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      ดว้ยสายการบนิระดบั 5 ดาว  
 

 

เจนีวา-โลซานน์-ลเูซิรน์-อินเทอรล์าเก้น-ยอดเขาจงุฟราว 
มิลาน-เวนิส-หอเอนปิซ่า-ฟลอเร้นซ-์โรม 

 
 
 
 

 
 
เจนีวา  เมอืงแสนสวยทีม่ทีศันียภาพงดงามไปดว้ยทะเลสาบและน ้าพุกลางใจเมอืงซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง 
โลซานน์  เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยโบสถท์ีม่สีถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีใ่หญ่ทีส่ดุในสวสิ และเป็นเมอืงทีช่าวไทยรูจ้กัดใีนสวสิ 

นอกจากเป็นเมอืงทีป่ระทบัของสมเดจ็ย่าแลว้ ยงัเป็นเมอืงทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงส าเรจ็
การศกึษาดว้ย 

อินเทอรล์าเก้น  เมอืงสวยในหุบเขาทีต่ัง้รมิฝัง่ของ 2 ทะเลสาบคอืทะเลสาบธุนน์และเบรยีนซ ์และเป็นเมอืงท่องเทีย่วดงัของ
สวสิฯ มยีอดเขาสงูเขตเทอืกเขาแอลป์ ทีต่ัง้ของยอดเขาจุงฟราว Top of Europe 

ลูเซิรน์  เมอืงท่องเทีย่วอนัดบัหนึง่ของสวสิฯ และยงัเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่วยงาม อาท ิ ทะเลสาบลเูซริน์ สะพานคา
แปล อนุเสาวรยีส์งิโตหนิและแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ต่างๆ  

มิลาน เมอืงใหญ่และมจี านวนประชากรสงูทีส่ดุในอติาล ีและยงัไดช้ือ่ว่าเป็นศนูยร์วมของแฟชัน่ดไีซน์เนอรช์ือ่ดงัของ
อติาล ี 

เวนิส เมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมทีน่กัท่องเทีย่วเดนิทางมาเยอืนเป็นจ านวนมากมายในแต่ละปี อดตีเมอืงทีเ่คยร า่รวย
ทีส่ดุแห่งหนึง่ในยุคกลางเกาะเวนิสประกอบไปดว้ยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ ล่องเรอืพรอ้มสมัผสั
บรรยากาศอนัแสนโรแมนตคิ 

ปิซ่า เมอืงท่องเทีย่วชือ่ดงัของประเทศอติาล ี อดตีเมอืงท่าเรอืชายฝัง่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนียน และเป็นทีต่ัง้ของหอ
เอนปิซ่า 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลก 

ฟลอเรน้ซ ์ นครทีรุ่่งเรอืงสดุในชว่งยุคทองของศลิปะอติาล ีเมอืงทีไ่ดร้บัเลอืกโดยองคก์ารยเูนสโกใหข้ึ้นทะเบยีนเป็นมรดก
โลก เมือ่ปี ค.ศ. 1982 ม ีจตุัรสัดโูอโม ทตีัง้ของ มหาวหิารแห่งเมอืงฟลอเรน้ซ ์ทีส่วยงามและยิง่ใหญ่  

Switzerland-Italy 8 Days 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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โรม เมอืงหลวงทีย่ิง่ใหญ่ของจกัรวรรดโิรมนัมอีายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปี ชมเมอืงและสถานทีท่ีเ่ป็น 1  ใน 7 สิง่
มหศัจรรยข์องโลกและนครวาตกินั มหาวหิารทีเ่ป็นศนูยก์ลางแห่งครสิตศ์าสนา นิกายโรมนัคาทอลคิของโลก 
ชมรปูปัน้และจติรกรรมอนัล ้าค่าโดยฝีมอืของจติรกรเอกชือ่ดงักอ้งโลก 

 

ก าหนดเดินทาง     21 - 28 เมษายน 2561 
 

วนัแรก  21 เม.ย.61 กรงุเทพฯ 
23.00 น. พร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร ์P ประตูทาเข้าหมายเลข 7-8 เคาน์เตอรส์ายการบิน

กาตาร ์เจา้หน้าทีจ่าก ทางบรษิทัฯ อ านวยความสะดวกดแูลเรื่องการเชค็บตัรโดยสารและสมัภาระต่างๆ 
 
วนัท่ีสอง 22 เม.ย.61 กรงุเทพฯ-โดฮา (กาต้าร)์-เจนีวา-โลซานน์-อินเทอลาเก้น (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
02.35 น  น าท่านเดินทางสู่เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร ์โดยสายการบินกาต้าร ์เท่ียวบินท่ี QR-837 
05.45 น.  เดินทางถึงสนามบินเมืองโดฮา ประเทศกาต้าร ์จากนัน้น าท่านเปล่ียนเครือ่ง 
07.50 น.  น าท่านออกเดินทางจากประเทศกาต้าร ์โดยสายการบินกาต้าร ์เท่ียวบินท่ี QR-099 
13.30 น  เดินทางถึงสนามบินเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทางและ

ตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย น าทา่นเดนิทางเขา้สูใ่จกลางเมอืงท่องเทีย่ว รมิทะเสาบเจนวีา ถ่ายรปูกบั น ้าพุ
เจต็โด กลางทะเลสาบ หนึ่งในสถานทีส่ าคญัอนัเป็นสญัลกัษณ์ของเจนีวา โดยน ้าพุจะปล่อยน ้าพุ่งเป็นล า
ขึน้สูท่อ้งฟ้ามคีวามสงูถงึ 140 เมตร และถ่ายภาพกบั นาฬิกาดอกไม้สวนองักฤษ รมิทะเลสาบ จากนัน้
เดนิทางต่อสู ่เมืองโลซานน์ อกีหนึ่งเมอืงสวยซึง่ตัง้อยู่บนฝัง่ทะเลสาบเจนีวา ทีด่งึดดูนกัท่องเทีย่วจากทัว่
โลกใหม้าพกัผ่อนตากอากาศทีน่ี่ เมอืงนี้ยงัเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัส าหรบัชาวไทยเน่ืองจากเป็นเมอืงทีเ่คย
เป็นทีป่ระทบัของสมเดจ็ย่า พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั รชักาลที ่8 , รชักาลที ่9 และสมเดจ็พระพีน่างเธอ
ฯ เมื่อครัง้ยงัทรงพระเยาว ์  น าท่านถ่ายรปูกบั กบัศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ (Le PavillonThailandais) 
ศาลาทรงจตุัรมขุ สรา้งดว้ยไมส้กัและไมเ้น้ือแขง็ ตัง้โดดเด่นอยู่ในสวนสาธารณะเดอนองตู (Le Denantou) 
ซึง่สรา้งขึน้เนื่องในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัภมูพิลอดุลยเดช ทรงครองศริริาชสมบตัคิรบ 60 ปี 
และเน่ืองในโอกาสครบรอบ 75 ปี แหง่การสถาปนาความสมัพนัธร์ะหว่างไทยและสวติเซอรแ์ลนด ์เมื่อปี 
พ.ศ. 2549 ก่อนน าท่านเดนิทางต่อสู ่เมืองอินเทอลาเก้น 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
น าท่านเดนิทางเขา้ทีพ่กั โรงแรม CITY OBERLAND หรอืเทียบเท่า 
 

วนัท่ีสาม 23 เม.ย.61 อินเทอลาเก้น-ยอดเขาจงุเฟรา-ลูเซิรน์ (สวิตเซอรแ์ลนด)์  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
  น าท่านเดนิทางดว้ยบรรยากาศสบายๆ ยามเชา้ ลดัเลาะไปตามถนนเลก็ๆ ผ่านหมู่บา้นในชนบทสู ่ หมู่บา้น

กรินเดอวาลล ์กรนุด ์หมูบ่า้นเลก็ๆ ทีต่ัง้อยู่เชงิเขาไอเกอร ์1 ใน สามยอดเขาแห่งจุงฟราว คอื  มอนทช ์,
ไอเกอร,์จุงฟราว ชื่นชมทศันยีภาพทีง่ดงาม ก่อนนัง่รถไฟขึน้สูย่อดเขาจุงฟราวหรอื Top of Europe 1 สถานี
รถไฟทีอ่ยู่สงูทีส่ดุของยโุรป ณความสงู 3,454 เมตร และเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิทีอ่งคก์ารยเูนสโก ได้
ขึน้ทะเบยีนใหก้บัความสมบรูณ์ทางธรรมชาตขิองธารน ้าแขง็อเลทิรช์ ทีท่่านสามารถชื่นชมความงานอนั
ยิง่ใหญ่ของธารน ้าแขง็ไดจ้าก จดุชมวิวสฟิงซ ์และเชญิท่านสมัผสัประสบการณ์พเิศษ Alpine Sensation ที่
จดัแสดงประวตั,ิ ความรุ่งเรอืง ของเสน้ทางรถไฟไต่ภูเขาอนัแสนมหศัจรรย ์ดว้ยเทคโนโลยอีนัล ้าหน้าของ
ชาวสวสิ จดัแสดงเป็นแสง-ส-ีเสยีง ตามทางเลื่อน ความยาว 250 เมตร  
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารบนยอดเขา 
บ่าย มเีวลาใหท้่านไดส้นุกสนานกบัการถ่ายรปูกบัหมิะ เล่นหมิะ หรอืเดนิเทีย่วชม ถ า้วงัน ้าแขง็ จากนัน้น าท่าน

นัง่รถไฟลงจากเขาจงุเฟรา ผ่านอุโมงคท์ีเ่จาะใตภู้เขาสูส่ถานีไคลน์ไชเดค็และเปลีย่นรถไฟอกีขบวนสู ่เมอืง
เลาเทอรบ์รุนเน่น เดนิทางต่อโดยรถโคช้สู ่เมอืงลเูซริน์ เมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมของสวติเซอรแ์ลนด ์น าท่าน
ถ่ายรปูกบั สะพานไม้คาเปลบรคุ เป็นสะพานไมท้ีเ่ก่าแก่สดุในยุโรป มอีายหุลายรอ้ยปีเป็นสญัลกัษณ์ของ
เมอืง และถ่ายรปูกบั อนุสาวรียสิ์งโต ทีแ่กะสลกัอยู่บนหน้าผาโดยสรา้งขึน้เพื่อเป็นเกยีรตแิก่ทหารสวสิฯ ใน
ดา้นความกลา้หาญซื่อสตัยแ์ละจงรกัภกัด ีทีเ่สยีชวีติในระหว่างปฏวิตัใิหญ่ประเทศฝรัง่เศสเชญิท่านเดนิเล่น-
ถ่ายรปูกบัทะเลสาบลูเซิรน์ หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีร่ะลกึ  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน 
น าท่านเดนิทางเขา้ทีพ่กั โรงแรม GRAND EUROPE หรอืเทียบเท่า 
 

วนัท่ีส่ี  24 เม.ย.61 ลูเซิรน์ (สวิตเซอรแ์ลนด)์-มิลาน (อิตาลี)-เวนิสเมสเตร ้ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมืองมิลาน เมอืงหลวงแห่งแควน้ลอมบารด์ ีและเป็นเมอืงใหญ่สุดทางตอนเหนือของอติาล ี
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าท่านถ่ายรปูดา้นนอก มหาวิหารแห่งมิลาน หรอืดูโอโม ทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองรองจากมหาวหิารเซนต์ปี

เตอรใ์นกรุงวาตกินั สรา้งขึน้ในปี 1386 แต่มาแลว้เสรจ็ 400 กว่าปีหลงัจากนัน้ คอืในปี ค.ศ. 1813 ดา้นนอก
เป็นยอดแหลม 135 ยอด บนยอดของวหิารมรีปูปั้นทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาร ีดา้นหน้ามหาวหิาร
เป็นลานกวา้ง เรยีกว่า ปิอาซซ่า เดล ดูโอโอ เป็นศูนยก์ลาง เป็นแหล่งชุมนุมของผูค้นมาทุกยุคทุกสมยั น า
ท่านชม กลัเลอเรีย วิตโตริโอ เอมานูเอล เป็นศนูยก์ลางการคา้ทีห่รหูราอลงัการในอดตี ปัจจุบนัเป็นทีต่ัง้
ของร้านแบรนด์เนมชัน้น า เช่น หลุยส์ วิตตอง, กุชชี่ , พราด้า ให้เวลาท่านเดินเล่นช้อปป้ิง ก่อนน าท่าน
เดนิทางสูท่ีพ่กัเมอืงเวนิสเมสเตร ้

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน 
น าท่านเดนิทางเขา้ทีพ่กั โรงแรม BEST WESTERN PLUS QUID หรอืเทียบเท่า 
 

วนัท่ีห้า  25 เม.ย.61 เวนิสเมสเตร-้เกาะเวนิส-ปิซ่า (อิตาลี)  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรอืตรองเคตโต้เพื่อน าท่านขา้มเรอืสู่ฝัง่ จตัุรสัเซนต์มารค์ St .Mark Squareจตุรสัที่

สวยงดงามสุดของเกาะเวนิส น าท่านถ่ายรูปกับ สะพานสะอื้น Bridge of Sighs ที่ทอดเชื่อมมาจาก 
พระราชวงัดอรจ์ และถ่ายรปูดา้นหน้า มหาวิหารเซนตม์ารค์ทีง่ดงามดว้ยหนิกระจก หนิโมเสคสทีอง ท่าน
อาจใชเ้วลาเดนิเล่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ชื่อดงัของเวนิส อย่างเครื่องแกว้มรูาโน-หน้ากากคารน์ิวลั-ของทีร่ะลกึต่างๆ
หรอืท่านอาจนัง่เรอืกอนโดล่าชมบรรยากาศของคลองเลก็คลองน้อย (ค่าเรอืล าละประมาณ 85 ยูโร / นัง่ได้
เตม็ที ่6 คน) ไดเ้วลาน าท่านกลบัสูฝั่ง่ท่าเรอืตรองเคตโต ้ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า ตัง้อยู่บนฝัง่แม่น ้าอาร์โน เป็นเมืองท่องเที่ยวเอกของแคว้นตอสกานาของ

ประเทศอติาล ีอนัมจีตุัรสัดโูอโมแห่งเมอืงปิซาทีไ่ดร้บัเลอืกโดยองคก์ารยเูนสโกใ้หข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก
เมื่อ ปี ค.ศ. 1987 ถ่ายรปูกบั หอเอนแห่งเมืองปิซ่า 1ใน7สิง่มหศัจรรยข์องโลกในยุคประวตัศิาสตร ์ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน 
น าท่านเดนิทางเขา้ทีพ่กั โรงแรม GALILEI หรอืเทียบเท่า 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%8B%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81
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วนัท่ีหก  26 เม.ย.61 ปิซ่า-ฟลอเรน้ซ-์โรม (อิตาลี)  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสู ่ เมืองฟลอเรน้ซ ์นครศลิปะแหง่อติาลี ่น าท่านถ่านรปูดา้นนอก มหาวิหารซานตามาเรีย 
เดลฟิโอเร ทีส่รา้งจากหนิอ่อนหลากหลายสอีย่างวจิติรปราณีต ยอดโดมของมหาวหิารไดร้บัการออกแบบ
โดยบรเูนลเลสกี ้ ยอดสถาปนิกในยุคเรเนซองส ์ ทีไ่ดส้รา้งแรงบนัดาลใจแก่ไมเคลิ แองเจโล ใหไ้ปสรา้งโดม
ลกัษณะคลา้ยกนัทีม่หาวหิารเซน็ต ์ ปีเตอรใ์นกรุงโรม น าท่านชม จตรุสัซินญอเรีย จตุรสัทีง่ามสดุของนคร
ฟลอเรน้ซ ์ เป็นทีต่ัง้ของศาลากลางเมอืงฟลอเรน้ซห์ลงัเก่า, พพิธิภณัฑค์ปัโปนี่, สะพานเวคคโิอ, อนุสาวรยี์
ของท่านคอสโิม เมดชิี ่ ประมขุแห่งตระกลูเมดชิี ่ ทีส่รา้งอาณาจกัรฟลอเรน้ซใ์หเ้จรญิรุ่งเรอืงทีส่ดุเท่าทีเ่คยมี
มา  และเดนิไปถ่ายรปูกบั สะพานเวคคโิอ สญัลกัษณ์ของนครฟลอเรน้ซ ์

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสูก่รุงโรม นครหลวงแห่งสาธารณรฐัอิตาลี อดตีแห่งจกัรวรรดโิรมนั อาณาจกัรทีย่ิง่ใหญ่มา

เมื่อกว่า 2,000 ปีน าท่าน แวะชมบริเวณรอบนอกของสนามกีฬาโคล่ีเซ่ียมหรอืโคลอสซีอุ้ม  หรอืเรยีก
อย่างเป็นทางการว่า แอมปิเธยีเตอรท์ี่สรา้งขึน้ในสมยัจกัรพรรดเิวสปาเซีย่นตัง้แต่ช่วงปี ค.ศ.71 นับเป็น 1 
ใน 7 สิง่มหศัจรรยข์องโลกในยุคประวตัศิาสตรแ์ละยงัเป็น 1 ใน 7 ของNew 7 Wonders อกีดว้ย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน 
น าท่านเดนิทางเขา้ทีพ่กั โรงแรม HOLIDAY INN PISANA หรอืเทียบเท่า 
 

วนัท่ีเจด็  27 เม.ย.61 โรม - สนามบิน (อิตาลี) 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น าท่านเข้าชมภายในมหาวิหารเซนตปี์เตอร ์St.Peter Basilicaในเขตนครรฐัวาตกินั รฐัอสิระทีป่ระทบั

ขององคส์มเดจ็พระสนัตะปาปาประมุขแห่งครสิต์ศาสนาในนิกายโรมนัคาทอลคึ ทีม่คีวามสวยงามดว้ยศลิปะ
ในยุคเรเนซองสแ์ละเป็นฝีมอืของศิลปินที่มีชื่อเสยีงหลายท่าน อาทิ ไมเคิลแองเจลโล่–เบอร์นินี่ ชมประตู
ศกัดิส์ทิธิท์ี่จะเปิดให้ครสิต์ศาสนิกชนเดนิเขา้สู่มหาวหิารเซนต์ปีเตอรใ์นทุกๆ 25 ปี ถ่ายรปูกบัปิเอต้า รูป
แม่พระประคองรา่งของพระเยซูหลงัจากท่ีถกูปลดลงจากไม้กางเขนชมความสวยงามภายในทีต่กแต่ง
อย่างวจิติรตระการตา และนบัเป็นมหาวหิารทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในยุโรปอกีดว้ย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ.ภตัตาคารจีน  
บ่าย น าท่านสู่บรเิวณน ้าพุเทรว่ี Trevi Fountain หนึ่งในสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของกรุงโรม สถานทีน่กัท่องเทีย่วมา

โยนเหรียญเสี่ยงทายตามเรื่องราวจากภาพยนตร์เรื่องThree Coins in The Fountain ให้เวลาท่านชัว่ครู่ 
ก่อนน าท่านมาย่านบนัไดสเปน Spanish Stepจุดนดัพบทีส่ าคญัของชาวกรุงโรม  
น าท่านเดินทางสู่สนามบินโรม เพื่อผ่านขัน้ตอนการท าคนืภาษี – เชค็บตัรโดยสาร  ตรวจหนงัสอืเดนิทาง
เพื่อเดนิทางกลบักรุงเทพฯ 

16.40 น  ออกเดินทางจากโรม โดยสายการบินกาตาร ์เท่ียวบินท่ี QR-132  
23.35 น.  เดินทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศกาต้าร ์จากนัน้น าท่านเปล่ียนเครือ่ง 
02.25 น.  ออกเดินทางจากนครโดฮา ประเทศกาต้าร ์โดยสายการบินกาตาร ์เท่ียวบินท่ี QR-836 

 

วนัท่ีแปด 28 เม.ย.61 กรงุเทพฯ 
13.30 น.   เดินทางถึงกรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ.. 
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รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

 

 
อตัราค่าเดินทาง  21-28 เม.ย.2561  

 

สวิตเซอรแ์ลนด-์อิตาลี 8 วนั / QR ราคารวมตัว๋ 

ราคาผูใ้หญ่ ท่านละ 59,999 
พกัเด่ียวเพ่ิม ท่านละ 8,000 
      

***อตัราค่าบริการเป็นราคาพิเศษ ไม่มีราคาเดก็ 
***โรงแรมท่ีบริษทัฯจอง ไม่มีห้องพกัสามเตียง คณะท่ีมาสามท่าน ท่านท่ีสามจะต้องจ่ายค่าห้องพกัเด่ียว 
 
หมายเหตุ 

 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน ไม่มีราคาเดก็ และจะต้องช าระ
มดัจ า หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารของทางบริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้ง
ล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้  

 อตัราค่าเดินทางและตัว๋โดยสารน้ีเป็นอตัราราคาพิเศษ ดงันัน้หากมีการออกตัว๋โดยสารแล้วไม่สามารถขอ 
รีฟันดห์รือคืนเงินได้ทุกกรณี 

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการจดัเตรียม
เอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการ
ด าเนินการขอวีซ่า 
 

 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิกาตาร ์ชัน้ประหยดั เสน้ทาง กรุงเทพฯ-เจนีวา // โรม-กรุงเทพฯ 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 
 ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุและค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัเดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่เกนิ 75 ปี  
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 กรมธรรมพ ์500,000 บาท (เงื่อนไขเป็นไปตามบรษิทัฯประกนัฯ) 
 ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุและค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าอิตาลี 
 ค่าทิปคนขบัรถ / หวัหน้าทวัร ์
 ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่15 

ม.ค. 61 และท่านตอ้งช าระเพิม่ หากมกีารเรยีกเกบ็เพิม่จากสายการบนิ 
 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
o ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
o ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
o ค่าพนกังานยกกระเป๋าโรงแรม และสนามบนิ 
o ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
o ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
o ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
o ค่าประกนัอุบตัเิหตุทีน่อกเหนือจากรายการทวัรห์รอืประกนัอื่นๆ 
o ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 
หมายเหต ุ 
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
 กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้  

 บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นที่
เกนิ 

 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

 กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที่ดงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
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ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

 หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทูตอิตาลี 
***การย่ืนวีซ่าอิตาลี ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS ITALY *** 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัวิซี่า 15 วนัท าการ  
เอกสารในการขอวซี่า  (กรณุาจดัส่งภายใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูอติาลไีม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 
3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา

ของสถานทตูง่ายขึน้ 
หมายเหต ุ กรณีลกูคา้ท่านใดมกีารใชพ้าสปอรต์เดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ลกูคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อ
วางแผนในการขอวซี่าของท่าน 
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1. หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นต้องสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
2. รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นรปูหน้าขนาดเท่ารปูถ่ายในหน้า

หนังสือเดินทาง   
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่า   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวกและ 

เครื่องประดบั ** 
 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูิบตัรดว้ยและกรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
 

4. หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  
5. ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้  
6. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
7. ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
8. ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 
9. หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

 *** การสะกดช่ือ นามสกลุของผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้องสะกดให้ตรงตามหนังสือ
เดินทาง มิเช่นนัน้ สถานทูตจะไม่รบัพิจารณา (ส าคญัมาก) *** 
- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ

เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) เป็นตน้ 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะต้องคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) 

- กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนังสือรบัรอง
ความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคดัมาไม่ต า่กว่า 3 เดือน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

 
- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้  จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน

ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ  (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา  ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา 
 จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  
 

10. หลกัฐานการเงิน   
- ใช้หนังสือรบัรองจากธนาคารออกมาไม่เกิน 14 วนัก่อนย่ืนพร้อมส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออม

ทรพัยส่์วนตวัอพัเดทไม่เกิน 7 วนัก่อนย่ืนพร้อมถ่ายส าเนาย้อนหลงั 6 เดือนแสดงช่ือเจ้าของ
บญัชี  โดยช่ือและนามสกลุต้องสะกดให้ถกูต้องตามหน้าพาสปอรต์ 

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่ต ่ากว่า 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล่้าสดุ ไม่ต ่ากว่า 7 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า แต่หากใช้ statement แลว้ยงัคงไมม่กีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไม่มกีารเคลื่อนไหวเนื่องจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบุความสมัพนัธเ์พื่อชีแ้จงต่อสถานทตูอกี 1 ฉบบัดว้ย  โดยเฉพาะคู่
สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิใน
บญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้ม
ระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
11. กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
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***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านสามารถจะตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั 
ท่านนัน้จะตอ้งมายื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

 
 ***   ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ

ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเที่ยว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์กเดนิทางภายใน 20 วนั 
โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็น
หลกั   

                     
 

*********************************************************************************************************** 
 

 
 

กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ยื่นค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทตูขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ

เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ จดุละ 200 บาท / ท่าน 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 
 

 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 

 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาองักฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ................................................. 

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานที่ เกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 
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2.  สถานภาพ        โสด        แตง่งานจดทะเบียน        แตง่งานไมจ่ดทะเบียน        หยา่     

   หมา้ย 

 
3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล.................................................................................. 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

 

 ............................................................................................................................................................... 

 รหสัไปรษณีย ์         

 ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)......................................... 

 

 ................................................................................................................................................................. 

 รหสัไปรษณีย ์        โทรศพัทบ์า้น 

........................................... 

 โทรศพัทมื์อถือ ............................................ อีเมลล ์

..............................................................................  
 

5.  ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

 ..................................................................................................... รหสัไปรษณีย ์  
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 ต าแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ...................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์ ............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) 

................................. 

 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที่ ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)....................................................................................          

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่        ไมเ่คย        เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

    ตัง้แตว่นัท่ี ..............................  ถึงวนัท่ี ..............................  

 รวม ........... วนั 

 ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่   ไมเ่คย        เคย   

กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ...................................................................................... 

9.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่ ตวัเอง        มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย  

(กรณีท่ีมีผูส้นับสนุดคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธ ์และเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่น คือ ................................................................................................................... 

ความสมัพนัธก์บัทา่น .....................................................................................................................................  

 เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่        เดินทางดว้ยกนั        ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 


