
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เท่ียวยุโรป 2 ประเทศสุดคลูล.์..สวิส-อิตาลี 8 วนั 5คืน 
ซูริค-ชาฟฮาวเซ่น-ลูเซิรน์-อินเทอรล์าเก้น-กรินเดลวาลด-์ทาซ-เซอรแ์มท- 

มิลาน-เบอรก์าโม่-เวโรน่า-เกาะเวนิส 
ด่ืมด า่และสมัผสับรรยากาศเมืองท่องเท่ียวยอดฮิตบนเทือกเขาแอลป์ 

 



ชมน ้าตกไรน์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในยโุรป และเท่ียวเมืองริมทะเลสาบลูเซิรน์ 
ขึ้นเขากรินเดลวาลด์เฟียสต์ หนึ่งในยอดเขายอดนิยม  

ฉายา “Top of Adventure” 
เที่ยวเซอร์แมทเมอืงเล็กๆน่ารักๆในหุบเขา 

**ห้ามพลาด...ถ่ายรปูเชค็อิน Toblerone Chocolate กบัยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์** 
เท่ียวเมืองเก่าเบอรก์าโม่ ชมเมืองเวโรน่า ด่ืมด า่บรรยากาศอนัสวยงามของเกาะเวนิส   

และช้อปป้ิงแบรนดด์งัอย่างจใุจท่ีมิลาน 
โดยสายการบิน Etihad Airways 

ก าหนดการเดินทาง  4-11 มิ.ย./ 23-30 ก.ค./ 24 ก.ย. - 01 ต.ค./ 8-15 ต.ค. 2566 
 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภมิู-อาบูดาบี (ดไูบ) 
17.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าระหวา่งหมายเลข 

10  เคาน์เตอรส์ายการบิน Etihad  Airways เคาน์เตอรเ์ชค็อิน ROW- G 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการท่ีได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมือ่เปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมีการ
เปล่ียนแปลง** 

20.15 น. น าท่านออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบิน Etihad  Airways เท่ียวบิน
ท่ี EY- 403 

23.30 น.  เดินทางถึงสนามบินกรงุอาบดูาบี  เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
 

วนัทีส่อง ซูริค (สวิตเซอรแ์ลนด)์-ชาฟฮาวเซ่น-น ้ าตกไรน์-ลูเซิรน์-อนุสาวรียสิ์งโต-สะพานไม้ชาเพล- 
                     อินเทอรล์าเก้น 
03.25 น.  ออกเดินทางสู่นครซูริค โดยสายการบิน Etihad  Airways เท่ียวบินท่ี EY- 073 
07.55 น. เดินทางถึงสนามบินนครซูริค เมอืงเศรษฐกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ หลงัผ่านขัน้ตอนพธิกีารตรวจ

คนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัทีส่นามบนิ  
จากนัน้น ำท่ำนเดนิทางสู่เมืองชาฟฮาวเซ่น Schaffhausen (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) จนกระทัง่
ถงึ Neuhausen Rhein Falls ท่ีตัง้ของน ้าตกไรน์ น าท่านชมความสวยงามของน ้าตกไรน์ น ้าตกทีใ่หญ่ทีสุ่ด
ในทวปียุโรป เกดิจากการทีแ่ม่น ้าไรน์ ซึง่เป็นแม่น ้านานาชาตทิีใ่หญ่ทีสุ่ดของยุโรปไหลจากตน้น ้าในเทอืกเขา
แอลป์ ตวัน ้าตกมคีวามสงู 25 เมตร อสิระใหท้่านไดช้ื่นชมธรรมชาตแิละถา่ยรปูตามอธัยาศยั   
 
 
 
 

 
 



จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ใจกลำงนครซูริค Zurich น ำท่ำนชมย่ำนเมอืงเก่ำลนิเดอรฮ์อฟ ผ่ำนชม The 
Rathaus หรอือกีชื่อหนึ่งทีคุ่น้เคยดอีย่ำง Zurich’s Town Hall สรำ้งขึน้ในปีค.ศ. 1694 ถงึปี 1698 เป็น
สถำนทีร่ำชกำรทอ้งถิน่ในเมอืงซูรคิทีไ่ดร้บักำรปรบัปรุงเรื่อยมำจนถงึปัจจบุนั ผ่ำนชมโบสถ์กรอสมุนเตอร ์
Grossmunster Church มหำวหิำรคู่บำ้นคู่เมอืงซึง่ถอืเป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงซูรคิ ตัง้อยูบ่รเิวณรมิฝัง่แม่น ้ำ
ลมิมตัเช่นกนัปัจจุบนักลำยเป็นหนึ่งในสถำนทีท่่องเทีย่วของซูรคิ และเดนิขำ้มสะพำนไปอกีฝัง่ของแม่น ้ำผ่ำน
ชมโบสถ์ฟรอมุนสเตอร ์Fraumunster ซึง่เป็นหนึ่งในสีโ่บสถห์ลกัของเมอืงซูรคิ ทีส่รำ้งขึน้จำกซำกปรกัหกัพงั
ของวหิำรส ำหรบัสตรชีนชัน้ขนุนำงชัน้สงูในสมยัก่อนภำยหลงัไดพ้ระรำชทำนใหก้บัคณะนักบุญเบเนดกิต ์ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองลูเซิรน์ Lucerne (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงท่องเทีย่วอนัดบัหนึ่ง

ของสวสิทีห่ลำยท่ำนอำจจะเคยไปเยอืนมำแลว้ แต่ลูเซริน์กย็งัคงมคีวำมสวยงำมเหมอืนเดมิ ชมอนุสาวรีย์
สิงโต Lion Monument ซึง่แกะสลกัอยู่บนหน้ำผำของภูเขำในเมอืงเป็นสญัลกัษณ์ใหร้ะลกึถงึทหำรรบัจำ้ง
ชำวสวสิซึง่ท ำงำนเป็นทหำรรกัษำพระองคพ์ระเจำ้หลุยสท์ี ่16 แห่งฝรัง่เศส และชมสะพานไมช้าเพล 
Chapel Bridge ทีส่รำ้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่14 ประดบัตกแต่งบนโครงหลงัคำหน้ำจัว่ดว้ยภำพวำดใน
ศตวรรษที ่17 ซึง่ภำพเขยีนเหล่ำนี้เป็นกำรเล่ำเรื่องรำวประวตัคิวำมเป็นมำของเมอืงลูเซริน์ โดยมหีอคอยน ้ำ 
Wasserturm อยู่กลำงสะพำน ซึง่เดมิใชเ้ป็นทีค่มุขงันักโทษและเกบ็เอกสำรรวมทัง้ของมคี่ำของเมอืงไวถ้อื
เป็นสะพำนไมท้ีเ่ก่ำแกท่ีสุ่ดในยโุรป และน ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองอินเทอรล์าเก้น Interlaken เมอืงสวยใน
หุบเขาทีต่ัง้รมิฝัง่ของ 2 ทะเลสาบ คอืทะเลสาบธุนน์และเบรยีนซ ์และเป็นทีต่ัง้ของสถานีรถไฟเพือ่ต่อไปยงั
แหล่งท่องเทีย่วส าคญัๆ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม  Hotel Central Continental, Interlaken หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีส่าม อินเทอรล์าเก้น-กรินเดลวาลดเ์ฟียส The Top of Adventure-ทาซ  
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่สถานีกระเช้ากรินเดลวาลด ์เฟียสต์ Grindelwald First  ฉายา The Top of 
Adventure หนึ่งในยอดเขายอดนิยมทีม่คีวามสวยงามทีสุ่ดแห่งหนึ่งในสวติเซอรแ์ลนด ์และยงัใชเ้ป็นสถานที่
ถ่ายท าซรียีเ์กาหลเีรื่องดงั Crash Landing on You ซึง่เป็นสถานทีท่ีต่วัละครในเรื่องไดพ้บกนั น าท่านนัง่
กระเช้าเคเบ้ิลคาร ์Cable car ขึน้พชิติยอดเขาบนระดบัความสงู 2,168 เมตร น าท่านสู่จุดชมววิของสถานี
เฟียตสท์ีส่ามารถชมววิไดแ้บบ 360 องศา ทัง้ยงัเป็นสถานทีต่ากอากาศ มรีา้นอาหารใหบ้รกิาร ใหท้่าน
สมัผสับรรยากาศแปลกใหม่กบัการเดนิเล่นเลยีบรมิผา First Cliff Walk เพื่อเดนิชมววิหน้าผาและจุดชมววิ



รอ้ยลา้นหรอืมุมมหาชนของกรนิเดลวาลดเ์ฟียตส ์ท่านสามารถชมทศันียภาพแบบพาโนราม่าของยอดเขา
ต่างๆ เช่น Eiger, Monch, Jungfrau เป็นตน้ และยอดเขาต่างๆ ในเขตเทอืกเขาแอลป์ทีท่อดตวัอยู่ในเขต
ประเทศสวติเซอรแ์ลนดท์ีเ่รยีกไดว้่ามคีวามงามแบบสุดๆ และสดูอากาศอนัแสนบรสุิทธิ ์พรอ้มทัง้ชมววิ
ดา้นล่าง มองเหน็ตวัเมอืงกรนิเดลวาลดไ์ดอ้ย่างชดัเจน **การขึ้น-ลงกระเช้ากรินเดลวาลดเ์ฟียตส ์ขึ้นอยู่
กบัสภาพอากาศเอ้ืออ านวยไม่มีลมแรง กรณีทีม่ีกระแสลมแรงหรือมีการซ่อมบ ารงุ ไม่เปิดให้บริการ 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลีย่นแปลงไปขึ้นชมทศันียภาพในยอดเขาอืน่ๆ อาทิเช่น ฮารด์เดอร์
คลุม เป็นต้น หรือยอดเขาอืน่ๆ ในเขตเมืองอินเทอรล์าเก้นแทน ในอตัราค่าบริการทีเ่ท่าๆ กนั** 
**ในเขตยอดเขาเฟียตส ์นอกเหนือจากการเดนิเลยีบรมิผาแลว้ยงัมบีรกิารอื่นๆ ดว้ย อาท ิFirst Flyer การ
นัง่สลงิหอ้ยขาเหมอืนล่องลอยอยู่ในอากาศ ระยะทางกว่า 800 เมตร ดว้ยความเรว็ 84 กโิลเมตร / ชัว่โมง, 
First Mountain Cart การนัง่โกคารท์บนทางคดเคีย้ว, Trottibike Scoote การปัน่จกัรยานบนภูเขาสงูชมววิ
เสน้ทางธรรมชาต ิทุง่หญา้และดอกไม ้ความยาวระยะทางประมาณ 4.5 กโิลเมตร, First Glider เครื่องเล่น
ส าหรบับนิร่อนเพื่อชมววิในมมุกวา้ง ระยะทางกว่า 800 เมตร เป็นตน้ (กิจกรรมเหล่าน้ีไม่ได้รวมอยูใ่น
ราคาทวัร ์ท่านทีต้่องการซ้ือกิจกรรมเพิม่เติม กรณุาติดต่อสอบถามหวัหน้าทวัร ์และตรวจสอบ
เวลาท่องเทีย่วบนยอดเขาน้ี)**  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเขา 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมืองทาซ Tasch เมอืงเลก็ๆ น่ำรกัทีร่ำยลอ้มไปดว้ยยอดเขำสงูมำกมำยเป็นทศันียภำพที่

สวยมำกๆ อกีจุดหนึ่ง (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3.30 ชัว่โมง) 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมท่ีพกั 

จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม Matterhorn Inn Hotel, Tasch หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี่ ่ ทาซ-เซอรแ์มท-ชมวิวยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์-มิลาน (อิตาลี) 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น ำท่ำนนัง่รถไฟจำกเมอืงทำซสู่เมืองเซอรแ์มท ด้วย Shuttle Train เมอืงเลก็ๆ น่ารกัและมบีรรยากาศ
สบายๆ ลอ้มดว้ยเขาสงูสวยงาม ดว้ยเป็นเมอืงปลอดพาหนะทีวุ่น่วาย เน่ืองจากไม่อนุญาตใหร้ถยนตว์ิง่และ
เป็นเมอืงทีไ่ดร้บัการยกย่องว่าปลอดมลพษิทีด่แีห่งหนึ่งของโลก (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 12 นำท)ี เมื่อ
เดนิทำงถงึเมอืงเซอรแ์มท น ำทำ่นเดนิเล่นชมเมอืงเซอรแ์มทโดยมฉีำกหลงัเป็นววิ “ยอดเขาแมทเทอร์
ฮอรน์” Matterhorn ยอดเขำทีม่รีปูทรงคลำ้ยพรีะมดิทีโ่คง้ลงเลก็น้อยซึง่ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์โดยมคีวำมสงูกว่ำ 4,478 เมตร เหนือระดบัน ้ำทะเล ควำมงำมทีแ่ปลกตำและเป็นเอกลกัษณ์
เฉพำะตวัของแมทเทอรฮ์อรน์ ท ำใหม้บีรษิทัโด่งดงัระดบัโลกต่ำงช่วงชงิเพื่อทีจ่ะได้ครอบครองใหเ้ป็นเสมอืน
ดัง่ตวัแทนสญัลกัษณ์ของตน ทัง้ชอ็กโกแลต็ทบัเบอโรนทีผู่ค้นทัว่โลกต่ำงรูจ้กักนัเป็นอย่ำงดแีละผูผ้ลติหนัง



รำยใหญ่อย่ำงพำรำเมำทพ์คิเจอรท์ีน่ ำแมทเทอรฮ์อรน์ไปท ำเป็นโลโกข้องบรษิทัจนเป็นทีจ่ดจ ำของผูค้นจำก
ทัว่โลก อสิระใหท้่ำนไดช้มเมอืงเซอรแ์มทและถ่ำยรปูกบัววิทวิทศัน์อนัตื่นตำตื่นใจของยอดเขำแมทเทอร์
ฮอรน์ (ราคาทวัรไ์ม่รวมรถไฟไตข่ึ้นยอดเขา Mt. Gornergrat เพือ่ชมววิ Zermatt - Matterhorn ท่านที ่
ตอ้งการซื้อเพิม่เตมิกรุณาตดิต่อสอบถามหวัหน้าทวัรแ์ละตรวจสอบเวลาท่องเทีย่ว)   
**เพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียวและเลอืกซื้อสินค้า อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ** 
จนไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนเดนิทำงโดยรถไฟกลบัสู่เมอืงทำซ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บ่าย น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู่เมืองมิลาน หรือมิลาโน Milan เมอืงหลกัของแควน้ลอมบารเ์ดยีและเป็น

เมอืงส าคญัทางภาคเหนือของประเทศอติาล ีมชีื่อเสยีงในดา้นแฟชัน่และศลิปะ ซึง่มลิานถูกจดัใหเ้ป็นเมอืง
แฟชัน่ในลกัษณะเดยีวกบันวิยอรค์ ปารสี ลอนดอน และโรม นอกจากนี้ยงัเป็นทีรู่จ้กัในดา้นอุตสาหกรรม ผา้
ไหม และแหล่งผลติรถยนต ์อลัฟา โรมโีอ รวมไปถงึสโมสรฟุตบอลอนิเตอรม์ลิานและสโมสรฟุตบอลเอซมีลิาน 

 (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3.30 ชัว่โมง) 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม NH Milano Fiera Hotel, Milan หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า มิลาน-เบอรก์าโม่-เวโรน่า-เวนิสเมสเตร้ 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่เมืองเบอรก์าโม่ Bergamo (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) เมอืงทำงตอนเหนือของ

ประเทศอติำลแีละไม่ไกลจำกเมอืงมลิำน เป็นเมอืงทีม่คีวำมส ำคญัทำงประวตัศิำสตรข์องแควน้ลอมบำรด์ยี์
หนึ่งใน 20 แควน้ของประเทศอติำล ีมชีื่อเสยีงเกีย่วกบับรรยำกำศของควำมเป็นเมอืงยุคกลำงทีม่เีสน่ห์
ผสมผสำนไปดว้ยวฒันธรรมทีห่ลำกหลำยของศลิปะและประวตัศิำสตรท์ีม่มีำตัง้แต่สมยัโบรำณ   
น ำท่ำนนัง่รถรางไฟฟ้า Funicular จำกย่ำนใจกลำงเมอืงเบอรก์ำโมสู่เขต Upper Town ผ่ำนชมย่ำนเมอืง
เก่ำ Citta Alta ซึง่พืน้ทีส่่วนใหญข่องเมอืงนัน้ลอ้มรอบดว้ยก ำแพงเมอืง ทีส่รำ้งขึน้ในศตวรรษที ่17  
ผ่ำนชมจตัุรสัเก่ำเปียสซ่ำเวค็เคยีร ์Piazza Vecchia มเีวลำใหท้ำ่นแวะถ่ำยรปูกบัโบสถ์ Santa Maria 
Maggiore ทีแ่วดลอ้มไปดว้ยเหล่ำอำคำรทีแ่สดงออกถงึกำรผสมผสำนระหว่ำงสถำปัตยกรรมของยุคกลำง
และเรเนสซองส ์ จำกนัน้เดนิทำงสู่เมืองเวโรน่า Verona  (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) เมอืงดงัจำก
นิยำยรกัอมตะทีม่เีคำ้เรื่องจรงิของกำรขดัแยง้กนัของ 2 ตระกูลอทิธพิลของเมอืงนี้ โรมโิอและจเูลยีส ฝีมอื
กำรประพนัธข์องวลิเลยีมเชค็สเปียร ์กวชีำวองักฤษทีโ่ด่งดงัไปทัว่โลก  
 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B8%B2_%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99


กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิชมย่านเมอืงเก่าของเวโรน่าทีย่งัคงสภาพบา้นเรอืนแบบโบราณ น าท่านสู่ “จตุรสัเออรเ์บ” ทีร่าย

ลอ้มไปดว้ยคฤหาสน์, วงัเก่าของตระกลูทีเ่คยปกครองเวโรน่า น าท่านชมและถ่ายรปูภายนอก “บ้านของจู
เลียต” ปัจจุบนัหน้าบา้นจเูลยีตคอืรา้น Armani ชมระเบยีงหนิอ่อนเลก็ๆ ทีจ่เูลยีตเคยยนือยู่โดยมโีรมโิอมา
คอยเฝ้าขอความรกัอยู่ดา้นล่างตัง้อยู่ทีบ่า้นเลขที ่27 ถนนแคปเปลโลในเมอืงเวโรน่า ไดเ้วลาสมควรน าท่าน
เดนิทางสู่เมืองเวนิสเมสเตร้ Venice Mestre เมอืงหลกัของแควน้เวเนโตแ้ละเป็นเมอืงท่องเทีย่วยอดนิยม
ทีน่กัท่องเทีย่วเดนิทางมาเยอืนเป็นจ านวนมากมายในแต่ละปี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม NH Laguna Palace Hotel, Venice Mestre หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก เวนิสเมสเตร้-เกาะเวนิส-มิลาน 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ท่าเรือทรอนเชตโต้ เพื่อขา้มสู่เกาะเวนิส น ำท่ำนชมเกาะเวนิส อดตีเมอืงทีเ่คยร ่ำรวย

ทีสุ่ดแห่งหนึ่งในยุคกลำง เกำะเวนิสประกอบไปดว้ยเกำะน้อยใหญ่กว่ำ 118 เกำะ และมสีะพำนเชื่อมถงึกนั
กว่ำ 400 แหง่ทีศู่นยก์ลำงอยู่ทีจ่ตัุรสัเซนตม์ำรค์ หรอืซำนมำรโ์ค ชุมชนทีใ่หญ่ทีสุ่ดบนเกำะต่ำงๆ ของเมอืงเว
นิสทีม่คีลองต่ำงๆ มำกมำยนับรอ้ยแหง่ นับเป็นบรรยำกำศทีไ่มม่ทีี่ใดเหมอืนและเป็นเอกลกัษณ์เฉพำะเมอืง 
น ำท่ำนชมเกำะเวนิส เริม่จำกผ่ำนชมสะพำนสะอืน้ทีเ่ชื่อมระหว่ำงคุกหลวงและพระรำชวงัดอรด์จ ผ่ำนชม
วหิำรเซนตม์ำรค์ทีง่ดงำมดว้ยกำรประดบัดว้ยโมเสคหลำยลำ้นชิน้ แวะถ่ำยรปูภำยนอกกบัพระรำชวงัดอจส ์
Doge’s Palace ทีเ่ป็นทีท่ ำกำรของรฐับำลเวนิสและทีพ่ ำนักของผูด้ ำรงต ำแหน่งเจำ้เมอืงในอดตี ตวัอำคำร
กะทดัรดัในแบบโกธคิ เป็นสิง่ก่อสรำ้งทีเ่ก่ำแก่มำกว่ำ 800 ปีมำแลว้ เมื่อสมยัเวนสิยงัเป็นสำธำรณรฐัอสิระ ซึง่
เคยร ่ำรวยและมอี ำนำจมหำศำลและเคยส่งใหม้ำรโ์คโปโลเดนิทำงไปเมอืงจนี และสะพำน Bridge of Sighs 
หรอืทีรู่จ้กักนัดใีนนำมของสะพำนถอนหำยใจ เป็นสะพำนซุม้โคง้สงูขึน้ทีอ่ยู่เหนือแม่น ้ำทีเ่ป็นเสน้ทำงเชื่อม
ระหว่ำงเรอืนจ ำและพระรำชวงั สะพำนอนังดงำมทีแ่สนโรแมนตกิแห่งนี้เป็นสะพำนทีเ่ตม็ไปดว้ยต ำนำน
มำกมำยของทอ้งถิน่เวนิส (ค่าทวัรไ์ม่รวมนัง่เรอืกอนโดล่า Gondola Ride) ใหท้่ำนดื่มด ่ำไปกบับรรยำกำศของ
เมอืงเวนิสแบบใกลช้ดิ เขำ้ไปตำมคลองต่ำงๆ ทีเ่ป็นทีต่ัง้ของอำคำรทีม่สีถำปัตยกรรมหลำกหลำยและทีพ่กั
มำกมำยพรอ้มกบัฟังเพลงพืน้เมอืงจำกพนักงำนพำยเรอื อสิระใหท้่ำนชมและเลอืกซื้อสนิคำ้ขึน้ชื่อ อำท ิ
เครื่องแกว้เวนีเซยี หรอื หน้ำกำกเทศกำลคำรน์ิวลั ท่ำนอำจใชเ้วลำนัง่จบิกำแฟตำมรำ้นกำแฟ ทีต่ัง้อยู่รอบ
จตัุรสัเซนตม์ำรค์ เพื่อดื่มด ่ำกบับรรยำกำศทีแ่สนโรแมนตกิ  
**เพื่อความสะดวกในการท่องเท่ียวและเลอืกซื้อสินค้า อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงกลบัสู่เมืองมิลาน (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3.30 ชัว่โมง) และน าท่านชมความยิง่ใหญ่และ
ถ่ายรปูภายนอกกบัมหาวิหารแห่งเมืองมิลานหรือมิลานดโูอโม มหำวหิำรหนิอ่อนแบบกอธคิทีใ่หญ่เป็น



อนัดบั 3 ในยุโรป สรำ้งในปี ค.ศ.1386 ดว้ยศลิปะแบบนโีอโกธคิผสมผสำนกนัเป็นสถำปัตยกรรมแบบ
ตะวนัตกสมยัฟ้ืนฟูศลิปวทิยำกำร ใชเ้วลำสรำ้งนำนถงึ 500 ปี มคีวำมวจิติรงดงำมและประดบัประดำไปดว้ย
รปูปัน้นับกว่ำ 3,000 รปู มหีลงัคำยอดเรยีวแหลมจ ำนวน 135 ยอด และใหท้่านชอ้ปป้ิงทีแ่กลเลอร่ี วิค
เตอร ์เอม็มานูเอล ทีน่ับว่าเป็นชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วยทีสุ่ดในอติาลมีากว่า 100 ปี เป็นศูนยร์วมสนิคา้แบรนด์
เนมทีท่นัสมยัใหเ้ลอืกซื้อไม่ว่าจะเป็นเสือ้ผา้ กระเป๋า รองทา้ และนาฬกิาแบรนดช์ื่อดงั อาท ิLouis Vuitton, 
Prada , Versace, Gucci, Armani หรอืแบรนดด์งัของอติาล ีมเีวลาอสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชื่อ
ดงัอย่างจใุจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กัโรงแรม NH Milano Fiera Hotel, Milan หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีเ่จด็ มิลาน-สนามบินมาเพน็ซาร ์
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

สมควรแก่เวลำน ำทำ่นเดนิทำงสู่สนามบินมารเ์พน็ซ่า และเผื่อเวลำส ำหรบักำรท ำคนืภำษทีีส่นำมบนิ  
10.10 น. น าท่านออกเดินทางจากมิลาน โดยสายการบิน Etihad  Airways เท่ียวบินท่ี EY- 088 
18.05 น.  เดินทางถึงสนามบินกรงุอาบดูาบี  เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
22.50 น.  น าท่านออกเดินทางจากกรงุอาบูดาบี โดยสายการบิน Etihad  Airways เท่ียวบินท่ี EY- 402 
 

วนัทีแ่ปด อาบูดาบ ี(ดไูบ) – สนามบินสุวรรณภมิู 
08.20 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซีร่ีสแ์ละได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาลเวลาการเดินทางอาจ
มีการเปล่ียนแปลง** 

 

 
 
 
 
 
 



รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ  
ท่ีไม่คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ และหากท่ีพกัตามรายการไม่ได้รบัการยืนยนั  

บริษทัฯ ขอท าการเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัหรือเมืองใกล้เคียงให้  
ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 
อตัราค่าเดินทาง  4-11 มิ.ย./ 23-30 ก.ค./ 24 ก.ย. - 01 ต.ค./ 8-15 ต.ค. 2566 
 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัรต์ ัว๋เครื่องบิน** 

 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 4,800 บาท //  
ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,900 บาท ช าระพร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้าย ** 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไมม่ีเตียงเสริม *** 

หมายเหตุ 

อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน ตามข้อก าหนดและเงื่อนไข
ของบริษทัฯและจะต้องช าระมดัจ าหลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
• เน่ืองจากเป็นตัว๋โปรโมชัน่ จองแล้วไมส่ามารถยกเลิกหรือเปล่ียนคนเดินทางได้รวมทัง้ไม่สามารถ Refund ตัว๋ได้  
กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทัทวัร ์ 
กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวซ่ีาพร้อมคณะได้  
***การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วนัท าการ ซ่ึงผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตวัด้วย
ตวัเองและได้รบัการสแกนน้ิวมือจากศนูยร์บัค าร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการ
กรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อท าการนัดหมาย ** 
 
 

Europe Wow Wow 
เท่ียวสวิส-อิตาลี 8วนั 5 คืน 

 (ข้ึนเขา Grindelwald First +เท่ียว Zermatt) 

4-11 มิ.ย.2566 ก.ค.- ต.ค.2566 

ราคาผูใ้หญ่ ท่านละ 75,995 81,995 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน)  75,995 81,995 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) มเีตยีง 73,995 79,995 

เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) ไม่มเีตยีง 71,995 77,995 
พกัเดีย่วเพิม่ ท่านละ 13,995 13,995 
ส าหรบัท่านทีม่ตีัว๋โดยสารเครือ่งบนิแลว้ ราคาทวัร์ท่านละ 47,995 47,995 



อตัราน้ีรวมบริการ 
• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิเอทฮิดัแอรเ์วยส์ เสน้ทางกรุงเทพฯ- ซูรคิ// มลิาน-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
• ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่านต่อหอ้ง)เน่ืองจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณี

ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพกัเดีย่วเพิม่  
• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 
• ค่าภาษสี าหรบันักท่องเทีย่วหรอืภาษเีมอืงส าหรบัการเขา้พกัในเมอืงทุกแห่ง 
• ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่าธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ในเขตเมอืงเก่า, พระราชวงัและหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯอ านวยความ

สะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึง่เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี วงเงนิ

คุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋
โดยสาร,ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) หากสนใจซื้อประกนัสุขภาพหรอื
ประกนัภยัการเดนิทางแบบอื่นๆ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัร ์

• ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ่งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่16

ม.ค.2566 หากมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสารหรอืเพิม่เตมิภายหลงัหรอืมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษี
ใดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฎและเงือ่นไขของสายการบนิ 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

• ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมั/จ ากดั 1 ใบ/ท่าน) 
• ค่าธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 
• ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบรกิารดา้นการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 4,800 บาท (ช าระพรอ้มคา่ทวัรส่์วนทีเ่หลอื) 
• ค่าทปิพนักงานขบัรถและทปิหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 1,900บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัรส่์วนทีเ่หลอื) 
• ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
• ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋าทุกแหง่ ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากตอ้งการการ

บรกิารยกกระเป๋าจะตอ้งช าระค่าทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
• ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋ำหรอืของทีร่ะลกึ 
• สญัญำณ wifi และค่ำอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้ส่วนพืน้ทีส่ำธำรณะภำยในโรงแรมทีม่กีำรใหบ้รกิำรฟรหีรอืบำงโรงแรม

อำจมใีหบ้รกิำรบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยู่กบันโยบำยของแต่ละโรงแรม)  
• ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ัง่เพิม่เองค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรดีฯลฯ หรอื

ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เชน่ กำรปรบัค่ำน ้ำมนั, ค่ำธรรมเนียมวซี่ำทีน่อกเหนือจำกทีร่ะบุหรอืค่ำแปล 
เอกสำร, ค่ำบรกิำรทีเ่กีย่วกบัวซีำ่, ค่าธรรมเนียมการตรวจโควดิก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทยและก่อนเดนิทางกลบั
ประเทศไทยหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

• ค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบักำรท ำ Vaccine Passport 
• ภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% (เฉพำะในกรณีทีต่อ้งกำรใบก ำกบัภำษเีท่ำนัน้) 
 

ขัน้ตอนการสมคัรร่วมเดินทางกบัทวัร ์

ขัน้ตอน 1 ส่งแจง้เรื่องหรอืแบบฟอรม์การจองทวัร ์+ Copy passport ทีย่งัไม่หมดอายุ และจะตอ้งมอีายไุม่ เหลอืไม่
น้อยกว่า 6 เดอืน และกรอกฟอรม์รายละเอยีดส่วนตวัเพิม่เตมิ เมื่อทางบรษิทัฯ ไดเ้อกสารครบทกุท่านที่



เดนิทางแลว้ จะเริม่ด าเนินการลงทะเบยีนตามขัน้ตอนทีป่ระเทศปลายทางก าหนด 
ขัน้ตอน 2 ส่งแบบฟอรม์กรอกรายละเอยีดเกีย่วกบัการนัดหมายการท าวซี่าโดยละเอยีด เพื่อทางเจา้หน้าทีจ่ะ

ด าเนินการนัดหมายยื่นวซี่าพรอ้มเอกสารประกอบเบือ้งตน้ทีจ่ าเป็นส าหรบัการท านัดหมาย 
ขัน้ตอน 3 ท่านช าระเงนิค่าทวัรส่์วนทีเ่หลอืก่อนการเดนิทางอย่างน้อยก่อนการเดนิทาง 21 วนั เพื่อทีท่างบรษิทัจะ 

ไดน้ าไปเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการเดนิทางของคณะทวัร ์
การช าระเงิน 

ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 30,000 บาทต่อผู้โดยสารหน่ึงท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์ส่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว 
 
การยกเลิก 
1.หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า โดยทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์
ในการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และ
ค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 
2.หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของค่าทวัร์ รวมถงึบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า 
และค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 
3. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
4.กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีลู่กคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 
หำกออกบตัรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หน้ำทีท่ำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ 
 
หมายเหตุ  
• ผูท้ีส่ำมำรถเดนิทำงเขำ้ยโุรปไดน้ัน้ จะตอ้งไดร้บักำรฉีดวคัซนีครบโดสตำมชนิดของวคัซนี ไม่น้อยกว่ำ 14 วนัก่อนกำร

เดนิทำง โดยตอ้งเป็นวคัซนีทีป่ระเทศในเขตเชงเกน้ใหก้ำรรบัรอง และควรมเีอกสำรรบัรองกำรฉดีวคัซนีรวมถงึวคัซนี
พำสปอรต์ 

• รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

• กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้ 

• บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เนื่องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท าให้
ไม่สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

• บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น หรอืความประพฤตส่ิอไปในทางเสื่อมเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กอง
ตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

• บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
• บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
• บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารอนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 



• ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักส่วน
ทีเ่กนิ 

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

• 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 ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตหุนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

• เน่ืองจำกรำยกำรทวัรน์ี้เป็นเหมำจ่ำยเบด็เสรจ็ หำกท่ำนสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆ ตำมรำยกำร หรอืถูกปฎเิสธกำรเขำ้
ประเทศไมว่่ำในกรณีใดกต็ำม ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 

• เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงนิมดัจ ำหรอืค่ำทวัรท์ัง้หมดกบัทำงบรษิทัฯแลว้ ทำงบรษิทัฯ จะถอืว่ำท่ำนไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลง
ต่ำงๆ ทัง้หมด 

• หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ ่ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

 
1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอำจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อำจจะไมม่เีครือ่งปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไมม่อี่ำง

อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 
 

 

 

 

 

 

 

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทูตอิตาลี 
***การยื่นวีซ่าอิตาลี ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพื่อสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย์ื่น VFS ITALY *** 

ใช้เวลาพิจารณาอนุมติัวีซ่า 15-20 วนัท าการ  
เอกสารในการขอวีซ่า  (กรณุาจดัส่งภายใน 30 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน 
o โดยนับวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนังสอืเดนิทาง  
o หน้าหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 
 
2. รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตรจ านวน 2 รปู 

เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกน

รปูลงบนวซี่า (ไม่ควรสวมเสือ้สขีาว) 
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใส่แว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใส่คอนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อายส ์** 
 

2. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

3. หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  
4. ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้  
5. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
6. ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า*** 
1. สถำนทตูอติำลไีม่อนุญำตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพำสปอร์ตระหว่ำงทีส่ถำนทตูพจิำรณำวซี่ำ 
2. ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรื่องกำรขอวซี่ำดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนักหรอื

ศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 
3. กำรพจิำรณำวซี่ำเป็นดุลยพนิจิของสถำนทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์กำรเตรยีมเอกสำรทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ำรพิจำรณำ

ของสถำนทตูงำ่ยขึน้ 
หมายเหตุ  กรณีลูกคำ้ท่ำนใดมกีำรใชพ้ำสปอรต์เดนิทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวซี่ำ ลูกคำ้ตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษิทัฯ ทรำบล่วงหน้ำเพื่อ
วำงแผนในกำรขอวซี่ำของท่ำน 



7. ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 

8. หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 
*** การสะกดช่ือ นามสกลุของผู้ยื่นค าร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้องสะกดให้ตรงตามหนังสือ
เดินทาง มิเช่นนัน้ สถานทูตจะไม่รบัพิจารณา (ส าคญัมาก) *** 
- กรณีลูกจ้าง ใชห้นังสอืรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีด

วนั/เดอืน/ปีทีเ่ขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน (หนังสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัยื่นวี
ซ่า)เป็นตน้ 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการใชห้นังสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชุด(หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) 

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

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บ้าน   
• หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
• หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นับสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ  (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษาใชห้นังสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา 
 จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  
 

9. หลกัฐานการเงิน 
-  สเตทเม้นท์จากธนาคาร (Bank Statement) บญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั ขอยอ้นหลงั 6 เดอืน และอพัเดทถงึ
เดอืนปัจจุบนัทีสุ่ดหรอืไม่เกนิ 7 วนันับจากวนันัดหมายยื่นวซี่า พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัช ี**โดยช่ือ
และนามสกลุต้องสะกดให้ถกูต้องตามหน้าพาสปอรต์** 
- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ

ฝากเป็นปัจจุบนั 
- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่ต ่ากว่า 6 

เดอืนและปรบัยอดใหล่้าสุด ไม่ต ่ากว่า 7 วนันับจากวนันัดหมายยื่นวซี่า แต่หากใชs้tatementแลว้ยงัคงไม่มกีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไม่มกีารเคลื่อนไหวเนื่องจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้ 

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัตอ้งท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษ
พรอ้มระบุความสมัพนัธเ์พื่อชีแ้จงต่อสถานทตู 1 ฉบบัโดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมดุบญัชกีารเงนิส่วนตวั
ประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าตอ้งท าจดหมาย
รบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มระบชุื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 



*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี ***ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา 

 
10. กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง) 

**เอกสารของเดก็เช่น สูติบตัร,ทะเบียนบ้าน,ใบเปล่ียนช่ือ-สกลุและเอกสารอ่ืนๆ ต้องแปลเป็น
ภาษาองักฤษและรบัรองจากกรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ*** 
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา  
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสียหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดาโดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซี่าของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านสามารถจะตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั 
ท่านนัน้จะตอ้งมายื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

 ***   ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลังจากทวัรอ์กเดนิทางภายใน 20 วนั 
โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็น
หลกั 



 
 

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

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเขา้ยโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ย่ืนค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม ่
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยวา่งไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

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

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

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

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

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

     สถานที่ เกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

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.  ช่ือสถานที่ ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเกี่ ยวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

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

 ............................................................................................................  รหสัไปรษณีย ์............................. 
  

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

 โทรศพัท.์...........................................  หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้มี)................................. 
 

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

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

 

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

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

 
8.  ทา่นเคยไดวี้ซา่เชงเกน้เดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่ ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 
 

กรณีท่ีเคยไดวี้ซา่เชงเกน้ วีซา่ออกโดยสถานทูตใด......................................................................... 
 

    วีซา่ใชเ้ดินทางตัง้แตว่นัท่ี...................................... ถึงวนัท่ี......................................... รวม........... วนั 
 

ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  

 

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

9.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 

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

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีท่ีมีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 



ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นคือ ......................................................................................................................... 
 

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

เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่  ........ เดินทางดว้ยกนั   ......... ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 
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