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Europe Lovely 4 ประเทศ 
สวิตเซอรแ์ลนด-์เยอรมนั-ออสเตรีย-อิตาลี 8 วนั 

 

เดินทางยุโรป 4 ประเทศท้าทายนักเท่ียวสายชิลล ์  
เชค็อินลูเซิรน์ เดินเพลินน ้าตกไรน์ นัง่รถม้าขึ้นปราสาทเทพนิยายนอยชวานสไตน์ 

แวะอินน์สบรคูเมืองดงัแห่งแคว้นทิโรล เยือนมรดกโลกอทุยานแห่งชาติโดโลไมท ์

ล่องเรอืสู่เกาะแห่งสายน ้าในเวนิส ราชินีแห่งเอเดรียติก 
ช้อปป้ิงหลากหลาย Fidenza Village Outlet 

ชมมหาวิหารมิลานดโูอโม่ 135 ยอด  
พร้อมเมนูสุดฮิตพาสต้าและสปาเกต็ต้ีซอสหมึกด า 

 

โดยสายการบิน 

 

ซูริค  เมอืงศูนยก์ลางทางดา้นการคา้และธุรกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ 

ชาฟฮาวเซ่น ทีต่ัง้ของน ้ำตกไรน์ น ้ำตกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในทวปียุโรป เกดิจำกกำรทีแ่ม่น ้ ำไรน์ ซึง่เป็นแม่น ้ ำนำนำชำตทิีใ่หญ่ทีสุ่ด
ของยุโรปไหลจำกต้นน ้ ำในเทอืกเขำแอลป์ มำบรรจบบรเิวณทีพ่ื้นทีโ่ลกเปลีย่นระดบัจงึกลำยเป็นน ้ำตกที ่
สวยงำมมำก 

ลูเซิรน์ เมอืงสวยทีต่ัง้อยู่รมิฝัง่ทะเลสาบแห่งสีพ่นัธรฐั หรอืเวยีวาลด์สตรทัซี และเป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชีือ่เสยีงทีสุ่ด
แห่งหนึง่ในประเทศสวติเซอรแ์ลนด์   
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โฮเฮนชวานเกา  เมอืงทีต่ ัง้อยู่ในเขตแควน้บำวำเรยีตอนใต้ของประเทศเยอรมนี ตดิกบัชำยแดนประเทศออสเตรยี เป็นเมอืง
เก่ำมำตัง้แต่ครัง้จกัรวรรดโิรมนั และเป็นทีต่ัง้ของปรำสำทของกษตัรยิบ์ำวำเรยีและยงัแวดลอ้มไปดว้ย
ทะเลสำบน้อยใหญ่ ทีต่ ัง้ของ ปราสาทนอยชวานสไตน์” ปรำสำทต้นแบบทีว่อลท์ดสีนียไ์ดน้ ำมำสรำ้งเป็น
ปรำสำทในภำพยนตรก์ำรต์ูนและเป็น สญัลกัษณ์ของบรษิทัดสินีย ์

ฟุสเซ่น  เมอืงทีม่อีำยุมำกกว่ำ 700 ปี และเป็นเมอืงสุดทำ้ยบนถนนสำยโรแมนตกิ ทีเ่คยมคีวำมรุ่งเรอืงในอดตีตัง้แตยุ่ค
โรมนั 

อินน์สบรคู  เมอืงหลวงและเมอืงท่องเทีย่วดงัแห่งแควน้ทโิรล โอบลอ้มดว้ยเทอืกเขาสูงงดงาม บนทีร่าบลุ่มแม่น ้าอนิส ์  
  ท่ามกลางของหุบเขาของเทอืกเขาแอลป์ และยงัเป็นเมอืงทีม่ชีือ่เสียงในดา้นเป็นศูนยก์ลางของการแข่งขนั
  กฬีาฤดูหนาว ทัง้ยงัเคยเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนักฬีาฤดูหนาวหลายครัง้ 
อุทยานแห่งชาติโดโลไมท์  อุทยานทีเ่ป็นส่วนหนึง่ของเทอืกเขาแอลป์ทีท่อดตวัอยู่ในเขตทางอติาลตีอนเหนือ มยีอดเขา 
  รวมกนั 18 ยอด ทีม่คีวามสูงกว่า 3,000 เมตรและครอบคลุมอาณาบรเิวณกวา้งใหญ่ในเขตของแควน้ทโีรลใต้
  และแควน้เวเนโต้ มคีวามงดงามแปลกตาและมชีือ่เสยีงมากทีสุ่ดในประเทศอติาลี 
เวนิส เมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมทีนั่กท่องเทีย่วเดนิทางมาเยอืนเป็นจ านวนมากมายในแต่ละปี อดตีเมอืงทีเ่คยร า่รวย

ทีสุ่ดแห่งหนึง่ในยุคกลางเกาะเวนิสประกอบไปดว้ยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ ล่องเรอืพรอ้มสมัผสั
บรรยากาศอนัแสนโรแมนตคิ 

มิลาน หรอื มลิาโน เมอืงส าคญัในภาคเหนือของประเทศอติาลี เมอืงแห่งแฟชัน่ดไีซน์เนอรช์ือ่ดงัของอติาลี มมีหา
วหิารทีง่ดงามโดดเด่นและแหล่งชอ้ปป้ิงแฟชัน่ชือ่ดงักอ้งโลก แกลเลอรี ่วคิเตอร ์เอม็มานูเอล ทีนั่บว่าเป็น 

 ชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วยทีสุ่ดในอติาลมีากว่า 100 ปี 
 

ก าหนดการเดินทาง  1-8 มิ.ย. / 11-18 ก.ค. / 27 ก.ค. - 3 ส.ค. / 12-19 ส.ค.65 /  
16-23 ก.ย. / 12-19 ต.ค. / 21-28 ต.ค.2565      

 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภมิู-โดฮา (กาต้าร)์  
17.30 น. นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร ์Q สายการบิน Qatar 

Airways เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
**กรณีทีบ่างท่านเดนิทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรุณาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอกีครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็นรายการซรีี่
และไดม้กีารด าเนินการไวล้่วงหน้าหลายเดอืน เมื่อเปลีย่นฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมกีารเปลีย่นแปลง
เลก็น้อย** 

20.25 น.  ออกเดินทางสู่กรงุโดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR833 
23.40 น.  เดินทางถึงสนามบินกรงุโดฮา ประเทศกาต้าร ์เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง 
 

วนัทีส่อง โดฮา (กาต้าร์)-ซูริค-ชาฟฮาวเซ่น-น ้ าตกไรน์-ลูเซิรน์ (สวิตเซอรแ์ลนด)์  
01.50 น.  น าท่านออกเดินทางจากสนามบินโดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways ท่ียวบินท่ี QR093 
07.05 น. เดินทางถึงสนามบินนครซูริค Zurich เมืองเศรษฐกิจส าคญัท่ีสุดของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ท่ีมี

ช่ือเสียงระดบัโลกและเป็นเมอืงศนูยก์ลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวฒันธรรมของประเทศ น าท่าน
ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร รบักระเป๋าและสมัภาระ รถโคช้รอรบัและน าท่านเดนิทางสู่ ชาฟ
ฮาวเซ่น Schaffhausen ท่ีตัง้ของน ้าตกไรน์ Rhine Falls (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี ใหท้่าน
แวะชมความสวยงามของน ้าตกไรน์ น ้าตกที่ใหญ่ทีสุ่ดในทวปียุโรป เกดิจากการที่แม่น ้าไรน์ ซึ่งเป็นแม่น ้า
นานาชาตทิีใ่หญ่ทีสุ่ดของยุโรปไหลจากต้นน ้าในเทอืกเขาแอลป์ มาบรรจบบรเิวณทีพ่ืน้ทีโ่ลกเปลีย่นระดบัจงึ
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กลายเป็นน ้าตกทีส่วยงามมาก ตวัน ้าตกมคีวามสูง 25 เมตร กวา้ง 150 เมตร มอีายุราว 14,000 - 17,000 ปี 
อสิระใหท้่านไดช้ื่นชมธรรมชาตแิละถ่ายรูปไวเ้ป็นทีร่ะลกึ จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู่นครซูรคิ (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ใหท่้าน ชมเมืองซูริค Zurich เมอืงทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในสวสิและมแีม่น ้าลมิมตั
เป็นแม่น ้าทีใ่หญ่ทีสุ่ด เมอืงซูรคิไม่ใช่เมอืงหลวงของประเทศ แต่มชีื่อเสยีงระดบัโลกและเป็นเมอืงศูนยก์ลาง
ทางธุรกจิ ธนาคาร และวฒันธรรมของประเทศอกีดว้ย ผ่านชมย่านเมอืงเก่าลนิเดอรฮ์อฟ ประกอบไปดว้ย
โบสถ์ในสมยักลาง สถานทีโ่ดดเด่นเหน็จะเป็นมหาวหิารคู่บา้นคู่เมอืงโบสถ์กรอสมุนเตอร ์Grossmunster 
Church ซึ่งถอืเป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงซูรคิ รมิฝัง่แม่น ้าลมิมตั ปัจจุบนักลายเป็นหน่ึงในสถานที่ท่องเทีย่ว
ของซูรคิ น าท่านถ่ายรูปกบัโบสถ์ฟรอมุนสเตอร ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.853 โดยกษตัรยิเ์ยอรมนัหลุยส ์ใชเ้ป็น
ส านักแม่ชทีีม่กีลุ่มหญงิสาวชนชัน้สูงจากทางตอนใต้ของเยอรมนัอาศยัอยู ่น าทา่นสู่จตัุรสัปาราเดพลาทซ์ 
เป็นจตัุรสัเก่าแก่ทีม่มีาตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่17 ปัจจุบนัเป็นชุมทางรถรางทีส่ าคญัของเมอืงและยงัเป็น
ศูนยก์ลางการคา้ของยา่นธุรกจิ ธนาคาร สถาบนัการเงนิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศ อสิระใหท้่านไดเ้ดนิชมเมอืง 
ถ่ายรูปทะเลสาบซูรคิ รวมถงึเลอืกซื้อสนิคา้แบรนด์แนมของทีร่ะลกึตามอธัยาศยัจากย่านถนนคนเดินบาหน์
ฮอฟสตราสเซ่ ทีท่อดยาวจากตวัเมอืงเก่าจนถงึทะลสาบซูรคิ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมืองลูเซิรน์ Lucerne (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงท่องเทีย่วอนัดบัหน่ึงของ

สวสิทีห่ลายท่านอาจจะเคยไปเยอืนมาแลว้ แต่ลูเซริน์กย็งัคงมคีวามสวยงามเหมอืนเดมิ ดว้ยความทีเ่มอืงลู
เซริน์เป็นเมอืงใหญ่ทีสุ่ดในภาคกลางของประเทศ ท าใหเ้มอืงลูเซริน์กลายเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ, การ
คมนาคมและวฒันธรรมของภาคกลาง มแีม่น ้ารอ็ยสไ์หลผ่านกลางเมอืงและสามารถมองเหน็ทศันียภาพของ
เขตเทอืกเขาแอลป์ เขาพลิาทุสและเขารกิไิดอ้กีดว้ย น าท่านชม อนุสาวรียสิ์งโต Lion Monument และ
ถ่ายรปูกบัสะพานไม้ชาเพล Chapel Bridge สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่14 ประดบัตกแต่งบนโครง
หลงัคาหน้าจัว่ดว้ยภาพวาดในศตวรรษที ่17 ซึ่งภาพเขยีนเหล่าน้ีเป็นการเลา่เรื่องราวประวตัคิวามเป็นมา
ของเมอืงลูเซริน์ โดยมหีอคอยน ้า Wasserturm ซึ่งเดมิใชเ้ป็นทีคุ่มขงันักโทษและเกบ็เอกสารรวมทัง้ของมค่ีา
ของเมอืงไว ้หอคอยน้ีมลีกัษณะเป็นรปูทรงแปดเหลีย่มทีม่ฐีานเชื่อมตดิอยู่กบัสะพานสร้างขึน้ราวปี ค.ศ.
1300 สะพานแห่งน้ีเคยถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ.1993 แลว้กม็กีารบูรณะใหม่จนมสีภาพใกลเ้คยีงของเดิม 
(ภาพวาดดัง้เดมิถูกไฟไหม้ไปเยอะ) สะพานชาเพลน้ีถอืเป็นสะพานไมท้ีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในยุโรป นอกจากน้ียงัให้
ท่านไดเ้ดนิชมและถ่ายรูปกบัสะพานไมด้ัง้เดมิขอเมอืงลูเซริน์ อย่างสะพานสปรอยเออร ์Spreuer Brige 
หรอืในภาษาเยอรมนัเรยีกว่า Spreuerbrucke หน่ึงในสองสะพานไมท้ีม่หีลงัคาคลุมทีย่งัคงหลงเหลอือยู่ใน
เมอืงลูเซริน์ ซึ่งไดร้บัการอนุรกัษ์เป็นอย่างด ีดว้ยรูปแบบทีม่หีน้าจัว่และมภีาพวาดอยู่ในกรอบสามเหลีย่ม
ดา้นในของสะพานไม ้และอสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นชมเมอืงลูเซริน์หรอืเลอืกซื้อของฝากของทีร่ะลกึ   

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

  จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Holiday Inn Express Luzern - Krienz หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม ลูเซิรน์ (สวิตเซอรแ์ลนด)์-โฮเฮนชวานเกา-นัง่รถม้าขึ้นปราสาทนอยชวานสไตน์- 
   ฟุสเซ่น (เยอรมนั)-อินน์สบรูค (ออสเตรีย) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม    

น าท่านเดนิทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศเยอรมนั ใหท้่านเดนิทางเขา้สู่ โฮเฮนชวานเกา 
Hohenschwangau เมอืงทีต่ ัง้อยู่ในเขตแควน้บาวาเรยีตอนใต้ของประเทศเยอรมนีตดิกบัชายแดนประเทศ
ออสเตรยี เป็นเมอืงเก่ามาตัง้แต่ครัง้จกัรวรรดโิรมนัและเป็นทีต่ัง้ของปราสาทของกษตัรยิบ์าวาเรยีและยงั
แวดลอ้มไปดว้ยทะเลสาบน้อยใหญ่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง)  
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมืองร้านดงัในเขตชวานเกา Schlossbrauhaus 
Schwangau  

บ่าย น าท่านเดนิทางขึ้นสู่เนินเขาท่ีตัง้ปราสาทนอยชวานสไตน์ด้วยรถม้า Horse Carriage จากนัน้น าท่าน
เข้าชม ปราสาทนอยชวานสไตน์ Neuschwanstein Castle ซึ่งอยู่บนเนินเขาสงูทีส่รา้งจากบญัชาของ
กษตัรยิล์ุดวคิที ่2 ทีต่้องการสรา้งปราสาทตามเทพนิยายของรชิารด์ วากเนอร ์ศลิปินคนโปรดของพระองค ์
น าท่านชมววิสวยจากสะพานแมรี ่จุดทีถ่่ายรูปกบัปราสาทน้ีไดด้ทีีสุ่ด ดัง่รูปโปสเตอร ์โปสการด์ต่างๆ ซึ่ง
ความงามน้ียงัท าใหป้ราสาทแห่งน้ีเป็นปราสาทต้นแบบทีว่อลท์ดสีนียไ์ดน้ ามาสรา้งเป็นปราสาทในภาพยนตร์
การต์ูนและเป็นสญัลกัษณ์ของบรษิทัดสินียด์ว้ย (การเดนิทางไปสู่ปราสาทบรกิารดว้ยรถมา้ ค่าบรกิารรถมา้
รวมอยู่ในค่าบรกิารทวัร ์เป็นรถมา้ขาขึน้ ขาลงมรีถชทัเทลิใหบ้รกิาร หรอืสามารถเดนิลงได้กรณีทีร่ถชทัเทลิ
บสัปิดใหบ้รกิาร หากต้องการโดยสารลงจากปราสาทดว้ยรถมา้ช าระเพิม่ท่านละประมาณ 5-6 ยูโร) 

 สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ เมืองฟุสเซ่น Fussen เมอืงทีม่อีายุมากกว่า 700 ปี และเป็นเมอืงสุดทา้ย
บนถนนสายโรแมนตกิ ทีเ่คยมคีวามรุ่งเรอืงในอดตีตัง้แต่ยุคโรมนัซึ่งใชเ้มอืงฟุสเซ่นน้ีเป็นจุดแวะพกัขนถ่าย
สนิคา้และซื้อขายเกลอืมาแต่โบราณ นอกจากน้ีเมอืงฟุสเซ่นยงัเป็นเมอืงทีม่คีวามน่ารกัและตกแต่งไปดว้ย
สสีนัทีส่วยงามของบา้นเรอืนดว้ยเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ซึ่งปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยรา้นอาหาร โรงแรมทีพ่กั และ
รา้นคา้ทีต่กแต่งอย่างมสีไตล์ ใหท้่านเดนิเล่นถ่ายรูปกบัเมอืงน่ารกัแห่งน้ี สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางข้าม
พรมแดนสู่ประเทศออสเตรีย ใหท้่านเดนิทางสู่ เมืองอินน์สบรคู Innsbruck ประเทศออสเตรีย (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงหลวงและเมอืงท่องเทีย่วดงัแห่งแควน้ทโิรล โอบลอ้มดว้ยเทอืกเขาสงูงดงาม 
บนทีร่าบลุ่มแม่น ้าอนิส ์ท่ามกลางของหุบเขาของเทอืกเขาแอลป์ อนิน์สบรูค แปลว่าสะพานแห่งแม่น ้าอนิส ์
และยงัเป็นเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในดา้นเป็นศูนยก์ลางของการแข่งขนักฬีาฤดูหนาว ทัง้ยงัเคยเป็นเจา้ภาพจัดการ
แข่งขนักฬีาฤดูหนาวหลายครัง้ ไดแ้ก่ โอลมิปิกฤดูหนาวปี 1964 และ ปี 1976  พาราลมิปิกฤดูหนาว ปี 1984 
และปี 1988 รวมถงึโอลมิปิกเยาวชนฤดูหนาวที่จดัขึน้เป็นครัง้แรกในปี ค.ศ.2012 ท าใหอ้นิน์สบรูค เป็นเมอืง
แรกของโลกทีไ่ดจ้ดักีฬาโอลมิปิกถงึ 3 ครัง้ 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

  จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Grauer Baer หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี่ ่  อินน์สบรคู (ออสเตรีย)-ออรทิ์เซ่-อทุยานแห่งชาติโดโลไมท์-ทะเลสาบมิซูริน่า- 
   คอรติ์น่า (อิตาลี) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม    

น าท่านเดนิเลน่บรเิวณจตัุรสัเมอืงเก่าทีม่ ีต าหนักหลงัคาทองค า ทีม่อีายุร่วม 450 ปี ในอดตีเคยเป็นที่
ประทบัของกษตัรยิท์โิรลสมยัของกษตัรยิแ์มก็ซมิเิลีย่นที ่1 กบัพระนางมาเรยีเทเรซ่า เชือ่กนัว่าหลงัคา
ก าแพงน้ีประดบัดว้ยโลหะหุม้ทองแดงจ านวนกว่า 3,450 แผ่น ตามขอบประตูและหน้าต่างประดบัดว้ย
ภาพเขยีนสวยงาม ถอืเป็นสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของเมอืงและมอีาคารบา้นเรอืนหลากหลายสทีีปั่จจุบนัเป็น
รา้นคา้หลากหลายประเภท ถ่ายรปูกบัซติี้ทาวเวอร ์จดุนัดพบของชาวเมอืง รวมถงึจตัุรสัเมอืงทีม่เีสาอนันา
เซาเลอตัง้อยู่ ถอืเป็นจุดศูนยก์ลางของเมอืงทีม่ผีูค้นแวะเวยีนมาถ่ายภาพกนัมากทีสุ่ด ใหเ้วลาท่านเดินเล่น
และเลอืกซื้อสนิคา้จากจตัุรสัแห่งน้ี สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศอิตาลี เดนิทางสู่
เมืองออรทิ์เซ่ Ortisei หรือ Urtijei เมอืงทีเ่ป็นทีต่ ัง้ของทางเขา้อุทยานทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัไดแ้ก่อุทยาน
แห่งชาตโิดโลไมท์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางเขา้ไปสู่เขตอุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ Dolomite National Park อุทยานในเขตโดโลเมทเต้

หรอืโดโลไมท์ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของเทอืกเขาแอลป์ทีท่อดตวัอยู่ในเขตทางอติาลตีอนเหนือ มยีอดเขารวมกนั 
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18 ยอด ทีม่คีวามสูงกว่า 3,000 เมตรและครอบคลุมอาณาบรเิวณกวา้งใหญ่ครอบคลุมพืน้ทีก่ว่า 142,000 
เฮกตาร ์ในเขตของแควน้ทโิรลใต้และแควน้เวเนโต้ เป็นเทอืกเขาหนิปูนชนิดพเิศษทีม่แีร่แมกนีเซยีมปนอยู่ชื่อ
ว่าโดโลไมท์หรอืโดโลเมทเต้ในภาษาอติาเลีย่น มคุีณสมบตัพิเิศษคอืในเวลากลางวนัแสงสจีะไล่กนัไปตัง้แต่
เทาอ่อนถงึเกอืบขาว แตย่ามพระอาทติยต์กดนิ ผวิหน้าของหนิเหล่าน้ีจะอาบไปดว้ยสสีม้และชมพู เกดิเป็น
ทศันียภาพทีง่ดงามประกอบกบัภูมทิศัน์ภูเขาทีส่วยงามสุดมหศัจรรยท์ีม่ทีัง้ยอดเขาต่างๆ ทีแ่ทงยอดสูงเสยีด
ฟ้า หน้าผาสูงชนั หุบเขาทีแ่คบลกึ สลบักบัป่าไมเ้ขยีวขจแีละทุ่งหญ้า บา้นเรอืนสวยงาม ทีด่งึดูดด
นักท่องเทีย่วจากทัว่ทุกทศิใหม้าเยีย่มเยอืนไม่ขาดสาย ถอืเป็นแหล่งท่องเทีย่วยอดนิยมทีส่ าคญัแห่งหน่ึงของ
ประเทศอติาล ีและดว้ยความพเิศษนี้จงึไดร้บัการขึน้ทะเบยีนจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.
2009 ใหเ้วลาท่านไดถ้่ายภาพทศันียภาพงดงามของอทุานแห่งน้ี จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ทะเลสาบมิซูริน่า 
Misurina (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ทะเลสาบทีห่ลบซ่อนตวัในหุบเขาทีถ่อืว่าเป็นสถานที่
ท่องเทีย่วชือ่ดงัทีส่ าคญัอกีแห่งหน่ึงในเขตอุทยานโดโลไมท์ ตัง้อยู่บนระดบัความสูง 1,754 เมตรเหนือ
ระดบัน ้าทะเล มคีวามโด่งดงัเรื่องภาพววิภเูขาทีส่ะทอ้นกบัพืน้น ้าในวนัฟ้าใส ใหเ้วลาท่านเดนิเล่นชม
ทศันียภาพของทะเลสาบและถ่ายรูปเกบ็บรรยากาศงดงามประทบัใจ จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่เมืองคอรติ์
น่า ดีอามเปสโซ่ Cortina D Ampezzo (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมอืงสกรีสีอรท์ทีต่ ัง้อยุ่ในเขต
อุทยานแห่งชาตโิดโลไมท์ บนความสูงจากระดบัน ้าทะเล 1,219 เมตร ถอืเป็น Best of the Alps เพยีงแห่ง
เดยีวของอติาลทีีไ่ดร้บัการยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 10 สกรีสีอรท์ทีด่ทีีสุ่ดในโลก และเคยใชเ้ป็นสถานทีจ่ดัการ
แข่งขนักฬีาโอลมิปิกฤดูหนาวในปี ค.ศ.1956 และยงัเป็นสถานทีถ่่ายท าภาพยนตรเ์รื่องเจมสบ์อนด์ 007 ตอน 
For Your Eyes Only ไดร้บัการขนานนามว่าเป็นไข่มุกแห่งเทอืกเขาโดโลไมท์และเป็นสถานทีต่ากอากาศ
ยอดนิยมของนักท่องเทีย่วนอกจากนัน้ในช่วงฤดูรอ้นยงันิยมท่องเทีย่วแบบปีนเขาทีม่ชีื่อเสยีงอกีดว้ย 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

  จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั De la Poste หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า  คอรติ์น่า-เวนิสเมสเทร่ (อิตาลี) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม    

น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองเวนิส Venice Mestre ตัง้อยูใ่นเขตแคว้นเวเนโต้ เมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมที่
นักท่องเทีย่วเดนิทางมาเยอืนเป็นจ านวนมากมายในแต่ละปี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) จากนัน้
น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรือทรอนเชตโต้ เพื่อข้ามสู่ เกาะเวนิส อดตีเมอืงทีเ่คยร ่ารวยทีสุ่ดแห่งหน่ึงในยุค
กลางเกาะเวนิสประกอบไปดว้ยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมสีะพานเชื่อมถงึกนักว่า 400 แห่งที่
ศูนยก์ลางอยู่ที ่จตัุรสัเซนต์มารค์ หรอื ซานมารโ์ค ชุมชนทีใ่หญ่ทีสุ่ดบนเกาะต่างๆ ของเมอืงเวนิสทีม่ี
คลองต่างๆ มากมายนับรอ้ยแห่ง เป็นเมอืงเดยีวในโลกทีต่ัง้อยู่บนเกาะเลก็เกาะน้อยกลางทะเลสาบเวนิเทยี
ในทะเลเอเดรยีตกิตามฉายาทีว่่าเป็นราชนีิแห่งทะเลเอเดรยีตกิ นับเป็นบรรยากาศทีไ่ม่มทีีใ่ดเหมอืนและเป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะเมอืง  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมืองด้วยเมนูสปาเกต็ตี้ซอสหมึกด า เมนูยอดนิยมและ
เป็นเอกลกัษณ์ของอิตาลีรวมถึงของหวานเอกลกัษณ์ของอิตาลีอย่างเมนูทิรามิสุ 

บ่าย น าท่านเดนิเล่นชมเกาะเวนิส Venice Island ทีม่ฉีายาว่าเป็นเมอืงแห่งสายน ้า คอืเป็นเมอืงทีล่อ้มรอบไป
ดว้ยน ้า มคีลองใหญ่ผ่านกลางเมอืงเรยีกกนัว่าแกรนด์คาแนล มลีกัษณะเป็นรูปตวัเอสกลบัดา้นและมคีลอง
ย่อยกว่า 150 สาย ท าใหเ้กดิน ้าท่วมไดเ้มื่อระดบัน ้าขึน้สูง การเดนิทางภายในเมอืงใชก้ารเดนิและสญัจรทาง
เรอืแทนถนน เรอืทีพ่บเหน็ไดม้เีรอืส่วนตวัและเรอืสาธารณะต่างๆ เช่น เรอืโดยสาร Vaporetto เรอืกอนโดล่า 
และแทก็ซี่น ้า เป็นต้น ท าใหค้วามสวยงามน้ีตรงึตาตรงึใจเหมอืนอยู่ในโลกแห่งนิทานและมเีอกลกัษณ์ไม่
เหมอืนทีใ่ดในโลก โดยเริม่จากศูนยก์ลางของเกาะเวนิสทีจ่ตัุรสัเซนตม์ารค์หรือซานมารโ์ค ทีต่ัง้ของโบสถ์
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ส าคญัแห่งเมอืงเวนิสทีเ่ริม่สรา้งขึน้ครัง้แรกตัง้แต่ปี ค.ศ.823 ผสมผสานไปดว้ยศลิปะของหลายยุคไวด้ว้ยกนั
ตัง้แต่ยุคไบเซนไทน์ โรมาเนสก์ โกธคิจนถงึยุคเรอแนสซองส ์โดยหลงัคาโบสถ์สร้างเลยีนแบบวหิารโดมแบบ
สุเหร่าของศาสนาอสิลามประดบัดว้ยโมเสกสทีองอร่ามหลายลา้นชิ้นตัง้แต่หลงัคาจรดพืน้จงึไดร้บัสมญานาม
ว่าโบสถ์แห่งทองค า Church of Gold  และชมหอระฆงัซานมารโ์ค Campanile de San Marco เป็นหอ
ระฆงัทีม่คีวามสูงถงึ 98 เมตรตัง้อยู่ดา้นหน้าของมหาวหิารซานมาร์โค จดัว่าเป็นจุดแลนด์มารค์ทีส่ าคญัของ
เกาะเวนิสเลยทเีดยีว เดนิต่อมาชมสะพานสะอื้น Bridge of Sights ทีเ่ชื่อมระหว่างคุกหลวงและ
พระราชวงัดอรด์จ Palazzo Ducale พระราชวงัสไตล์โกธคิของดยุคผูค้รองเมอืงเวนิส และชมสะพานริอลั
โต ทีท่อดขา้มแกรนด์คาเนล คลองทีม่ชีื่อเสยีงในดา้นการท่องเทีย่วและเป็นจุดหมายปลายทางของ
นักทอ่งเทีย่วอกีมากมาย ซึ่งจะเชื่อมระหว่างเกาะซานมารโ์คและเกาะซานโปโล อกีหน่ึงสญัลกัษณ์ของเวนิส 
มคีวามเก่าแก่ทีสุ่ด ครัง้แรกๆ สรา้งขึน้ดว้ยไม ้ต่อมามกีารรือ้ถอนและสรา้งใหม่ดว้ยหนิอย่างทีเ่หน็กนัใน ให้
เวลาท่านเดนิเล่นชมบรรยากาศบนเกาะพรอ้มเลอืกซื้อสนิคา้ขึน้ชื่ออาท ิเครื่องแกว้เวนีเซยี หรอื หน้ากาก
เทศกาลคารนิ์วลั หรอืไม่ว่าจะเป็นสนิคา้แบรนด์เนม  ท่านอาจใชเ้วลานัง่จบิกาแฟตามรา้นกาแฟ ทีต่ ัง้อยู่รอบ
จตัุรสัเซนต์มารค์ เพื่อดื่มด ่ากบับรรยากาศทีแ่สนโรแมนตกิ สมควรแก่เวลานัดหมายน าท่านล่องเรือกลบัสู่
ฝัง่เมสเทร่ Mestre 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

  จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั Russott หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก  เวนิสเมสเทร่-ช้อปป้ิง Fidenza Village-มิลาน (อิตาลี) 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม    

น าท่านเดนิทางต่อสู่ ฟิเดนซ่า Fidenza เมอืงทีต่ ัง้อยูใ่นเขตประเทศอติาล ีระหว่างเมอืงเวนิสและเมอืงมลิาน 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 
ใหท้่านเขา้สู่แหล่งชอ้ปป้ิงที ่Fidenza Village Outlet แหล่งรวมสนิคา้แบรนด์เนมชัน้น าในราคาพเิศษ อาท ิ
Armani, Prada, Michael Kors, Paul Smith, Nike, Calvin Klein, Fossil, Furla, Diesel, Valentino, 
Vasace, Dolce & Gabbana, Polo Ralph Lauren, Guess, Timberland, Coach, New Balance, Asics, 
Camper, Samsonite, Swatch เป็นต้น นอกเหนือไปจากน้ีท่านสามารถพกัผ่อนกบัการทานอาหาร คาเฟ่
หลากหลายภายในเอ๊าท์เลต็ อาท ิSignorvino, Tagliere Kiosk, Verolatte, Capuccino, Koi Sushi, Lindt 
เป็นต้น  
**เพื่อความสะดวกในการเดินเล่นและเลอืกชมเลอืกซื้อสนิคา้ต่างๆ ของท่าน อสิระใหท้่านรบัประทานอาหาร
กลางวนัตามอธัยาศยัภายในเอ๊าท์เลต็** 

บ่าย สมควรแก่เวลานัดหมาย น าท่านเดินทางต่อสู่เมอืงมลิาน หรอื มลิาโน Milan (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 
ชัว่โมง) ใหท้่านแวะชม Sforza Castle ป้อมปราการแห่งมิลานท่ีถือว่าใหญ่ท่ีสุดในยุโรป สรา้งขึน้ตัง้แต่
ศตวรรษที ่15 โดยฟรานเซสโก ้สฟอรซ์า ดยุคแห่งมลิานต่อมาไดม้กีารบูรณะเพิม่เตมิในช่วงศตวรรษที ่16 
ละ 17 ปัจจุบนัเป็นพพิธิภณัฑแ์ละแกลเลอรีเ่กบ็งานศลิปะ น าท่านเดนิชมภายนอกของป้อมปราการ พรอ้ม
ชม Basilica of Sant’Ambrogio วิหารแอมโบรสท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในตวัเมืองมิลาน ไดร้บัการก่อตัง้โดย
นักบุญชาวโรมนัแอมโบรสตัง้แต่ปี ค.ศ.379 จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สู่ตวั เมอืงมิลาน หรือมิลาโน Milan 
เมอืงหลกัของแควน้ลอมบารเ์ดยีและเป็นเมอืงส าคญัทางภาคเหนือของประเทศอติาล ีมชีื่อเสยีงในดา้น
แฟชัน่และศลิปะ ซึ่งมลิานถูกจดัใหเ้ป็นเมอืงแฟชัน่ในลกัษณะเดยีวกบันิวยอรค์  ปารสี  ลอนดอน และ
โรม นอกจากน้ียงัเป็นทีรู่จ้กัในดา้นอุตสาหกรรม ผา้ไหม และแหล่งผลติรถยนต์ อลัฟา โรมโีอ รวมไปถงึ
สโมสรฟุตบอลอนิเตอรม์ลิานและสโมสรฟุตบอลเอซมีลิาน  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี  

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/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
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  จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั Novoel Milano Malpensa Airport หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีเ่จด็ มิลาน-ชมเมือง-ช้อปป้ิง-สนามบินมารเ์พนซ่า (อิตาลี)-โดฮา (กาต้าร)์ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม    

ให้ท่านเชค็เอ๊าท์ท่ีพกั ให้ท่านเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินมารเ์พนซ่า และเผื่อเวลาให้ท่านส าหรบั
การท าคืนภาษี  

ใหท้่านชมเมืองมิลานและจตัุรสัสกาล่าและรูปปั้นดาวนิช ีใหท้่านถ่ายรูปพรอ้มชมความยิง่ใหญ่ภายนอก
ของ มหาวิหารแห่งเมอืงมิลานหรือมิลานดโูอโม มหาวหิารหนิอ่อนแบบโกธคิที่ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ในยุโรป 
สรา้งในปี ค.ศ.1386 ดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิผสมผสานกนัเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยัฟ้ืนฟู
ศลิปวทิยาการ ใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 500 ปี มคีวามวจิติรงดงามและประดบัประดาไปดว้ยรูปปั้นนับกว่า 3,000 
รูป มหีลงัคายอดเรยีวแหลมจ านวน 135 ยอด บนสุดมรีูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่า
อยู่ มลีานกวา้งดา้นหน้าดูโอโมทีม่อีนุสาวรยีพ์ระเจา้วกิเตอรเ์อมมานูเอลที่ 2 ทรงมา้คอืสถานทีจ่ดังานส าคญั
ต่างๆ ในบรเิวณเดยีวกนัยงัเป็นทีต่ ัง้ของ แกลเลอรี ่วคิเตอร ์เอม็มานูเอล ทีนั่บว่าเป็นชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วยที ่
สุดในอติาลมีากว่า 100 ปี พรอ้มถ่ายรูปกบัอนุสาวรยีข์อง ลโิอนารโ์ด ดารว์นิชจีติรกรเอกทีโ่ด่งดงัจากภาพโม
นาลซ่ิา ใหเ้วลาท่านไดเ้ดนิเล่นพกัผ่อนก่อนเดนิทางไปสนามบนิ  
**อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั** 

12.00 น. สมควรแก่เวลานัดหมาย น าท่านเตรียมตวัเดินทางสู่สนามบินมารเ์พนซ่า 
16.15 น.  ออกเดินทางสู่กรงุโดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR128 
23.00 น.  เดินทางถึงสนามบินกรงุโดฮา ประเทศกาต้าร ์เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง 
 

วนัทีแ่ปด โดฮา (กาต้าร)์-สนามบินสุวรรณภมิู 
02.20 น.  น าท่านออกเดินทางจากสนามบินกรงุโดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways เท่ียวบินท่ี QR836 
13.10 น.  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ.. 

** ช่วงเปลีย่นฤดูกาลเทีย่วบนิหรอืเวลาอาจมกีารเปลีย่นแปลงเลก็น้อย ท่านทีเ่ดนิทางต่อเครื่องไป
ต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดั กรุณาเชค็เทีย่วบนิและเวลาทีแ่น่นอนอกีครัง้** 

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

 

 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอื่นๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 
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อตัราค่าเดินทาง  
 

Europe Lovely 4 ประเทศ  
สวิตเซอรแ์ลนด-์เยอรมนั-ออสเตรีย-อิตาลี  

8 วนั 5 คืน-QR 
ผูใ้หญ่ ท่านละ 

พกัเดีย่วเพิม่
ท่านละ 

ท่านทีม่ตีัว๋โดยสาร
อยู่แลว้ ท่านละ 

3-10 ม.ิย.65 94,900 9,300 50,500 

11-18 ก.ค.65 101,300 9,300 50,900 

27 ก.ค.-3 ส.ค.65 108,300 9,300 51,500 

12-19 ส.ค.65 111,500 10,300 52,500 

16-23 ก.ย.65 94,900 9,300 50,500 

12-19 ต.ค.65 94,500 9,300 50,500 

21-28 ต.ค.65 94,900 9,300 50,500 

 

  *** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
  *** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

หมายเหต ุ

• อตัราค่าเดนิทางน้ีต้องมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่น้อยกวา่ 10 ท่าน **ไม่มรีาคาเดก็**ตามขอ้ก าหนดและ
เงื่อนไขของบรษิทัฯ และจะต้องช าระมดัจ าหลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี

• กรณีท่านทีม่ตีัว๋ของสายการบนิอื่นหรอืรว่มเดนิทางโดยไม่ใชต้ัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบรษิทัทวัร ์ กรณุาแจง้
ล่วงหน้าเน่ืองจากมกีารเกีย่วขอ้งกบัการยื่นวซ่ีา ซึ่งผูเ้ดนิทางไม่สามารถยื่นวซ่ีาพรอ้มคณะได ้ 
***การด าเนินการขอวซ่ีาจะต้องใชเ้วลาโดยรวมประมาณ 15 วนั ซึ่งผูเ้ดนิทางจะต้องไปแสดงตวัดว้ยตวัเองและไดร้บัการ
สแกนน้ิวมอืจากศูนยร์บัค ารอ้งของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องสง่รายละเอยีดโดยการกรอกแบบฟอรม์ดา้นลา่ง และ ส าเนา
หน้าหนังสอืเดนิทาง และส่งเอกสารใหค้รบเพื่อท าการนัดหมาย ** 

• ส าหรบัท่านทีต่้องการอยู่ต่อหรอืเดนิทางต่อไปยงัประเทศอื่น หรอืหากมตีัว๋โดยสารอยู่แลว้ จะตอ้งยื่นวซ่ีาเดีย่ว พรอ้มแสดง
เอกสารเรื่องทีพ่กั รวมถงึกรมธรรมป์ระกนัภยัดว้ยทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์และทุกท่านต้องมาแสดงตวัทีส่ถานทูตหรอื
ศูนยย์ื่นวซ่ีาตามก าหนดวนัเวลานัดหมายเพื่อถ่ายรูปและสแกนน้ิวมอื 

 



EuropeLovely4ประเทศ CH-D-A-I8D5N-QR (ZRH-MXP), Jun-Oct2022  9 | P a g e  

 

 
อตัราน้ีรวมบริการ 
• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Qatar Airways เสน้ทาง กรุงเทพฯ-โดฮา-ซูรคิ / / มลิาน-โดฮา-กรุงเทพฯ ชัน้

ประหยดั และค่าโหลดสมัภาระไม่เกนิทีส่ายการบนิก าหนดท่านละ 25 กโิลกรมั / ชิน่ / ท่าน 
• ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางที่มกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ โดยค านวนจากวนัทีจ่องและออกตัว๋

โดยสาร หากมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสารหรอืเพิม่เตมิภายหลงัหรอืมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ 
จะต้องมกีารช าระเพิม่ตามกฎและเงื่อนไขของสายการบนิ (อตัราค่าน ้ามนัเชือ้เพลงิค านวณไว ้ณ วนัที ่8 เม.ย.2565) 

• ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่าน / หอ้ง) เน่ืองจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณี
ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน ท่านอาจต้องพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพกัเดีย่วเพิม่ 

• ค่าเขา้ชมสถานที,่ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและค่ารถรบัส่งระหว่างน าเทีย่วตามรายการที่ระบุ 
• ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่าธรรมเนียมบรกิารนัดหมายและการยื่นวซ่ีาเชงเกน้ 
• ค่าธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ในเขตเมอืงเก่า, พระราชวงัและหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ อ านวยความ

สะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
• ค่าทปิพนักงานขบัรถ / มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ / หวัหน้าทวัรท์ีบ่รกิารพรอ้มคณะตลอดการเดนิทาง 
• ค่าน ้าดื่มวนัละ 1 ขวด (จ านวน 5 วนัทวัร)์ 
• ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่แีละภาษสี าหรบันักท่องเที่ยวหรอืภาษเีมอืงส าหรบัการเขา้พกัในเมอืงทุกแห่ง 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิกรมธรรม ์1,500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาล

เท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นอนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้น้ีเป็นไปตาม
เงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ และไม่รวมค่าใชจ้่ายระหวา่งการกกัตวัในต่างประเทศอนัสบืเน่ืองจากโควดิ19 และเป็นไปตาม
เงื่อนไขของบรษิทัประกนั) 

• ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ค่าบรกิาร 7%  
 
 
 
 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
• ค่าธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 
• ค่าบรกิารและค่าทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึน้อยู่กบัอตัราเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึ่งทา่นจะต้องดูแลกระเป๋า

และทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเองเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 
• ค่าอาหารที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ  
• ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
• สญัญาณ Wifi และค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้ส่วนพืน้ทีส่าธารณะภายในโรงแรมทีม่กีารใหบ้รกิารฟรหีรอืบางโรงแรม

อาจมใีหบ้รกิารบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยู่กบันโยบายของแต่ละโรงแรม)   
• ค่าใชจ้า่ยส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรดีฯลฯ หรอื

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวซ่ีาทีน่อกเหนือจากทีร่ะบุหรอืค่าแปลเอกสาร, ค่าบรกิาร
ทีเ่กีย่วกบัวซ่ีา การนัดหมายแบบพรเีมีย่ม หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

• ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสุขภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั
อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซื้อประกนัเพิม่เตมิได้ 
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• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง (กรณีถ้าสาย
การบนิและประเทศปลายทางต้องการผลตรวจ) 

• ค่าธรรมเนียมบรกิารเกีย่วกบัการด าเนินการลงทะเบยีนระบบ Thailand Pass/Test & Go และอื่นๆ ตามทีภ่าครฐัก าหนด 
(อาจมกีารเปลีย่นแปลงภายหลงัเป็นไปตามกลไกการเปลีย่นแปลงจากภาครฐัเป็นส าคญั)  

• ค่าธรรมเนียมการตรวจโควดิและค่าโรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) อย่างน้อย 1 วนั เมื่อเดนิทางถงึไทย (การ
เปลีย่นแปลงมาตรการและการเปลีย่นแปลงจ านวนวนัใหดู้ประกาศจากทางภาครฐัเป็นส าคญั) 

• ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการท า Vaccine Passport 
• ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการท า Certificate ของการเดนิทางเขา้ประเทศนัน้ๆ (ถ้าม)ี 
• ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการกกัตวัเมื่อมกีารตรวจพบโควดิในช่วงใดๆ 
 

 

การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 35,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์ส่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
▪ 1. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัทีน่ าเที่ยว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า โดยทางบรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวี
ซ่า และค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

▪ 2. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีน่ าเที่ยว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของค่าทวัร ์รวมถงึ
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึ้นจรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิาร
ในการขอวซ่ีา และค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

▪ 3. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
▪ 4. กรณีทีต่้องการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีล่กูคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก่์อนออกบตัรโดยสารทุก

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าที่ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู่ 
(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรม
อาจจะไม่มห้ีองพกัแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้อง
แยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมทีพ่กันัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
5. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมทีพ่กันัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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หมายเหตุ  
1. รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ช้าของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
2. กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

3. บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ กต็ามทีก่องตรวจคนเขา้
เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

4. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
5. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
6. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณเีกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสูญหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

7. บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสารต้องสงสยัหรอืถูกตรวจสอบจากเจา้หน้าทีเ่กีย่วกบัการน าสิง่ของต้องหา้มเขา้สู่
อาคารสนามบนิหรอืตรวจคนเขา้เมอืงหรอืบนเครื่องบนิหรอืส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาท ิอาวุธปืนทุกชนิด
และส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอดัอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเดก็เล่น/ปืนจ าลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลกั
เกลยีว/ปืนยงิตะปู, ธนูและลูกธนูหรอืหน้าไม,้ กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆ่าสตัว,์ สเปรยเ์ครื่องเทศ/สเปรยพ์รกิต่างๆ/สเปรยไ์ล่
สตัว/์สเปรยก์รด, แก๊สน ้าตา, วตัถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มดี มดีพบั ใบมดีโกน/ใบมดีคตัเตอร,์ ขวานทุกชนิด, กรรไกรทีย่าว
กว่า 6 ซ.ม.เมื่อวดัจากจุดหมุน, เครื่องมอืส าหรบัศลิปะการต่อสูท้ีม่คีมหรอืปลายแปลม, ดาบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกีย่ว
สนิคา้, สว่านเจาะและหวัเจาะ, เครื่องมอืช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มคีมแต่อาจก่อใหเ้กิดอนัตราย เช่น 
ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟท์บอล/ไมก้อล์ฟ/ไมฮ้อกกี้/ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไมค้ ้าส าหรบัเล่นสก,ี กระบอง, สนับมอื, วตัถุระเบดิทุก
ชนิด/ดอกไมเ้พลงิ/สารเคมหีรอืส่วนประกอบทีก่่อใหเ้กดิเพลงิเป็นภยัคุกคามต่อความปลอดภยัของอากาศยาน และอื่นๆ 
นอกเหนือจากขา้งต้นทีเ่ป็นสิง่ต้องหา้มตามส านักงานการบนิพลเรอืนแหง่ประเทศไทยก าหนดและ/หรอืภายใต้การประเมนิ
ความเสีย่งดา้นการรกัษาความปลอดภยัการบนิพลเรอืนและการประเมนิภยัคุกคามของส านักงานการบนิพลเรอืนแห่ง
ประเทศไทย (ตามประกาศราชกจิจานุเบกษาวนัที ่26 ม.ีค.2563)   

8. ในบางรายการทวัร ์ทีต่้องมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักส่วนที่
เกนิ 

9. ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาด้านสุขภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่้องการความชว่ยเหลอืและการ
ดูแลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่้องใชว้ลีแชรต์ลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจากกฎทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความ
สะดวกส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งต้น  

10. ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสูบบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสูบบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูสู้บบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

11. กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่้องไดร้บัการดูแลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

12. การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิด้แจง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
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ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที่ดงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าช้า หรอื เหตุหน่ึงเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

13. หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิต์มาสหรอืปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์
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***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า*** 
1. สถานทูตเนเธอรแ์ลนด์ไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทูตพจิารณาวซ่ีา 
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอยื่นวซ่ีาดว้ยตวัท่านเองในประเทศทีต่น

พ านักหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

3. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกต้องจะช่วยใหก้ารพจิารณา
ของสถานทูตง่ายยิง่ขึน้ 

หมายเหตุ  กรณีผูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใช้หนังสอืเดนิทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซ่ีา ผูเ้ดนิทางต้องแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
    ลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน 
 

 

 

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

ผูเ้ดนิทางจะต้องไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนังสอืเดนิทาง  
o หน้าหนังสอืเดนิทางจะต้องมหีน้าว่างส าหรบัวซ่ีาอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีา  
o ท่านทีม่ปีกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จ าเป็นต้องส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
2. รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า  

- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เน่ืองจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวซ่ีา (ไม่ควรสวมเสือ้สขีาว)   

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าเชงเก้น  (เนเธอร์แลนด)์  ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 15 วนั 

- ผูย้ ื่นค ารอ้งต้องแสดงตวัและสแกนน้ิวมอื ณ วนันัดหมายยื่นค ารอ้งทีศู่นยย์ื่น 
- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฎของสถานทูตและศูนยย์ื่น 
- รูปถ่ายหากไม่ไดม้าตรฐาน ต้องท าการถ่ายใหม่ทีศู่นยย์ื่น โดยผูย้ ื่นค ารอ้งตอ้งช าระเงนิค่าถ่ายรูปดว้ยตนเอง 
- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผูย้ ื่นค ารอ้งช าระเงนิดว้ยตนเอง 
- ผูย้ ื่นค ารอ้ง กรุณาสง่ส าเนาหน้าหนังสอืเดนิทางทีเ่ป็นปัจจุบนัทีสุ่ด พรอ้มกรอกขอ้มูลเบือ้งต้นส าหรบัเพื่อใชใ้นการท านัดหมาย   
  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ พรอ้มเบอรโ์ทร.ทีส่ามารถตดิต่อได ้ไม่ควรใชเ้บอรโ์ทร.ผูแ้ทน ยกเวน้ ผูย้ ื่นค ารอ้งสูงอาย ุ
  มากๆ หรอืเดก็เลก็มากๆ 
- เอกสารต้นฉบบัทีเ่ป็นภาษาไทย อาท ิส าเนาหนังสอืรบัรองบรษิทั / กจิการรา้นคา้, ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรณีเดก็), ส าเนาสูต ิ
  บตัร (กรณีผูท้ีอ่ายตุ ่ากว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบยีนสมรส, ส าเนาทะเบยีนหย่า, ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ, ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล  
  จะตอ้งถูกแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะบรกิารท่าน ยกเวน้ ส าเนาหนังสอืสญัญาซื้อขาย/สญัญากู้/สญัญาอาชพี 
  พเิศษทีม่เีน้ือหาระบุเจาะจง กรุณาใชบ้รกิารศูนยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพื่อหลกีเลีย่งความผดิพลาดในด้านงานแปล ค่าใชจ้่าย 
  ผูย้ ื่นค ารอ้งจะต้องช าระดว้ยตนเอง 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนยื่นวีซ่า*** 
1. สถานทูตอติาลไีม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทูตพจิารณาวซ่ีา 
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอยื่นวซ่ีาดว้ยตวัท่านเองในประเทศทีต่น

พ านักหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

3. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกต้องจะช่วยใหก้าร
พจิารณาของสถานทูตง่ายยิง่ขึน้ 

หมายเหตุ  กรณีผูเ้ดนิทางท่านใดมกีารใช้หนังสอืเดนิทางเดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซ่ีา ผูเ้ดนิทางต้องแจง้ใหท้างบรษิทัฯ  
      ทราบล่วงหน้าเพือ่วางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน 
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- รูปถ่ายหน้าตรงหา้มใส่แว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่หมวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใส่คอนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊อายส ์** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสูตบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอส าเนาสูตบิตัรดว้ยและกรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
3. หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  
4. ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแล้ว  
5. ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปลี่ยนช่ือ 
6. ส าเนาใบเปลี่ยนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปลี่ยนนามสกลุ 
7. ส าเนาใบหย่า กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 
8. หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบ่งชี้การมอีาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

 *** การสะกดช่ือ นามสกลุของผู้ยื่นค าร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้องสะกดให้ตรงตามหนังสอืเดินทาง มิ
เช่นนัน้ สถานทูตจะไม่รบัพิจารณา (ส าคญัมาก) *** 
- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการเขา้

ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน (หนังสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัยื่นวซ่ีา) เป็นต้น 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นังสอืรบัรองการท างานจะต้องคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชุด (หนังสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกิน 1 เดอืนนับจากวนัยื่นวซ่ีา) 
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- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการค้า หรอื ส าเนาหนังสือรบัรอง
ความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคดัมาอายุไมเ่กิน 3 เดือน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ (หรอืสามารถขอ
คดัส าเนาเป็นภาษาองักฤษจากกรมการค้าได้) 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บ้าน   

• หากไม่มอีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบียนสมรส 
• หากสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาสูตบิตัรบุตร ทัง้น้ีเพื่อ

แสดงความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยา หากไม่มบีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอืชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธ์การเป็น
สาม-ีภรรยากนัโดยมไิด้จดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้  จะต้องมผีูส้นับสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐานทางด้าน
การเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่ายใหแ้ก่ผู้
เดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ์ โดยเบื้องต้น ควรมคีวามสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ (กรณีน้ีหากความสมัพนัธ์
ไม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีาน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา  ใชห้นังสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา 
 จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  
 

9. หลกัฐานการเงิน   
- ใช้ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัยส์่วนตวั อพัเดทไม่เกิน 7 วนักอ่นยื่นพร้อมถ่ายส าเนาย้อนหลงั 6 เดือน

แสดงช่ือเจ้าของบญัชี  โดยช่ือและนามสกลุต้องสะกดให้ถกูต้องตามหน้าพาสปอรต์ 
- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตัวเลขบญัชเีงนิ

ฝากเป็นปัจจุบนั 
- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่ต ่ากว่า 6 

เดอืนและปรบัยอดใหล้่าสุด ไม่ต ่ากว่า 7 วนันับจากวนันัดหมายยื่นวซ่ีา แต่หากใช้ statement แลว้ยงัคงไม่มกีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไม่มกีารเคลื่อนไหวเน่ืองจากไม่ไดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาทิ เช่น บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นต้น 

- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ต้องท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษ
พรอ้มระบุความสมัพนัธ์เพือ่ชีแ้จงต่อสถานทูต 1 ฉบบั โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะต้องมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิ
ส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าต้องท า
จดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มระบุชื่อและความสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือ่กลบัสู่ภมิูล าเนา  

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

- จะต้องมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา โดยการ 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง
ไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้
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โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็น
ภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 
- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 
- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ
กบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จากอ าเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 
- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็น
ผูดู้แลบุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้และหากต้องการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็้องช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซ่ีา ท่านสามารถจะต้องแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านทีต่้องใชห้นังสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซ่ีาและท่านไม่สามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั 
ท่านนัน้จะต้องมายื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดยีวกนั  ** 

 
 ***   ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ

ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซ่ีาปลอมหรอืผดิวตัถปุระสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์กเดินทางภายใน 20 วนั 
โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็น
หลกั   

                     
 

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

 

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

 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ ยนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

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

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

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

3.  สถานภาพ  ....... โสด   ........ แตง่งานจดทะเบียน    ....... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   ....... หยา่   ....... หมา้ย 

 

4.   กรณีทา่นที่ แตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

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

      วนัเกิด ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานที่ เกิด สามี-ภรรยา ............................................................. 

5.  ที่ อยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ) ....................................................................................................................... 

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

     ที่ อยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 

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

 

     รหสัไปรษณีย ์...........................................................     โทรศพัทบ์า้น ............................................................................... 

  

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

 

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการยื่นขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมอืนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมอืนกบัตอนน าเอกสารส่งยื่นค าร้องขอวีซ่า  

ทางศนูยย์ื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์  
และเสียค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าใหม่ 

กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ / ไม่ได้ศกึษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น  
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพือ่ป้องกนัความผิดพลาดในการสะกดตวัอกัษรและ 

เพือ่ให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
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6.  ช่ือสถานที่ ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................... 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการที่ ท าน้ันเกี่ ยวกบัอะไร ดา้นใด .....................................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอสิระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและที่อยูท่ี่ ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

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

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

  

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

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

 

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

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

 

7.  ช่ือบุคคลที่ ร่วมเดินทางไปดว้ย.................................................................................................................................................. 

 

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

 

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีที่ ผา่นมาหรือไม ่   ....... ไมเ่คย  ....... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัที่ ) 

 

    ตัง้แตว่นัที่  ................................................ ถึงวนัที่  .....................................................   รวม ............... วนั 

  

    ไดร้ับวีซา่จากสถานทูตใด ....................................................................................................................................................... 

 

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

 

    กรณีที่ ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัที่  ............................................................... 

 

10. ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่  ....... ไมเ่คย   ....... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 

 

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

 

11. ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ....... ตวัเอง   ....... มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีที่ มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

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

 

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

 

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

 

12. ผูท้ี่ ติดตอ่ไดเ้ม่ือฉุกเฉินขณะที่ ทา่นเดินทางอยูใ่นตา่งประเทศ (ส าหรับการกรอกขอ้มูลในระบบ Thailand Pass) 
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      ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) .............................................................................................................................................. 

 

      เบอร์โทร.ที่ ติดตอ่ไดข้องผูติ้ดตอ่ฉุกเฉิน .......................................... ความสมัพนัธก์บัทา่น ................................................ 

 

13. QR Code เกี่ ยวกบัประวติัการรับวคัซีนจากหมอพรอ้ม สามารถสง่ใหก้บัเจา้หนา้ที่ ทวัร์ไดท้างอีเมลห์รือทางไลน์    

      หรือชอ่งทางออนไลน์อ่ืน (ส าหรับการกรอกขอ้มูลในระบบ Thailand Pass) 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


