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อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์

7 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK)    

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ราคาเร ิม่ตน้ 57,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เคร ือ่งบนิ 
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 น ำทำ่นบนิลัดฟ้ำสูม่หานครมลิาน (Milan) เมอืงหลวงแหง่แฟชั่นโลก  

 เทีย่วเมอืงเวนสิ (Venice) เมอืงในฝันอันสุดแสนโรแมนตกิ 

 เทีย่วเมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) ทีตั่ง้ของยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ใหญ่สดุใน

ยโุรป  

 ถ่ำยรูปกับปราสาทชลิยอง (Chillon castle) ปรำสำทโบรำณอำยกุว่ำ 800 ปี ทีเ่มอืงมองเทรอซ ์

 เทีย่วชมเมอืงเวเวย่ ์(Vevey) เมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่ำเป็น “ไขม่กุแหง่รเิวยีร่ำสวสิ” 

 เทีย่วลเูซริน์ (Lucerne) เมอืงยอดนยิม 

   พชิติเขากลาเซยีร ์3000 
 

 
 

         ก าหนดการเดนิทาง     
 
วนัที ่  26 ธ.ค. 61-1 ม.ค. 62, 30 ธ.ค.-5 ม.ค. 62 (ปีใหม)่ 67,888.- 

วนัที ่  5-11, 17-23 ก.พ. 62 57,900.- 

วนัที ่  5-11, 12-18 ม.ีค., 26 ม.ีค.-1 เม.ย. 62 57,900.- 

วนัที ่  2-8 เม.ย. 62 59,900.- 

วนัที ่  9-15, 12-18 เม.ย. 62 73,900.- 

           
                                                               
     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง
วนั 

ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรงุเทพฯ – ดไูบ ✈ ✈ ✈  

2. ดไูบ – มลิำน – เวโรน่ำ – เวนสิ เมสเต ้ ✈ O O RUSSOTT 

3. เวนสิ เมสเต ้– เกำะเวนสิ – มลิำน O O O 
IBIS MILANO 
FIERA 

4. มลิำน – เซอรแ์มท – แทซ O O X WALLISERHOF 

5. แทซ – ยอดเขำกลำเซยีร ์3000 - มองเทรอซ ์– เวเว่ย ์– โลซำนน์ O O O MOVENPICK 

6. โลซำนน์ –  เจนีวำ - เบริน์ – ลเูซริน์ – ซรูคิ – สนำมบนิ O X ✈  

7. กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

   

 



CODE :GOE13 

 

 

 

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรุงเทพฯ – ดูไบ 

18.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนำมบนิสวุรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศ ประต ู8เคานเ์ตอร ์T สำยกำร

บนิเอมเิรตส ์โดยมีเจำ้หนำ้ที ่คอยตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวก 

20.35 น. ออกเดนิทำงสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์EK 373 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่2 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป เวลา 21.05 น. และถงึดูไบ เวลา 00.50 

น.***                

วนัที ่2: ดูไบ – มลิาน – เวโรนา่ – เวนสิ เมสเต ้

00.50 น.
  

 เดนิทำงถงึ สนามบนิดูไบ แวะรอเปลีย่นเคร ือ่ง 

03.45 น.
  

ออกเดนิทำง โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 101 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่2 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป เวลา 03.35 น. และถงึมลิาน เวลา 08.15 

น.***                

07.45 น. ถงึ สนามบนิมลิาโนมลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี(เวลำทอ้งถิน่ชำ้กว่ำประเทศไทย 6 ชัว่โมง 

และจะเปลีย่นเป็น 5 ชั๋วโมงในวันที ่31 มีนำคม 2562) น ำทำ่นผ่ำนดำ่นตรวจคนเขำ้เมืองและศลุกำกร น ำ

ทำ่นผ่ำนพธิตีรวจคนเขำ้เมืองและศลุกำกร จำกนัน้เดนิทำงสูตั่วเมอืงมลิาน (Milan) เมืองทีเ่รยีกไดว้ำ่

เป็นเมืองหลวงแหง่แฟชั่นของโลก น ำทำ่นถำ่ยรปูกับมหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano) 

ทีส่รำ้งดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิ ทีผ่สมผสำนกัน เป็นสถำปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟ้ืนฟศูลิปวทิยำ

กำร ชมแกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ทีนั่บว่ำเป็นชอปป้ิงมอลล์

ทีส่วยงำม หรหูรำและเกำ่แกท่ีส่ดุในเมืองมลิำน อนุสำวรยี ์ของกษัตรยิว์คิเตอร ์เอ็มมำนูเอลที ่2 ผูร้เิร ิม่

กำรรวมชำตหิัวเมืองตำ่งๆในอติำล ีและอนุสำวรยีข์องศลิปินชือ่ดังในยคุเรเนซองสอ์ีก 1 ทำ่น คอื ลโิอ

นำรโ์ด ดำรว์นิซี ่ทีอ่ยูใ่นบรเิวณดำ้นหนำ้ของโรงละครสกำลำ่ 

กลางวนั         รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี 

บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงเวโรนา่ (Verona) เมืองใหญ่อันดับ 2 รองจำกเวนสิ ของแควน้เวเนโต ้และ

เมืองเวโรน่ำยังไดข้ ึน้ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกทำงวัฒนธรรมขององคก์ำรยเูนสโกเมื่อปี คศ. 2000 

อีกทัง้วลิเลยีม เชกสเปียร ์นักกวีและนักเขยีนบทละครชำวอังกฤษ ผูไ้ดร้ับกำรยกยอ่งว่ำเป็นนักเขยีนผู ้

ย ิง่ใหญข่องอังกฤษและของโลกยังใชบ้รรยำกำศและเรือ่งรำวควำมรักของหนุ่มสำวสองตระกลูในเวโร

น่ำ แตง่เป็นละครโศกนำฏกรรมขึน้เมื่อปี ค.ศ.1595 เรือ่ง โรมโิอกับจูเลยีต จำกนัน้พำทำ่นถำ่ยรปูกบัโรง

ละครโรมนักลางแจง้ (Verona Arena) ทีม่ีขนำดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก สรำ้งขึน้เมื่อตัง้แตส่มัย

ศตวรรษที ่1 โดยมีลักษณะเชน่เดยีวกับโคลอสเซยีมในกรงุโรม เพียงแตม่ีขนำดเล็กกว่ำ ซึง่ปัจจุบัน

ยังคงมีกำรเปิดแสดงโอเปรำ่หรอืคอนเสริต์กลำงเเจง้ในสนำมกฬีำอยูเ่ป็นประจ ำ น ำทำ่นถำ่ยรปูดำ้นนอก
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กับบา้นเลขที ่23 ของจูเลยีต ชมระเบียงแหง่เรือ่งรำว โรแมนตกิทีจู่เลยีตเฝ้ำรอคอยพบโรมโิอทกุค ำ่

คนื และบรเิวณหนำ้บำ้นยังมีรปูปั้นส ำรดิขนำดเทำ่ตัวจรงิของจูเลยีต 

ค า่      รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน  

 จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงเวนสิ (Venice Mestre) ฝ่ังแผ่นดนิใหญ ่ เมอืงหลวงของแควน้เวเนโต เว

นสิถกูสรำ้งขึน้จำกกำรเชือ่มเกำะเล็ก ๆ จ ำนวนมำกเขำ้ดว้ยกันในบรเิวณทะเลสำบเวนเิทยี ซึง่เป็นสว่น

หนึง่ของทะเลอำเดรยีตกิ เป็นเมอืงทำ่โบรำณ และเป็นเมืองทีใ่ชค้ลองในกำรคมนำคมมำกทีส่ดุ  

ทีพ่กั      น ำเขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรม RUSSOTT หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3: เวนสิ เมสเต ้– เกาะเวนสิ – มลิาน 

เชา้       รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำเดนิทำงสู่ท่าเรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto) น ำท่ำนล่องเรือผ่ำนชมบำ้นเรือนของชำวเวนิส สู่

เกาะเวนสิ หรอื เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมืองทีไ่ม่เหมือนใคร โดยใชเ้รอืแทน

รถ ใชค้ลองแทนถนน  มีสมญำนำมว่ำเป็น "รำชนีิแหง่ทะเลเอเดรยีตกิ" มีเกำะนอ้ยใหญก่ว่ำ 118 เกำะ 

และมีสะพำนเชือ่มถงึกันกว่ำ 400 แหง่ ขึน้ฝ่ังทีบ่รเิวณ ซานมารโ์ค ศนูยก์ลำงของเกำะเวนสิ จำกนัน้น ำ

ทำ่นเดนิชมควำมงำมของเกำะเวนสิ ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ทีม่ีเรือ่งรำวน่ำสนใจใน

อดตี เมื่อนักโทษทีเ่ดนิออกจำกหอ้งพพิำกษำไปสูค่กุจะไดม้ีโอกำสเห็นแสงสว่ำงและโลกภำยนอกเป็น

ครัง้สดุทำ้ยระหว่ำงเดนิผ่ำนชอ่งหนำ้ตำ่งทีส่ะพำนน้ี ซึง่เชือ่มตอ่กับวงัดอดจ ์(Doge’s Palace) อันเป็น

สถำนทีพ่ ำนักของเจำ้ผูค้รองนครเวนสิในอดตี ซึง่นักโทษชือ่ดังทีเ่คยเดนิผ่ำนสะพำนน้ีมำเเลว้คอื คำส

โนว่ำน่ันเอง 

กลางวนั      รบัประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมอืง (สปารเ์กต้ตีห้มกึด า) 

บา่ย น าท่านถ่ายรูปบรเิวณจตุัรสัซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ทีน่โปเลียนเคยกล่ำวไวว้่ำ “เป็น

หอ้งน่ังเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอำเขตอันงดงำม รวมทัง้โบสถซ์านมารโ์ค 

(St.Mark’s Bacilica) ทีม่ีโดมใหญ ่5 โดม ตำมแบบศลิปะไบแซนไทน์ จำกนัน้อสิระใหท้ำ่นไดม้ีเวลำ

เทีย่วชมเกำะอันแสนโรแมนตกิ เชน่ เพื่อชมมนตเ์สน่หแ์หง่นครเวนสิ, เขำ้ชมโบสถซ์ำนมำรโ์ค, เลอืกซือ้

สนิคำ้ของทีร่ะลกึตำมอัธยำศัย อำทเิชน่ เครือ่งแกว้มูรำโน่,หนำ้กำกเวนสิ หรอืน่ังจบิกำแฟในรำ้น Café 

Florian ทีเ่ปิดใหบ้รกิำรมำตัง้แตปี่ ค.ศ.1720   จำกนัน้น ำทำ่นลอ่งเรอืกลับขึน้สูฝ่ั่งเมสเตร เพื่อเดนิทำงสู่

เมอืงมลิาน (Milan) 

ค า่       รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร อำหำรจนี  

ทีพ่กั      น ำเขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรม IBIS MILANO FIERA หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที ่4: มลิาน – เซอรแ์มท – แทซ 

เชา้       รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่สถานรีถไฟเมอืงแทซ (Tasch) เพื่อเดนิทำงสูเ่มอืงเซอรแ์มท (Zermatt) เมือง

แห่งสกีรีสอร์ทยอดนิยมที่ไดร้ับควำมนิยมสูง เน่ืองจำกเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทำงอำกำศเพรำะ

ยำนพำหนะในเมืองไม่ใชน้ ้ำมันเชือ้เพลงิ แตใ่ชแ้บตเตอรีเ่ทำ่นัน้ และยังมีฉำกหลังของตัวเมอืงเป็นยอด

เขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ทีไ่ดช้ือ่ว่ำเป็นยอดเขำทีม่ีรปูทรงสวยทีส่ดุในสวสิ 

กลางวนั       รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร อำหำรพื้นเมือง 

บา่ย อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืงและเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั หรอื เลอืกขึน้กระเชำ้ไฟฟ้ำเพือ่สัมผัสกบั

ควำมงดงำมของยอดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ (Klien Matterhorn) ทีส่งูถงึ 4,478 เมตร และไดช้ือ่

ว่ำเป็นยอดเขำทีม่ีรปูทรงสวยทีส่ดุของเทอืกเขำแอลป์ ชืน่ชมกับทวิทัศน์ทีส่วยงำม ณ จดุสงูทีส่ดุบรเิวณ

ไคลน์แมทเทอรฮ์อรน์ และเขา้ชมถ า้น า้แข็งทีอ่ยูส่งูทีส่ดุในสวสิ หรอื น่ังรถไฟฟันเฟืองสูส่ถำนีรถไฟ

กรอนเนอรแ์กรต (Gornergrat railway) ท ำท่ำนเดนิทำงสู่จุดชมววิที่ท่ำนจะไดเ้ห็นทัศนียภำพที่

สวยงำมของยอดเขำแมทเทอร์ฮอร์น ที่สวยงำม น ำท่ำนเดนิเทำ้สู่บร ิเวณทะเลสำบที่อยู่สูงจำก

ระดับน ้ำทะเล2,757เมตรโดยบรเิวณทะเลสำบน้ีเป็นเงำสะทอ้นภำพเขำแมทเทอรฮ์อร์น (Matterhorn's 

reflect) อันสุดสวยงำมยิง่นัก ( โดยปกตนิ ้ำในทะเลสำบ จะมำกหรือนอ้ยขึน้อยู่กับปรมิำณน ้ำฝน และ 

สภำพอำกำศ ชว่งเวลำทีเ่ดนิทำงไปชมอยูใ่นชว่งกลำงปี (พฤษภำคม – ตลุำคม)  โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์ห้

ขอ้มูล หรอื ค าแนะน า คา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดเป็นความรบัผดิชอบของตวัทา่นเอง 

ค า่      อสิระอำหำรค ำ่ตำมอัธยำศัย 
 

ทีพ่กั       เขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรม WALLISERHOF หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5: แทซ – กลาเซยี 3000 – มองเทรอซ ์– เวเวย่ ์– โลซานน ์

เชา้       รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มืองโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมืองทีตั่ง้ของสถำนีกระเชำ้ไฟฟ้ำขนำดใหญท่ีจุ่

ผูโ้ดยสำรไดถ้งึ 125 คน น ำท่ำนขึน้กระเชำ้ยักษ์ ขึน้สูเ่ขำกลำเซยีร์ 3000 (Glacier 3000) น ำท่ำนเดนิ

ขำ้ม" The Peak Walk by Tissot" สะพำนแขวนทีม่ีควำมยำว 107 เมตร ขำ้มหนำ้ผำทีร่ะดับควำมสงู 3,000 
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เมตร ทำ่นจะไดช้มทัศนียภำพทีส่วยงำมของเทอืกเขำแอลป์ อันสวยงำมแบบกวำ้งไกลสดุสำยตำ หมาย

เหตุ: เขากลาเซียร ์3000 จะปิดท าการ ระหว่างเดอืนตุลาคม-พฤศจกิายน 2561 คณะจะ

เปลีย่นไปขึน้เขากรอนเนอรแ์กรต (Gornergrat) แทน*** 

กลางวนั       รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตาคาร อำหำรพืน้เมอืง 

บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงมองเทรอซ ์(Montreux) เมืองตำกอำกำศทีตั่ง้อยูร่มิทะเลสำบเจนีวำ ไดช้ือ่วำ่

รเิวียรำ่ของสวสิ ชมควำมสวยงำมของทวิทัศน์ บำ้นเรอืน รมิทะเลสำบ  น ำทำ่นถำ่ยรปูกับปราสาทชิ

ลยอง (ดา้นนอก) (Chillon castle) ปรำสำทโบรำณอำยกุวำ่ 800 ปี สรำ้งขึน้บนเกำะหนิรมิทะเลสำบ

เจนีวำ  ตัง้แตย่คุโรมันเรอืงอ ำนำจโดยรำชวงศ ์SAVOY โดยมจีุดมุง่หมำยเพือ่ควบคมุกำรเดนิทำงของ

นักเดนิทำงและขบวนสนิคำ้ทีจ่ะสัญจรผำ่นไปมำจำกเหนือสูใ่ตห้รอืจำกตะวันตกสูต่ะวันออกของ

สวติเซอรแ์ลนด ์เน่ืองจำกเป็นเสน้ทำงเดยีวทีไ่ม่ตอ้งเดนิทำงขำ้มเทอืกเขำสงูชัน ปรำสำทแหง่น้ีจงึ

เปรยีบเสมอืนดำ่นเกบ็ภำษีซึง่เอำเปรยีบชำวสวสิมำนำนนับรอ้ยปี จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงเวเวย่ ์

(Vevey) ตัง้อยูร่มิชำยฝ่ังดำ้นเหนือของทะเลสำบเจนีวำ เป็นเมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่ำเป็น “ไขมุ่กแหง่รเิวยีรา่

สวสิ” (Pearls of the Swiss Riviera) ดนิแดนทีเ่หมำะแกก่ำรท ำกจิกรรมแทบทกุฤดกูำล จำกนัน้น ำทำ่น

เดนิทำงสูเ่มอืงโลซานน ์(Lausanne) ซึง่ตัง้อยูต่อนเหนือของทะเลสำบเจนีวำ เมอืงโลซำนน์นับไดว้ำ่

เป็นเมอืงทีม่ีเสน่หโ์ดยธรรมชำตมิำกทีส่ดุเมอืงหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์มปีระวัตศิำสตรอั์นยำวนำนมำ

ตัง้แตศ่ตวรรษที ่4 ในสมัยทีช่ำวโรมันมำตัง้หลักแหลง่อยูบ่รเิวณรมิฝ่ังทะเลสำบทีน่ี่ เมอืงโลซำนน์มี

ควำมสวยงำมโดยธรรมชำต ิทวิทัศน์ทีส่วยงำม และอำกำศทีป่รำศจำกมลพษิ จงึดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจำก

ทั่วโลกใหม้ำพักผ่อนตำกอำกำศทีน่ี่ เมอืงนีย้งัเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัส าหรบัชาวไทยเนือ่งจาก

เป็นเมอืงทีเ่คยเป็นทีป่ระทบัของสมเด็จยา่ 

ค า่        รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภัตตำคำร อำหำรจีน 

ทีพ่กั       เขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรม MOVENPICK หรอืเทยีบเทา่ 
  

วนัที ่6: โลซานน ์– เจนวีา - เบริน์ – ลเูซริน์ – ซูรคิ – สนามบนิ 

เชา้       รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 จำกนัน้น ำทำ่นชม สวนสาธารณะทีม่รีูปปัน้ลงิ 3 ตวั ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถำนทีท่รงโปรด

ของในหลวงเมื่อทรงพระเยำว์ และถำ่ยรปูกับ ศาลาไทย ที่รัฐบำลไทยสง่ไปตัง้ในสวนสำธำรณะของ

เมืองโลซำนน์ น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงเจนวีา(Geneva) น ำชมเมืองทีเ่ป็นศนูยก์ลำงกำรประชมุนำนำชำต ิ

เมืองทีตั่ง้องคก์ำรสำกลระดับโลก อำท ิองคก์ำรกำรคำ้โลก, กำชำดสำกล, แรงงำนสำกล ฯลฯ ถำ่ยรปู

กับน า้พุเจทโด(Jet d'Eau) ที่ฉีดสำยน ้ำพุ่งสูงขึน้ไปในอำกำศถงึ 390 ฟตุ (เปิดเฉพำะวันอำกำศดี) 

และถำ่ยรปูกับ นำฬกิำดอกไม ้สัญลักษณ์ทีส่ ำคัญของเมืองเจนีวำ น ำทำ่นเดนิทำงสูก่รุงเบริน์ (Bern) 

ซึง่ไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจำกน้ีเบริน์ยัง

ถกูจัดอันดับอยูใ่น 1 ใน 10 ของเมอืงทีม่คุีณภาพชวีติทีด่ที ีสุ่ดของโลกในปี ค.ศ.2010 น ำทำ่นชม

บอ่หมสีนี า้ตาล(Bear Park) สัตว์ทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของกรงุเบริน์  น ำทำ่นชมมารก์าสเซ ยำ่นเมอืงเกำ่ 
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ปัจจุบันเต็มไปดว้ยรำ้นดอกไมแ้ละบูตคิ เป็นยำ่นทีป่ลอดรถยนต ์จงึเหมำะกับกำรเดนิเทีย่วชมอำคำรเกำ่ 

อำย ุ200-300 ปี ชมนาฬกิาไซท้ ์คล็อคเคน่ทรมั อำย ุ800 ปี ทีม่ี “โชว์” ใหด้ทูกุๆชั่วโมงในกำรตบีอก

เวลำแตล่ะครัง้ 

กลางวนั       อสิระอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย 

บา่ย จำกนัน้เดนิทำงสูเ่มอืงลูเซริน์ (Lucerne) เมืองทอ่งเทีย่วยอดนยิมอันดับหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถ่กู

หอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสำบและขนุเขำ จำกนัน้พำทำ่นชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) 

ทีแ่กะสลักบนผำหนิธรรมชำต ิเพื่อเป็นอนุสรณ์ร ำลกึถงึกำรสละชพีอยำ่งกลำ้หำญของทหำรสวสิทีเ่กดิ

จำกกำรปฏวัิตใินฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มีควำมยำวถงึ 

204 เมตร ทอดขำ้มผ่ำนแม่น ้ำรอยส ์(Reuss River) อันงดงำมซึง่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลเูซริน์ 

เป็นสะพำนไมท้ี่มีหลังคำที่เกำ่แกท่ีสุ่ดในยโุรป สรำ้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคำคลุมสะพำนมี

ภำพวำดประวัตศิำสตรข์องชำวสวสิ   ตลอดแนวสะพำน  จำกนัน้ใหท้ำ่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคำ้ของสวสิ 

เชน่ ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นำฬกิำยี่หอ้ดัง อำทเิช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ ได ้

เวลำอันสมควรน ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงซูรคิ (Zurich) 

18.00 น. น ำคณะเดนิทำงสู ่เพื่อใหท้ำ่นมีเวลำในกำรท ำคนืภาษ ี(Tax Refund) และ มีเวลำในกำรเลอืกซือ้สนิคำ้

ในรำ้นคำ้ปลอดภำษีภำยในสนำมบนิ 

21.55 น. ออกเดนิทำงกลับสูด่ไูบ โดยสารการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 86 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่2 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป เวลา 22.15 น. และถงึดูไบ เวลา 06.25 

 น.***                

วนัที ่7 : ดูไบ - กรุงเทพฯ 

07.10 น. เดนิทำงถงึ สนามบนิดูไบ น ำทำ่นเปลีย่นเครือ่ง เพือ่เดนิทำงตอ่ 

09.30 น. ออกเดนิทำงสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 372 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่2 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป เวลา 09.40 น. และถงึกรุงเทพฯ เวลา 

18.55 น.***                

18.40 น. คณะเดนิทำงกลับถงึสนำมบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิำพ 

 

***รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีทีเ่มอืงน ัน้ม ี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความ

เหมาะสม 
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กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหตุ 

  
1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คำ่ชดเชยควำมเสยีหำย อันเกดิจำกเหตสุดุวสัิยทีท่ำง 

บรษัิทฯ ไม่สำมำรถควบคมุได ้เชน่ กำรนัดหยดุงำน, จลำจล, กำรลำ่ชำ้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมืองไม่อนุญำตใหเ้ดนิทำงออกหรอืกองตรวจคนเขำ้เมืองของแตล่ะประเทศไม่

อนุญำตใหเ้ขำ้เมือง รวมทัง้ในกรณีทีท่ำ่นจะใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร (เลม่สนี ้ำเงนิ) เดนิทำง  

หำกทำ่นถกูปฏเิสธกำรเดนิทำงเขำ้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงอัตรำคำ่บรกิำร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

4. กรณีที่คณะไม่ครบจ ำนวน 15 ท่ำน ทำงบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดนิทำง โดยทำงบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้ำ่นทรำบลว่งหนำ้ 14 วันกอ่นกำรเดนิทำง  

5. เม ือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

 

 

โปรแกรม : อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์7 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK)   

ก าหนดวนัเดนิทาง :  26 ธ.ค. 61-1 ม.ค. 62, 30 ธ.ค.-5 ม.ค. 62 (ปีใหม)่   
 

อตัราค่าบรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทำ่นละ 67,888.- 

ผูใ้หญ ่3 ทำ่น 1 หอ้ง ทำ่นละ (กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 67,888.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,500.- 

เด็กมีเตยีง (อำยไุม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น ทำ่นละ 67,888.- 

เด็กไมม่ีเตยีง (อำยไุม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ ่2 ทำ่น ทำ่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
67,888.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เคร ือ่งบนิ ทา่นละ 41,888.- 
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ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าประเทศอติาล ี

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืน่วซี่าในวนัย ืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  5-11, 17-23 ก.พ. 62  
5-11, 12-18 ม.ีค., 26 ม.ีค.-1 เม.ย. 62   

 

อตัราค่าบรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทำ่นละ 57,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทำ่น 1 หอ้ง ทำ่นละ (กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 57,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,500.- 

เด็กมีเตยีง (อำยไุม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น ทำ่นละ 57,900.- 

เด็กไมม่ีเตยีง (อำยไุม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ ่2 ทำ่น ทำ่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
57,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เคร ือ่งบนิ ทา่นละ 37,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าประเทศอติาล ี

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืน่วซี่าในวนัย ืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  2-8 เม.ย. 62   
 

อตัราค่าบรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทำ่นละ 59,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทำ่น 1 หอ้ง ทำ่นละ (กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 59,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,500.- 

เด็กมีเตยีง (อำยไุม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น ทำ่นละ 59,900.- 
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เด็กไมม่ีเตยีง (อำยไุม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ ่2 ทำ่น ทำ่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
59,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เคร ือ่งบนิ ทา่นละ 39,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าประเทศอติาล ี

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืน่วซี่าในวนัย ืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :  9-15, 12-18 เม.ย. 62   
 

อตัราค่าบรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทำ่นละ 73,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทำ่น 1 หอ้ง ทำ่นละ (กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 73,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,500.- 

เด็กมีเตยีง (อำยไุม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น ทำ่นละ 73,900.- 

เด็กไมม่ีเตยีง (อำยไุม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ ่2 ทำ่น ทำ่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
73,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เคร ือ่งบนิ ทา่นละ 46,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าประเทศอติาล ี

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืน่วซี่าในวนัย ืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,000 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. ค่ำต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทำงไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวำมประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไม่เกนิจ ำนวนวัน และอยู่ภำยใตเ้งือ่นไขของสำยกำรบนิ) 

2. ค่ำภำษีสนำมบนิทุกแห่งตำมรำยกำร 

3. ค่ำรถโคช้ปรับอำกำศน ำเทีย่วตำมรำยกำร  

4. ค่ำหอ้งพักในโรงแรมตำมทีร่ะบุในรำยกำรหรอืเทยีบเท่ำ  (3 ดำว – 4 ดำว) 

5. ค่ำอำหำรตำมทีร่ะบุในรำยกำร 

6. ค่ำเขำ้ชมสถำนทีท่่องเที่ยวตำมรำยกำร 

7. ค่ำประกันภัยกำรเดนิทำงรำยบุคคล (หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        ค่ำประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่ำงกำรเดนิทำงวงเงนิไม่เกนิท่ำนละ 1,000,000 บำท  

        ค่ำรักษำพยำบำลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงินไม่เกนิท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

        ** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล  

        เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

       เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

       เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

       **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

       [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8. ค่ำมัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดกำรเดินทำง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

9. คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. ค่ำธรรมเนยีมกำรจัดท ำหนังสอืเดนิทำง 

2. ค่ำใชจ้่ำยส่วนตัว อำทเิช่น  ค่ำเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, ค่ำโทรศัพท์, ค่ำซกัรดี, ค่ำธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทำง, ค่ำน ้ำหนัก

เกนิจำกทำงสำยกำรบนิก ำหนดเกนิกว่ำ 30 ก.ก.และมำกกว่ำ 2 ชิน้,  ค่ำรักษำพยำบำล กรณีเกดิกำรเจ็บป่วยจำกโรค

ประจ ำตัว, ค่ำกระเป๋ำเดนิทำงหรอืของมีค่ำทีสู่ญหำยในระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นตน้ 

3. ค่ำธรรมเนยีมน ้ำมันและภำษีสนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้รำคำ 

4. ค่ำบรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ท่ำนจะตอ้งดูแลกระเป๋ำและทรัพยส์นิดว้ยตัวท่ำนเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศอติาล ี(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืน่วซีา่ในวนัย ืน่ เป็นจ านวนเงนิ

โดยประมาณ 3,000 บาท) 

6. คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (12 ยูโร) 

7. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย (21 ยูโร) 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช ำระเงนิมัดจ ำท่ำนละ 20,000 บำท โดยโอนเขำ้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเม ือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. ส่งส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูท้ีเ่ดินทำง ทีม่อีำยุกำรใชง้ำนไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดอืน เพือ่ท ำกำรจองควิยื่นวซี่ำ ภำยใน  3 วันนับ

จำกวันจอง  
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หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั  ิ

3. เมือ่ไดร้ับกำรยนืยันว่ำกรุ๊ปออกเดนิทำงได ้ลูกคำ้จัดเตรียมเอกสำรใหก้ำรขอวซีำ่ไดท้ันที 

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่ำนติดต่อเจำ้หนำ้ที ่ 

ก่อนออกบัตรโดยสำรทุกครัง้ หำกออกบัตรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หนำ้ที ่ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิ์ไม่รับผดิชอบ ค่ำใชจ้่ำยที่

เกดิขึน้ 

5. กำรยืน่วซีำ่ในแต่ละสถำนทูตมกีำรเตรยีมเอกสำร และมขัีน้ตอนกำรยืน่วซี่ำไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่  

รำยบุคคล (แสดงตน) ท่ำนสำมำรถสอบถำมขอ้มูลเพือ่ประกอบกำรตัดสนิใจก่อนกำรจองไดจ้ำกทำงเจำ้หนำ้ที ่

6. หำกในคณะของท่ำนมผีูต้อ้งกำรดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอำยุ, มโีรคประจ ำตัว หรอืไม่สะดวกในกำร

เดนิทำงท่องเทีย่วในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่ำนและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดูแลสมำชกิภำยในครอบครัวของ

ท่ำนเอง เนือ่งจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ หัวหนำ้ทัวรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ัง้หมด  

 

 

 

 

 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 
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  ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารย ืน่วซีา่และการย ืน่ขอวซีา่ 

1. กำรพจิำรณำวซี่ำเป็นดุลยพนิิจของสถำนทูต มใิช่บริษัททัวร ์กำรเตรยีมเอกสำรทีด่ีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ำรพิจำรณำ ของ

สถำนทูตง่ำยขึน้ 

2. กรณีท่ำนใดตอ้งใชพ้ำสปอรต์เดินทำง ช่วงระหว่ำงยืน่วซี่ำ หรือ ก่อนเดินทำงกับทำงบริษัท ท่ำนตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษัิทฯ 

ทรำบล่วงหนำ้เพื่อวำงแผนในกำรขอวีซำ่ของท่ำน ซึง่บำงสถำนทูตใชเ้วลำในกำรพจิำรณำวีซำ่ทีค่่อนขำ้งนำนและอำจไม่

สำมรถดงึเล่มออกมำระหว่ำงกำรพจิำรณำอนุมัตวิซีำ่ได ้  

3. ส ำหรับผูเ้ดินทำงที่ศึกษำหรือท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรื่องกำรขอวีซำ่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนักหรือ

ศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 

4. หนังสือเดนิทำงตอ้งมีอำยุไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน โดยนับวันเริม่เดินทำงออกนอกประเทศ หำกนับแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน ผูเ้ดินทำง

ตอ้งไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนังสอืเดินทำงเล่มใหม่ และกรุณำเตรยีมหนังสือเดนิทำงเล่มเก่ำ ใหก้ับทำงบริษัทดว้ย เนือ่งจำก

ประวัตกิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็นประโยชนอ์ย่ำงยิ่งในกำรยื่นค ำรอ้งขอวซีำ่ และจ ำนวนหนำ้หนังสอืเดินทำง ตอ้งเหลือว่ำง

ส ำหรับตดิวซีำ่ไม่ต ่ำกว่ำ 3 หนำ้ 

5. ท่ำนที่ใส่ปกหนังสอืเดนิทำงกรุณำถอดออก หำกมีกำรสูญหำย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำงนัน้ๆ และ

พำสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทำงรำชกำร ตอ้งไม่มรีอยฉีกขำด หรอื กำรขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

 

  ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทำงบรษัิทไดส้ ำรองทีน่ั่งพรอ้มช ำระเงนิมัดจ ำค่ำต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หำกท่ำนยกเลกิทัวร ์ไม่ว่ำจะดว้ยสำเหตุใด ทำงบรษัิทขอ

สงวนสทิธิ์กำรเรียกเก็บค่ำมัดจ ำต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีำใชจ้่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  แลว้แต่สำยกำรบนิและช่วงเวลำ

เดนิทำง   

2. หำกต๋ัวเครื่องบินท ำกำรออกแลว้ แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดินทำงได ้ทำงบรษัิทขอสงวนสิทธิ์เรยีกเก็บค่ำใชจ้่ำยตำมทีเ่กิดขึ้น

จรงิ และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบนิ ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่ำงนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทำงออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคุีณสมบัตติรงตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด เช่น ตอ้ง

เป็นผูท้ี่มรี่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่ำงรวดเร็วในกรณีที่เครือ่งบินมีปัญหำ เช่น สำมำรถเปิดประตูฉุกเฉินได ้

(น ้ำหนักประมำณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีม่ปัีญหำทำงดำ้นสุขภำพและร่ำงกำย และอ ำนำจในกำรใหท้ี่น่ัง Long leg ขึน้อยู่กับ

ทำงเจำ้หนำ้ทีเ่ช็คอนิสำยกำรบนิ ตอนเวลำทีเ่ช็คอนิเท่ำนัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก่อนกำรเดนิทำง   คนืค่ำใชจ้่ำยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภำยใน 30-44 วันก่อนเดนิทำง   เก็บค่ำใชจ้่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท  

3. แจง้ยกเลกิภำยใน 16-29 วันก่อนเดนิทำง   เก็บค่ำใชจ้่ำย ท่ำนละ 20,000 บำท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่ำ 15 วันก่อนเดนิทำง   ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ เก็บค่ำใชจ้่ำยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ท่านข ึน้ไป) เนือ่งจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบรษัิทและผูเ้ดินทำงอื่นที่เดนิทำงในคณะเดียวกัน

บรษัิทตอ้งน ำไป    
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     ช ำระค่ำเสยีหำยต่ำงๆทีเ่กดิจำกกำรยกเลกิของท่ำน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดนิทำงได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯจะท ำกำรเลื่อนกำร

เดนิทำงของท่ำน    

    ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่ำนจะตอ้งเสยีค่ำใชจ้่ำยทีไ่ม่สำมำรถเรยีกคืนไดค้ือ ค่ำธรรมเนยีมในกำรมัดจ ำต๋ัว และค่ำธรรมเนยีม

วซีำ่ตำมที ่ 

    สถำนทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีย ืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซีา่ไมผ่่าน) และท่ำนไดช้ ำระค่ำทัวรห์รอืมัดจ ำมำแลว้ 

ทำงบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพำะค่ำใชจ้่ำยทีเ่กิดขึน้จริง เช่น ค่ำวซีำ่และค่ำบรกิำรยืน่วซีำ่ / ค่ำมัดจ ำต๋ัวเครื่องบนิ หรอืค่ำต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัว

เครือ่งบนิแลว้)     

    ค่ำส่วนต่ำงในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทำงไม่ครบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในกำร  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจำกปลอมแปลงหรอืกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที ่ไม่ว่ำเหตุผลใดๆตำมทำง

บรษัิทของ 

    สงวนสทิธิ์ในกำร ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจท ำใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบาง

โรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มเีครือ่งปรับอำกำศเนือ่งจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่ำ 

3. กรณีทีม่งีำนจัดประชุมนำนำชำต ิ(Trade air) เป็นผลใหค่้ำโรงแรมสูงขึน้มำกและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์ในกำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทัดรัต  

     และไม่มอี่ำงอำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กับกำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลัีกษณะแตกต่ำงกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global(สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

หมายเหตุ: การยืน่วซี่าแตล่ะคร ัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งท าการยืน่วซี่า ประเภทหมูค่ณะ เทา่น ัน้ โดย

การยืน่เป็นหมู่คณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ขึน้ไป โดยทางศูนย์รบัย ืน่ จะเป็นผูก้ าหนดวนัย ืน่วซี่า

เท่าน ัน้ ถา้หากผู้เดนิทางไม่สามารถไปยื่นว ีซ่าในวนัที่ก าหนดได้ อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 

(Premium) ดงันี ้ 

 ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซี่านอ้ยกวา่ 15 วนั นบัจากวนัเดนิทาง  มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่  ทา่น

ละ 2,200 บาท   

 ในกรณีทีเ่หลอืเวลายืน่วซี่าเหลอืนอ้ยกวา่ 5 วนั มคี่า Fast Track เพิม่เตมิอกี ท่านละ 400 

บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศูนยร์บัย ืน่โดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรับประทับวีซำ่

อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลอืไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวันเดนิทำงกลับ  และหนังสอืเดนิทำง

จะตอ้งไมช่ ำรดุ (หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ กรณุำน ำมำประกอบกำรยืน่วีซำ่ดว้ย)  

 

 

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยูต่่างประเทศ, ท างานอยู่ตา่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะ
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การยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูต

อาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์

ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รูปถา่ย รปูถำ่ยสหีนำ้ตรงขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ (พื้นหลังขำว

เทำ่นัน้ ถำ่ยไม่เกนิ 6 เดอืนหำ้มสวมแว่นตำหรอืเครือ่งประดับ ไม่ใสค่อน

แทคเลนส ์รปูไม่เลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส ำเนำสมดุบัญช ีหรอื Statement 

บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดำของธนำคำรทั่วไป สว่นตัวของผูเ้ดนิทำง ยอ้นหลัง 

3 เดอืน (รบกวนลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบัญช ีโดยกำร ฝำกหรอืถอน กอ่น 

แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีม่เกนิ 7 วันกอ่นวันยืน่วีซำ่ และหำกบัญชี

กระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทำ่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บุคคลทีส่ำมำรถรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยได ้ตอ้งเป็น พ่อ แม่ พี่นอ้ง 

ทีม่ีสำยเลอืดเดยีวกัน หรอื สำมีภรรยำ เทำ่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท ำเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในกำรเดนิทำง  (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถำ่ยส าเนาสมุดบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบุคคลทีอ่อกคำ่ใชจ้่ำย 

3.2.3. เอกสำรแสดงควำมสัมพันธร์ะหวำ่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคำ่ใชจ้่ำยให ้เชน่ ส ำเนำทะเบียนสมรส 

สตูบัิตร ทะเบียนบำ้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองกำรจดทะเบียน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรหรอืหุน้สว่น อำยไุม่

เกนิ 3 เดอืน หรอื ส ำเนำใบทะเบียนกำรคำ้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองกำรท ำงำน จำกบรษัิทฯ ระบุต ำแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเร ิม่ท ำงำน  

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ใชค้ ำว่ำ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองกำรเรยีนทีอ่อกจำกสถำบันทีก่ ำลังศกึษำอยู ่ 

(ขอเป็นภำษำอังกฤษมอีำย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตำมหนำ้พำสปอรต์ ใชค้ ำว่ำ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส ำเนำทะเบียนบำ้น 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอำยตุ ำ่กว่ำ 18 ปี) 
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- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยำ่/มรณะบัตร(ถำ้มี) 

- ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มีกำรเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สังกัด (โดยมำรดำจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกบับดิำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์

มำรดำมำดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สังกัด (โดยบดิำจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกบัมำรดำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้

พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืระบุยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทำงไปตำ่งประเทศกบัใคร มีควำมสัมพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จำกอ ำเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบส ำเนำบัตร

ประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำและมำรดำ 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลักหลังโดยมีรำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใด

เป็นผูม้อี ำนำจปกครองบุตรแตเ่พียงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่ท าไมไมม่ ี

passport *** 

หมายเหตุ : ในกรณีทีเ่ด็กเดนิทำงไปไมพ่รอ้มกับบดิำหรอืมำรดำ  

บดิา มารดา ของเด็กคนทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปต่างประเทศดว้ย  

จะตอ้งเขยีนหนงัสอืชีแ้จงภาษาองักฤษขึน้มาดว้ยอกี 1 ฉบบั ว่ำยนิยอมใหเ้ด็กเดนิทำงไป

ตำ่งประเทศได ้ไปกับใคร ควำมสัมพันธเ์ป็นอะไรกับเด็กทีเ่ดนิทำง  

นอกเหนอืจำกทีท่ำ่นไดข้อหนังสอืยนิยอมจำกเขตมำแลว้ 

- กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิำ-มำรดำลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวีซำ่ พรอ้มเดนิทำงมำสัมภำษณก์ับ

บุตรทีส่ถำนทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น (เฉพำะควิเดีย่วเทำ่นัน้) 

7. ทำ่นไม่จ ำเป็นตอ้งเซ็น รับรองส ำเนำถกูตอ้ง ใหท้ำ่นเซ็นเฉพำะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่เทา่น ัน้ 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ประเทศอติาล ี
 

(กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของทา่น) 
 

ชือ่ – นำมสกลุ ผูเ้ดนิทำง [ภำษำไทย]…………………………………………………………………….……… 

1. นำมสกลุ [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นำมสกลุตอนเกดิ [ภำษำอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ……………………………………….…………………………………………….. 

5. สถำนทีเ่กดิ (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………….……………………………..…………………………………………… 

7. สัญชำตปัิจจุบัน ..................................สัญชำตโิดยก ำเนดิหำกตำ่งจำกปัจจุบัน………………………… 

8. เพศ   ชำย         หญงิ 

9. สถำนภำพ           โสด                     แตง่งำน (จดทะเบยีน)         แตง่งำน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยำ่                แยกกันอยู ่                       หมำ้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยำว ์ กรุณำกรอกชือ่-นำมสกลุ ทีอ่ยู(่หำกตำ่งจำกผูข้อ) และสัญชำตขิองผูม้อี ำนำจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยำว ์

    ……………………………………………………………………………………………………………… 

11. ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้นของผูข้อ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………… 

    หมำยเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................. 

    อเีมล............................................. 

12. อำชพีปัจจุบัน(หำกคำ้ขำย ใหร้ะบดุว้ยว่ำคำ้ขำยอะไร เชน่ ขำยเสือ้ผำ้ ขำยอำหำร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรำ้นคำ้ ทีอ่ยู ่หมำยเลขโทรศัพท ์ /  ส ำหรับนักเรยีน นักศกึษำ กรุณำกรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถำบันศกึษำ 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….…… 
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14. วซีำ่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่่ำนมำ 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดตั้ง้แตวั่นที.่..............................ถงึวันที.่.................................... 

15. เคยถูกพมิพล์ำยนิว้มอืเพือ่กำรขอวซีำ่เชงเกน้กอ่นหนำ้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย (กรุณำระบวัุนที ่หำกทรำบ)................................................ 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซ่ีาเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซ่ีาเชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

16.  ทำ่นเคยถูกปฏเิสธวซีำ่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในกำรปฏเิสธ)................................................ 

17. ควำมรับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยในกำรด ำรงชพีระหว่ำงกำรเดนิทำงและพ ำนักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีำ่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญำต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรุณำระบชุ ือ่ .............................................    

สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี   

   เช็คเดนิทำง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหำให ้

   ช ำระคำ่ทีพั่กลว่งหนำ้แลว้    คำ่ใชจ้่ำยทัง้หมดระหว่ำงพ ำนักมผีูอ้อกให ้

   ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้    ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบุ)     อ ืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหตุ การอนมุตัวิซ่ีาเป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้  
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