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เที�ยวยโุรป 2 ประเทศสดุคลูล.์..สวิส-อิตาลี 8 วนั 5คืน 
ซูริค-ชาฟฮาวเซ่น-ลเูซิรน์-อินเทอรล์าเก้น-กรินเดลวาลด-์ทาซ-เซอรแ์มท- 

มิลาน-เบอรก์าโม-่เวโรน่า-เกาะเวนิส 

ดื�มดํ�าและสมัผสับรรยากาศเมืองท่องเที�ยวยอดฮิตบนเทือกเขาแอลป์ 

ชมนํ�าตกไรน์ที�ใหญ่ที�สดุในยโุรป และเที�ยวเมืองริมทะเลสาบลเูซิรน์ 

ขึ�นเขากรินเดลวาลด์เฟียสต์ หนึ�งในยอดเขายอดนิยม  
ฉายา “Top of Adventure” 

เที�ยวเซอร์แมทเมอืงเล็กๆน่ารักๆในหบุเขา 
**ห้ามพลาด...ถ่ายรปูเชค็อิน Toblerone Chocolate กบัยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์** 

เที�ยวเมืองเก่าเบอรก์าโม่ ชมเมอืงเวโรน่า ดื�มดํ�าบรรยากาศอนัสวยงามของเกาะเวนิส   
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และช้อปปิ� งแบรนดด์งัอย่างจใุจที�มิลาน 
โดยสายการบิน Etihad Airways 

 
บรษิทัฯ นําท่านสมัผสักบัเสน้ทางแสนงดงามในเขตยโุรป ไดแ้ก่สวติเซอรแ์ลนดแ์ละอติาล ีนําท่านชมเมอืงต่างๆดงันี� 

ซูริค  เมอืงศนูยก์ลางทางดา้นการคา้และธุรกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

ชาฟฮาวเซ่น เมอืงที �ตั �งของนํ�าตกไรน์ นํ�าตกที �ใหญ่ที �สดุในทวปียโุรป เกดิจากการที �แม่นํ�าไรน์ ซึ �งเป็นแม่นํ�านานาชาตทิี �ใหญ่

ที �สดุของยุโรปไหลจากตน้นํ�าในเทอืกเขาแอลป์มาบรรจบบรเิวณที �พื�นที �โลกเปลี �ยนระดบัจงึกลายเป็นนํ�าตกที �
สวยงามมาก 

ลูเซิรน์ เมอืงสวยที �ตั �งอยู่รมิฝั �งทะเลสาบแห่งสี �พนัธรฐั หรอืเวยีวาลดส์ตรทัซ ีและเป็นเมอืงตากอากาศที �มชีื �อเสยีงที �สดุ

แห่งหนึ �งในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์  
อินเทอรล์าเก้น เมอืงสวยในหุบเขาที �ตั �งรมิฝั �งของ 2 ทะเลสาบ คอืทะเลสาบธุนน์และเบรยีนซ ์และเป็นที �ตั �งของสถานีรถไฟ

เพื �อต่อไปยงัแหล่งท่องเที �ยวสาํคญัๆหลายแห่ง อาทิ Grindelwald First ฉายา Top of Adventure  

เซอรแ์มท หมู่บา้นเซอรแ์มทที �น่ารกัๆ และมบีรรยากาศสบายๆ ลอ้มดว้ยเขาสงูสวยงาม ดว้ยเป็นเมอืงปลอดพาหนะที �

วุ่นวายที �นกัท่องเที �ยวนิยมนั �งรถไฟขึ�นเขากอรเ์นอรแ์กทเพื �อชมววิยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์  
เบอรก์าโม เมอืงที �มคีวามสาํคญัทางประวตัศิาสตรข์องแควน้ลอมบารด์ยีห์นึ �งใน 20 แควน้ของประเทศอติาล ีมเีสน่ห์

หลากหลายของศลิปะและประวตัศิาสตรท์ี �มมีาตั �งแต่สมยัโบราณ 
เวโรน่า เมอืงดงัจากนยิายรกัอมตะที �มเีคา้เรื �องความจรงิของการขดัแยง้กนัของ 2 ตระกลูอทิธพิลของเมอืงนี� ประพนัธ์

โดยวลิเลยีมเชค็สเปียร ์กวชีาวองักฤษที �โด่งดงัไปทั �วโลก  
เวนิส เมอืงท่องเที �ยวยอดนยิมที �นกัท่องเที �ยวเดนิทางมาเยอืนเป็นจาํนวนมากมายในแต่ละปี อดตีเมอืงที �เคยรํ �ารวย

ที �สดุแห่งหนึ �งในยุคกลางเกาะเวนิสประกอบไปดว้ยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ ล่องเรอืพรอ้มสมัผสั
บรรยากาศอนัแสนโรแมนตคิ 

มิลาน เมอืงใหญ่และมจีาํนวนประชากรสงูที �สดุในอติาลแีละไดช้ื �อว่าเป็นศนูยร์วมแฟชั �นดไีซน์เนอรช์ื �อดงัของอติาล ี 
 

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

วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู-อาบูดาบี (ดไูบ) 

17.00 น. คณะพรอ้มกนัที�สนามบินสวุรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั �น 4 ประตทูางเข้าระหวา่งหมายเลข 

10  เคาน์เตอรส์ายการบิน Etihad  Airways เคาน์เตอรเ์ชค็อิน ROW- G 

**กรณีที�บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

กาํหนดการเดินทางอีกครั �งก่อนทาํการจองตั �วโดยสารส่วนตวัของท่าน เนื�องจากรายการทวัรเ์ป็น

รายการที�ไดมี้การดาํเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื�อเปลี�ยนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมีการ

เปลี�ยนแปลง** 

20.15 น. นําท่านออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบิน Etihad  Airways เที�ยวบิน

ที� EY- 403 

23.30 น.  เดินทางถึงสนามบินกรงุอาบดูาบี  เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง 
 

วนัที �สอง ซูริค (สวิตเซอรแ์ลนด)์-ชาฟฮาวเซ่น-นํ� าตกไรน์-ลูเซิรน์-อนุสาวรียสิ์งโต-สะพานไม้ชาเพล- 

                     อินเทอรล์าเก้น 
03.25 น.  ออกเดินทางสู่นครซูริค โดยสายการบิน Etihad  Airways เที�ยวบินที� EY- 073 
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07.55 น. เดินทางถึงสนามบินนครซูริค เมอืงเศรษฐกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ หลงัผ่านขั �นตอนพธิกีารตรวจ

คนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัที�สนามบนิ  
จากนั �นนําท่านเดนิทางสูเ่มืองชาฟฮาวเซ่น Schaffhausen (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั �วโมง) จนกระทั �ง

ถงึ Neuhausen Rhein Falls ที�ตั �งของนํ�าตกไรน์ นําท่านชมความสวยงามของนํ�าตกไรน์ นํ�าตกที�ใหญ่ที�สดุ

ในทวปียุโรป เกดิจากการที�แม่นํ�าไรน์ ซึ�งเป็นแม่นํ�านานาชาตทิี�ใหญ่ที�สดุของยุโรปไหลจากตน้นํ�าในเทอืกเขา
แอลป์ ตวันํ�าตกมคีวามสงู 25 เมตร อสิระใหท้่านไดช้ื�นชมธรรมชาตแิละถ่ายรปูตามอธัยาศยั   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั �นนําท่านเดนิทางสูใ่จกลางนครซูริค Zurich นําท่านชมย่านเมอืงเก่าลนิเดอรฮ์อฟ ผ่านชม The 

Rathaus หรอือกีชื�อหนึ�งที�คุน้เคยดอีย่าง Zurich’s Town Hall สรา้งขึ�นในปีค.ศ. 1694 ถงึปี 1698 เป็น
สถานที�ราชการทอ้งถิ�นในเมอืงซรูคิที�ไดร้บัการปรบัปรุงเรื�อยมาจนถงึปัจจบุนั ผ่านชมโบสถก์รอสมุนเตอร ์
Grossmunster Church มหาวหิารคู่บา้นคู่เมอืงซึ�งถอืเป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงซรูคิ ตั �งอยูบ่รเิวณรมิฝั �งแม่นํ�า
ลมิมตัเช่นกนัปัจจุบนักลายเป็นหนึ�งในสถานที�ท่องเที�ยวของซรูคิ และเดนิขา้มสะพานไปอกีฝั �งของแม่นํ�าผ่าน
ชมโบสถฟ์รอมุนสเตอร ์Fraumunster ซึ�งเป็นหนึ�งในสี�โบสถห์ลกัของเมอืงซรูคิ ที�สรา้งขึ�นจากซากปรกัหกัพงั
ของวหิารสาํหรบัสตรชีนชั �นขนุนางชั �นสงูในสมยัก่อนภายหลงัไดพ้ระราชทานใหก้บัคณะนกับุญเบเนดกิต ์ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย นําท่านเดนิทางสูเ่มืองลูเซิรน์ Lucerne (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั �วโมง) เมอืงท่องเที�ยวอนัดบัหนึ�ง

ของสวสิที�หลายท่านอาจจะเคยไปเยอืนมาแลว้ แต่ลเูซริน์กย็งัคงมคีวามสวยงามเหมอืนเดมิ ชมอนุสาวรีย์

สิงโต Lion Monument ซึ�งแกะสลกัอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมอืงเป็นสญัลกัษณ์ใหร้ะลกึถงึทหารรบัจา้ง

ชาวสวสิซึ�งทาํงานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลุยสท์ี� 16 แห่งฝรั �งเศส และชมสะพานไมช้าเพล 
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Chapel Bridge ที�สรา้งขึ�นตั �งแต่สมยัศตวรรษที� 14 ประดบัตกแต่งบนโครงหลงัคาหน้าจั �วดว้ยภาพวาดใน

ศตวรรษที� 17 ซึ�งภาพเขยีนเหล่านี�เป็นการเล่าเรื�องราวประวตัคิวามเป็นมาของเมอืงลเูซริน์ โดยมหีอคอยนํ�า 
Wasserturm อยู่กลางสะพาน ซึ�งเดมิใชเ้ป็นที�คมุขงันกัโทษและเกบ็เอกสารรวมทั �งของมคี่าของเมอืงไวถ้อื

เป็นสะพานไมท้ี�เก่าแกท่ี�สดุในยโุรป และนําท่านเดนิทางสูเ่มืองอินเทอรล์าเก้น Interlaken เมอืงสวยใน

หุบเขาที�ตั �งรมิฝั �งของ 2 ทะเลสาบ คอืทะเลสาบธุนน์และเบรยีนซ ์และเป็นที�ตั �งของสถานีรถไฟเพื�อต่อไปยงั
แหล่งท่องเที�ยวสาํคญัๆ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชั �วโมง) 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

จากนั �นนําท่านเขา้สูท่ี�พกัโรงแรม  Hotel Central Continental, Interlaken หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัที �สาม อินเทอรล์าเก้น-กรินเดลวาลดเ์ฟียส The Top of Adventure-ทาซ  
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสูส่ถานีกระเช้ากรินเดลวาลด ์เฟียสต ์Grindelwald First  ฉายา The Top of 

Adventure หนึ�งในยอดเขายอดนิยมที�มคีวามสวยงามที�สดุแห่งหนึ�งในสวติเซอรแ์ลนด ์และยงัใชเ้ป็นสถานที�

ถ่ายทาํซรียีเ์กาหลเีรื�องดงั Crash Landing on You ซึ�งเป็นสถานที�ที�ตวัละครในเรื�องไดพ้บกนั นําท่านนั �ง

กระเช้าเคเบิ�ลคาร ์Cable car ขึ�นพชิติยอดเขาบนระดบัความสงู 2,168 เมตร นําท่านสูจุ่ดชมววิของสถานี

เฟียตสท์ี�สามารถชมววิไดแ้บบ 360 องศา ทั �งยงัเป็นสถานที�ตากอากาศ มรีา้นอาหารใหบ้รกิาร ใหท้่าน

สมัผสับรรยากาศแปลกใหม่กบัการเดนิเล่นเลยีบรมิผา First Cliff Walk เพื�อเดนิชมววิหน้าผาและจุดชมววิ

รอ้ยลา้นหรอืมุมมหาชนของกรนิเดลวาลดเ์ฟียตส ์ท่านสามารถชมทศันียภาพแบบพาโนราม่าของยอดเขา
ต่างๆ เช่น Eiger, Monch, Jungfrau เป็นตน้ และยอดเขาต่างๆ ในเขตเทอืกเขาแอลป์ที�ทอดตวัอยู่ในเขต
ประเทศสวติเซอรแ์ลนดท์ี�เรยีกไดว้่ามคีวามงามแบบสดุๆ และสดูอากาศอนัแสนบรสิทุธิ � พรอ้มทั �งชมววิ

ดา้นล่าง มองเหน็ตวัเมอืงกรนิเดลวาลดไ์ดอ้ย่างชดัเจน **การขึ�น-ลงกระเช้ากรินเดลวาลดเ์ฟียตส ์ขึ�นอยู่

กบัสภาพอากาศเอื�ออาํนวยไม่มีลมแรง กรณีที �มีกระแสลมแรงหรอืมีการซ่อมบาํรงุ ไม่เปิดให้บริการ 

บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี �ยนแปลงไปขึ�นชมทศันียภาพในยอดเขาอื �นๆ อาทิเช่น ฮารด์เดอร์

คลุม เป็นต้น หรอืยอดเขาอื �นๆ ในเขตเมืองอินเทอรล์าเก้นแทน ในอตัราค่าบริการที �เท่าๆ กนั** 

**ในเขตยอดเขาเฟียตส ์นอกเหนือจากการเดนิเลยีบรมิผาแลว้ยงัมบีรกิารอื�นๆ ดว้ย อาท ิFirst Flyer การ
นั �งสลงิหอ้ยขาเหมอืนล่องลอยอยู่ในอากาศ ระยะทางกว่า 800 เมตร ดว้ยความเรว็ 84 กโิลเมตร / ชั �วโมง, 
First Mountain Cart การนั �งโกคารท์บนทางคดเคี�ยว, Trottibike Scoote การปั �นจกัรยานบนภูเขาสงูชมววิ
เสน้ทางธรรมชาต ิทุง่หญา้และดอกไม ้ความยาวระยะทางประมาณ 4.5 กโิลเมตร, First Glider เครื�องเล่น

สาํหรบับนิร่อนเพื�อชมววิในมมุกวา้ง ระยะทางกว่า 800 เมตร เป็นตน้ (กิจกรรมเหล่านี� ไม่ได้รวมอยูใ่น

ราคาทวัร ์ท่านที �ต้องการซื�อกิจกรรมเพิ �มเติม กรณุาติดต่อสอบถามหวัหน้าทวัร ์และตรวจสอบ

เวลาท่องเที �ยวบนยอดเขานี� )**  
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเขา 

บ่าย นําท่านเดนิทางสูเ่มืองทาซ Tasch เมอืงเลก็ๆ น่ารกัที�รายลอ้มไปดว้ยยอดเขาสงูมากมายเป็นทศันียภาพที�

สวยมากๆ อกีจุดหนึ�ง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชั �วโมง) 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที�พกั 

จากนั �นนําท่านเขา้สูท่ี�พกัโรงแรม Matterhorn Inn Hotel, Tasch หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัที �สี � ทาซ-เซอรแ์มท-ชมวิวยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์-มิลาน (อิตาลี) 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําท่านนั �งรถไฟจากเมอืงทาซสูเ่มืองเซอรแ์มท ด้วย Shuttle Train เมอืงเลก็ๆ น่ารกัและมบีรรยากาศ

สบายๆ ลอ้มดว้ยเขาสงูสวยงาม ดว้ยเป็นเมอืงปลอดพาหนะที�วุน่วาย เนื�องจากไม่อนุญาตใหร้ถยนตว์ิ�งและ
เป็นเมอืงที�ไดร้บัการยกย่องว่าปลอดมลพษิที�ดแีห่งหนึ�งของโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 12 นาท)ี เมื�อ

เดนิทางถงึเมอืงเซอรแ์มท นําทา่นเดนิเล่นชมเมอืงเซอรแ์มทโดยมฉีากหลงัเป็นววิ “ยอดเขาแมทเทอร์

ฮอรน์” Matterhorn ยอดเขาที�มรีปูทรงคลา้ยพรีะมดิที�โคง้ลงเลก็น้อยซึ�งถอืเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์โดยมคีวามสงูกว่า 4,478 เมตร เหนือระดบันํ�าทะเล ความงามที�แปลกตาและเป็นเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัของแมทเทอรฮ์อรน์ ทาํใหม้บีรษิทัโด่งดงัระดบัโลกต่างช่วงชงิเพื�อที�จะไดค้รอบครองใหเ้ป็นเสมอืน
ดั �งตวัแทนสญัลกัษณ์ของตน ทั �งชอ็กโกแลต็ทบัเบอโรนที�ผูค้นทั �วโลกต่างรูจ้กักนัเป็นอย่างดแีละผูผ้ลติหนงั
รายใหญ่อย่างพาราเมาทพ์คิเจอรท์ี�นําแมทเทอรฮ์อรน์ไปทาํเป็นโลโกข้องบรษิทัจนเป็นที�จดจาํของผูค้นจาก
ทั �วโลก อสิระใหท้่านไดช้มเมอืงเซอรแ์มทและถ่ายรปูกบัววิทวิทศัน์อนัตื�นตาตื�นใจของยอดเขาแมทเทอร์
ฮอรน์ (ราคาทวัรไ์ม่รวมรถไฟไต่ขึ�นยอดเขา Mt. Gornergrat เพื �อชมววิ Zermatt - Matterhorn ท่านที �

ตอ้งการซื�อเพิ �มเตมิกรุณาตดิต่อสอบถามหวัหน้าทวัรแ์ละตรวจสอบเวลาท่องเที �ยว)   
**เพื�อความสะดวกในการท่องเที�ยวและเลอืกซื�อสินค้า อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ** 

จนไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางโดยรถไฟกลบัสูเ่มอืงทาซ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บ่าย นําท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสูเ่มืองมิลาน หรอืมิลาโน Milan เมอืงหลกัของแควน้ลอมบารเ์ดยีและเป็น

เมอืงสาํคญัทางภาคเหนือของประเทศอติาล ีมชีื�อเสยีงในดา้นแฟชั �นและศลิปะ ซึ�งมลิานถูกจดัใหเ้ป็นเมอืง
แฟชั �นในลกัษณะเดยีวกบันวิยอรค์ ปารสี ลอนดอน และโรม นอกจากนี�ยงัเป็นที�รูจ้กัในดา้นอุตสาหกรรม ผา้
ไหม และแหล่งผลติรถยนต ์อลัฟา โรมโีอ รวมไปถงึสโมสรฟุตบอลอนิเตอรม์ลิานและสโมสรฟุตบอลเอซมีลิาน 

 (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชั �วโมง) 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

จากนั �นนําท่านเขา้สูท่ี�พกัโรงแรม NH Milano Fiera Hotel, Milan หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัที �ห้า มิลาน-เบอรก์าโม่-เวโรน่า-เวนิสเมสเตร้ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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 นําท่านเดนิทางสูเ่มืองเบอรก์าโม่ Bergamo (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั �วโมง) เมอืงทางตอนเหนือของ

ประเทศอติาลแีละไม่ไกลจากเมอืงมลิาน เป็นเมอืงที�มคีวามสาํคญัทางประวตัศิาสตรข์องแควน้ลอมบารด์ยี์
หนึ�งใน 20 แควน้ของประเทศอติาล ีมชีื�อเสยีงเกี�ยวกบับรรยากาศของความเป็นเมอืงยุคกลางที�มเีสน่ห์
ผสมผสานไปดว้ยวฒันธรรมที�หลากหลายของศลิปะและประวตัศิาสตรท์ี�มมีาตั �งแต่สมยัโบราณ   

นําท่านนั �งรถรางไฟฟ้า Funicular จากย่านใจกลางเมอืงเบอรก์าโมสูเ่ขต Upper Town ผ่านชมย่านเมอืง

เก่า Citta Alta ซึ�งพื�นที�สว่นใหญ่ของเมอืงนั �นลอ้มรอบดว้ยกาํแพงเมอืง ที�สรา้งขึ�นในศตวรรษที� 17  
ผ่านชมจตุัรสัเก่าเปียสซ่าเวค็เคยีร ์Piazza Vecchia มเีวลาใหท้า่นแวะถ่ายรปูกบัโบสถ ์Santa Maria 
Maggiore ที�แวดลอ้มไปดว้ยเหล่าอาคารที�แสดงออกถงึการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมของยุคกลาง
และเรเนสซองส ์ จากนั �นเดนิทางสูเ่มืองเวโรน่า Verona  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชั �วโมง) เมอืงดงัจาก

นิยายรกัอมตะที�มเีคา้เรื�องจรงิของการขดัแยง้กนัของ 2 ตระกลูอทิธพิลของเมอืงนี� โรมโิอและจเูลยีส ฝีมอื
การประพนัธข์องวลิเลยีมเชค็สเปียร ์กวชีาวองักฤษที�โด่งดงัไปทั �วโลก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย นําท่านเดนิชมย่านเมอืงเก่าของเวโรน่าที�ยงัคงสภาพบา้นเรอืนแบบโบราณ นําท่านสู ่“จตุรสัเออรเ์บ” ที�ราย

ลอ้มไปดว้ยคฤหาสน์, วงัเก่าของตระกลูที�เคยปกครองเวโรน่า นําท่านชมและถ่ายรปูภายนอก “บ้านของจู

เลียต” ปัจจุบนัหน้าบา้นจเูลยีตคอืรา้น Armani ชมระเบยีงหนิออ่นเลก็ๆ ที�จเูลยีตเคยยนือยู่โดยมโีรมโิอมา

คอยเฝ้าขอความรกัอยู่ดา้นล่างตั �งอยู่ที�บา้นเลขที� 27 ถนนแคปเปลโลในเมอืงเวโรน่า ไดเ้วลาสมควรนําท่าน

เดนิทางสูเ่มืองเวนิสเมสเตร ้Venice Mestre เมอืงหลกัของแควน้เวเนโตแ้ละเป็นเมอืงท่องเที�ยวยอดนิยม

ที�นกัท่องเที�ยวเดนิทางมาเยอืนเป็นจาํนวนมากมายในแต่ละปี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชั �วโมง) 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

จากนั �นนําท่านเขา้สูท่ี�พกัโรงแรม NH Laguna Palace Hotel, Venice Mestre หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัที �หก เวนิสเมสเตร้-เกาะเวนิส-มิลาน 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสูท่่าเรอืทรอนเชตโต้ เพื�อขา้มสู่เกาะเวนิส นําท่านชมเกาะเวนิส อดตีเมอืงที�เคยรํ�ารวย

ที�สดุแห่งหนึ�งในยุคกลาง เกาะเวนิสประกอบไปดว้ยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมสีะพานเชื�อมถงึกนั
กว่า 400 แหง่ที�ศนูยก์ลางอยู่ที�จตุัรสัเซนตม์ารค์ หรอืซานมารโ์ค ชุมชนที�ใหญ่ที�สดุบนเกาะต่างๆ ของเมอืงเว
นิสที�มคีลองต่างๆ มากมายนบัรอ้ยแหง่ นบัเป็นบรรยากาศที�ไมม่ทีี�ใดเหมอืนและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะเมอืง 
นําท่านชมเกาะเวนิส เริ�มจากผ่านชมสะพานสะอื�นที�เชื�อมระหว่างคุกหลวงและพระราชวงัดอรด์จ ผ่านชม
วหิารเซนตม์ารค์ที�งดงามดว้ยการประดบัดว้ยโมเสคหลายลา้นชิ�น แวะถ่ายรปูภายนอกกบัพระราชวงัดอจส ์
Doge’s Palace ที�เป็นที�ทาํการของรฐับาลเวนิสและที�พาํนกัของผูด้าํรงตําแหน่งเจา้เมอืงในอดตี ตวัอาคาร
กะทดัรดัในแบบโกธคิ เป็นสิ�งก่อสรา้งที�เก่าแก่มากว่า 800 ปีมาแลว้ เมื�อสมยัเวนิสยงัเป็นสาธารณรฐัอสิระ ซึ�ง
เคยรํ�ารวยและมอีาํนาจมหาศาลและเคยสง่ใหม้ารโ์คโปโลเดนิทางไปเมอืงจนี และสะพาน Bridge of Sighs 
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หรอืที�รูจ้กักนัดใีนนามของสะพานถอนหายใจ เป็นสะพานซุม้โคง้สงูขึ�นที�อยู่เหนือแม่นํ�าที�เป็นเสน้ทางเชื�อม
ระหว่างเรอืนจาํและพระราชวงั สะพานอนังดงามที�แสนโรแมนตกิแห่งนี�เป็นสะพานที�เตม็ไปดว้ยตํานาน
มากมายของทอ้งถิ�นเวนิส (ค่าทวัรไ์ม่รวมนั �งเรอืกอนโดล่า Gondola Ride) ใหท้่านดื�มดํ�าไปกบับรรยากาศของ
เมอืงเวนิสแบบใกลช้ดิ เขา้ไปตามคลองต่างๆ ที�เป็นที�ตั �งของอาคารที�มสีถาปัตยกรรมหลากหลายและที�พกั
มากมายพรอ้มกบัฟังเพลงพื�นเมอืงจากพนกังานพายเรอื อสิระใหท้่านชมและเลอืกซื�อสนิคา้ขึ�นชื�อ อาท ิ
เครื�องแกว้เวนีเซยี หรอื หน้ากากเทศกาลคารน์ิวลั ท่านอาจใชเ้วลานั �งจบิกาแฟตามรา้นกาแฟ ที�ตั �งอยู่รอบ
จตุัรสัเซนตม์ารค์ เพื�อดื�มดํ�ากบับรรยากาศที�แสนโรแมนตกิ  

**เพื�อความสะดวกในการท่องเที�ยวและเลอืกซื�อสินค้า อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย นําท่านเดนิทางกลบัสูเ่มืองมิลาน (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชั �วโมง) และนําท่านชมความยิ�งใหญ่และ

ถ่ายรปูภายนอกกบัมหาวิหารแห่งเมืองมิลานหรอืมิลานดโูอโม มหาวหิารหนิอ่อนแบบกอธคิที�ใหญ่เป็น

อนัดบั 3 ในยุโรป สรา้งในปี ค.ศ.1386 ดว้ยศลิปะแบบนโีอโกธคิผสมผสานกนัเป็นสถาปัตยกรรมแบบ
ตะวนัตกสมยัฟื�นฟูศลิปวทิยาการ ใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 500 ปี มคีวามวจิติรงดงามและประดบัประดาไปดว้ย

รปูปั�นนบักว่า 3,000 รปู มหีลงัคายอดเรยีวแหลมจาํนวน 135 ยอด และใหท้่านชอ้ปปิ�งที�แกลเลอรี� วิค

เตอร ์เอม็มานูเอล ที�นบัว่าเป็นชอ้ปปิ�งอาเขตที�สวยที�สดุในอติาลมีากว่า 100 ปี เป็นศนูยร์วมสนิคา้แบรนด์

เนมที�ทนัสมยัใหเ้ลอืกซื�อไม่ว่าจะเป็นเสื�อผา้ กระเป๋า รองทา้ และนาฬกิาแบรนดช์ื�อดงั อาท ิLouis Vuitton, 
Prada , Versace, Gucci, Armani หรอืแบรนดด์งัของอติาล ีมเีวลาอสิระใหท้่านชอ้ปปิ�งสนิคา้แบรนดเ์นมชื�อ
ดงัอย่างจใุจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 

จากนั �นนําท่านเขา้สูท่ี�พกัโรงแรม NH Milano Fiera Hotel, Milan หรอืระดบัเทยีบเท่า 
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วนัที �เจด็ มิลาน-สนามบินมาเพน็ซาร ์
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

สมควรแก่เวลานําทา่นเดนิทางสูส่นามบินมารเ์พน็ซ่า และเผื�อเวลาสาํหรบัการทาํคนืภาษทีี�สนามบนิ  

10.10 น. นําท่านออกเดินทางจากมิลาน โดยสายการบิน Etihad  Airways เที�ยวบินที� EY- 088 

18.05 น.  เดินทางถึงสนามบินกรงุอาบดูาบี  เพื�อแวะเปลี�ยนเครื�อง 

22.50 น.  นําท่านออกเดินทางจากกรงุอาบูดาบี โดยสายการบิน Etihad  Airways เที�ยวบินที� EY- 402 
 

วนัที �แปด อาบดูาบ ี(ดไูบ) – สนามบินสวุรรณภมิู 

08.20 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีที�บางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

กาํหนดการเดินทางอีกครั �งก่อนทาํการจองตั �วโดยสารส่วนตวัของท่าน เนื�องจากรายการทวัรเ์ป็น

รายการซีรี�สแ์ละได้มีการดาํเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื�อเปลี�ยนฤดกูาลเวลาการเดินทางอาจ

มีการเปลี�ยนแปลง** 
 

 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปลี�ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อื�นๆ  

ที�ไม่คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ และหากที�พกัตามรายการไม่ได้รบัการยืนยนั  

บริษทัฯ ขอทาํการเปลี�ยนโรงแรมที�พกัในระดบัเดียวกนัหรือเมืองใกล้เคียงให้  

ทั �งนี� เพื�อประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 

 

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

**ราคานี� รวมรายการทวัรต์ ั �วเครื�องบิน** 
 

Europe Wow Wow 
เที�ยวสวิส-อิตาลี 8วนั 5 คืน 

 (ขึ�นเขา Grindelwald First +เที�ยว Zermatt) 

4-11 มิ.ย.2566 ก.ค.- ต.ค.2566 

ราคาผูใ้หญ่ ทา่นละ 75,995 81,995 
เดก็อายตุํ�ากว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น)  75,995 81,995 

เดก็อายตุํ�ากว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) มเีตยีง 73,995 79,995 

เดก็อายตุํ�ากว่า 12 ปี (พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) ไมม่เีตยีง 71,995 77,995 

พกัเดี�ยวเพิ�ม ทา่นละ 13,995 13,995 

สาํหรบัทา่นที�มตีั �วโดยสารเครื�องบนิแลว้ ราคาทวัรท์า่นละ 47,995 47,995 
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**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 4,800 บาท //  

ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,900 บาท ชาํระพร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้าย ** 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ� ในการเรียกเกบ็ค่าภาษีนํ�ามนั ในกรณีที�สายการบินมีการเรียกเกบ็เพิ�มเติมภายหลงั *** 

*** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้เดก็อายุตํ�ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไมมี่เตียงเสริม *** 

หมายเหต ุ

อตัราค่าเดินทางนี�ต้องมีจาํนวนผู้โดยสารที�เป็นผู้ใหญ่จาํนวนไม่ตํ�ากว่า 25 ท่าน ตามข้อกาํหนดและเงื�อนไข

ของบริษทัฯและจะต้องชาํระมดัจาํหลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 

 เนื�องจากเป็นตั �วโปรโมชั �น จองแล้วไมส่ามารถยกเลิกหรอืเปลี�ยนคนเดินทางได้รวมทั �งไม่สามารถ Refund ตั �วได้  
กรณีท่านที�มีตั �วของสายการบินอื�นหรอืรว่มเดินทางโดยไม่ใช้ตั �วโดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบริษทัทวัร ์ 
กรณุาแจ้งล่วงหน้าเนื�องจากมีการเกี�ยวข้องกบัการยื�นวีซ่า ซึ�งผูเ้ดินทางไม่สามารถยื�นวีซ่าพรอ้มคณะได้  
***การดาํเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วนัทาํการ ซึ�งผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตวัด้วย
ตวัเองและได้รบัการสแกนนิ�วมือจากศนูยร์บัคาํร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการ
กรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ สาํเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื�อทาํการนัดหมาย ** 
 
อตัรานี�รวมบริการ 
 ค่าตั �วเครื�องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิเอทฮิดัแอรเ์วยส์ เสน้ทางกรุงเทพฯ- ซรูคิ// มลิาน-กรุงเทพฯ ชั �นประหยดั 

 ค่าโรงแรมที�พกัตามรายการที�ระบุ (2 ท่านต่อหอ้ง)เนื�องจากโรงแรมสว่นใหญ่ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณี
ที�เดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยชาํระค่าพกัเดี�ยวเพิ�ม  

 ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ค่าอาหารและเครื�องดื�มตามรายการ 

 ค่าภาษสีาํหรบันกัท่องเที�ยวหรอืภาษเีมอืงสาํหรบัการเขา้พกัในเมอืงทุกแห่ง 

 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งที�ม ี

 ค่าธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิ�นในเขตเมอืงเก่า, พระราชวงัและหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯอาํนวยความ
สะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท สาํหรบัซึ�งเดก็อายุตํ�ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี วงเงนิ
คุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านั �น ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื�นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตั �ว
โดยสาร,ค่าที�พกั, ค่าอาหารหรอือื�นๆ ทั �งนี�เป็นไปตามเงื�อนไขของบรษิทัประกนัฯ) หากสนใจซื�อประกนัสขุภาพหรอื
ประกนัภยัการเดนิทางแบบอื�นๆ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าที�ทวัร ์

 ค่าภาษนํี�ามนัเชื�อเพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางที�มกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ�งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที� 16

ม.ค.2566 หากมเีปลี�ยนแปลงตั �วโดยสารหรอืเพิ�มเตมิภายหลงัหรอืมกีารเปลี�ยนแปลงอตัราการผกผนัค่านํ�ามนัหรอืภาษี
ใดๆ จะตอ้งมกีารชาํระเพิ�มตามกฎและเงื�อนไขของสายการบนิ 

อตัรานี�ไม่รวมบริการ 

 ค่านํ�าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีที�เกนิกว่าสายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมั/จาํกดั 1 ใบ/ท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื�องดื�มและคา่อาหารที�ส ั �งเพิ�มเอง ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 

 ค่าอาหารที�ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบรกิารดา้นการนดัหมายและเอกสาร ท่านละ 4,800 บาท (ชาํระพรอ้มคา่ทวัรส์ว่นที�เหลอื) 

 ค่าทปิพนกังานขบัรถและทปิหวัหน้าทวัรท์ี�เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 1,900บาท (ชาํระพรอ้มค่าทวัรส์ว่นที�เหลอื) 

 ค่าทาํใบอนุญาตที�กลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
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 ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋าทุกแหง่ ซึ�งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากตอ้งการการ
บรกิารยกกระเป๋าจะตอ้งชาํระค่าทปิตามที�โรงแรมนั �นๆ เรยีกเกบ็ 

 ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของที�ระลกึ 

 สญัญาณ wifi และค่าอนิเตอรเ์นต็ในโรงแรม (ยกเวน้สว่นพื�นที�สาธารณะภายในโรงแรมที�มกีารใหบ้รกิารฟรหีรอืบางโรงแรม
อาจมใีหบ้รกิารบนหอ้งพกัดว้ยขึ�นอยู่กบันโยบายของแต่ละโรงแรม)  

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าเครื�องดื�มและค่าอาหารที�ส ั �งเพิ�มเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ หรอื
ค่าใชจ้่ายอื�นๆ ที�มไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่านํ�ามนั, ค่าธรรมเนยีมวซี่าที�นอกเหนือจากที�ระบุหรอืค่าแปล 
เอกสาร, ค่าบรกิารที�เกี�ยวกบัวซีา่, ค่าธรรมเนียมการตรวจโควดิก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทยและก่อนเดนิทางกลบั
ประเทศไทยหรอือื�นๆ ที�มไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้่ายเกี�ยวกบัการทาํ Vaccine Passport 

 ภาษมีลูค่าเพิ�ม 7% และภาษหีกั ณ ที�จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที�ตอ้งการใบกาํกบัภาษเีท่านั �น) 
 

ขั �นตอนการสมคัรร่วมเดินทางกบัทวัร ์

ขั �นตอน 1 สง่แจง้เรื�องหรอืแบบฟอรม์การจองทวัร ์+ Copy passport ที�ยงัไม่หมดอายุ และจะตอ้งมอีายไุม่ เหลอืไม่
น้อยกว่า 6 เดอืน และกรอกฟอรม์รายละเอยีดสว่นตวัเพิ�มเตมิ เมื�อทางบรษิทัฯ ไดเ้อกสารครบทกุท่านที�
เดนิทางแลว้ จะเริ�มดาํเนินการลงทะเบยีนตามขั �นตอนที�ประเทศปลายทางกาํหนด 

ขั �นตอน 2 สง่แบบฟอรม์กรอกรายละเอยีดเกี�ยวกบัการนดัหมายการทาํวซี่าโดยละเอยีด เพื�อทางเจา้หน้าที�จะ
ดาํเนินการนดัหมายยื�นวซี่าพรอ้มเอกสารประกอบเบื�องตน้ที�จาํเป็นสาํหรบัการทาํนดัหมาย 

ขั �นตอน 3 ท่านชาํระเงนิค่าทวัรส์ว่นที�เหลอืก่อนการเดนิทางอย่างน้อยก่อนการเดนิทาง 21 วนั เพื�อที�ทางบรษิทัจะ 
ไดนํ้าไปเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการเดนิทางของคณะทวัร ์

การชาํระเงิน 

ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 30,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ�งท่าน สาํหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็

ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์สว่นที�เหลอืจะขอเกบ็ทั �งหมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัก่อนวนัที�นําเที�ยว 
 

การยกเลิก 

1.หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัที�นําเที�ยว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการคนืเงนิมดัจาํ โดยทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ �
ในการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามที�เกดิขึ�นจรงิ อาท ิค่ามดัจาํตั �วโดยสารเครื�องบนิ, ค่าธรรมเนยีมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และ
ค่าใชจ้่ายที�จาํเป็นอื�นๆ 
2.หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัที�นําเที�ยว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการคนืเงนิ 50% ของค่าทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิ �ในการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามที�เกดิขึ�นจรงิ อาท ิค่ามดัจาํตั �วโดยสารเครื�องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า 
และค่าใชจ้่ายที�จาํเป็นอื�นๆ 
3. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัทาํการก่อนวนัที�นําเที�ยว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ไม่คนืเงนิค่าทวัรท์ั �งหมด 
4.กรณีที�ตอ้งการออกตั �วภายในประเทศ กรณีที�ลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าที�ทวัรก์่อนออกบตัรโดยสารทุกครั �ง 
หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าที�ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ �ไม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�น 
 
หมายเหต ุ 

 ผูท้ี�สามารถเดนิทางเขา้ยโุรปไดน้ั �น จะตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซนีครบโดสตามชนิดของวคัซนี ไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนการ
เดนิทาง โดยตอ้งเป็นวคัซนีที�ประเทศในเขตเชงเกน้ใหก้ารรบัรอง และควรมเีอกสารรบัรองการฉดีวคัซนีรวมถงึวคัซนี
พาสปอรต์ 

 รายการอาจจะมกีารเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมที�พกัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 



Europe Wow Wow (Swiss-Italy) 8D5N, EY  / 4-11 Jun, 23-30Jul, 24Sep-01Oct, 8-15 Oct 2023   11 

 กรณีที�มกีารเกดิภยัธรรมชาต ิทั �งในประเทศไทยและต่างประเทศที�ผูเ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึ�นและมี
เหตุทาํใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศที�บรษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เนื�องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื�นๆ ที�มเีหตุทาํให้
ไม่สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามกาํหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

 บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื�องจากมสีิ�งผดิกฎหมายหรอืสิ�งของหา้มนําเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสื�อมเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที�กอง
ตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทั �งหมดหรอืบางสว่น 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที�สถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื�องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน
ต่างดา้วที�พาํนกัอยู่ในประเทศไทย 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารอนัเกดิจากสายการบนิ 
ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึ�งจะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามที�สายการบนิกาํหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเที�ยวบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเที�ยวบนิ 

 ในบางรายการทวัร ์ที�ตอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นํ�าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ�ากว่ามาตรฐานได ้
ทั �งนี�ข ึ�นอยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิ �ไม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในนํ�าหนกัสว่น
ที�เกนิ 

 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื�องการงดสบูบุหรี� บนรถโคช้, โรงแรม และสถานที�ต่าง ๆ จะมขีอ้กาํหนดที�ชดัเจน
ในเรื�องการสบูบุหรี� และมสีถานที�โดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบหุรี� ทั �งนี�เนื�องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

 กรณีที�ท่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ที�ตอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเที�ยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชั �วโมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื�องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั �งหมด 

 การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทั �งปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที�
สถานที�เขา้ชมนั �นๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัที�คณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื�อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที�ดงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนั �น ๆ ตามเงื�อนไขราคาที�ไดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนั �นๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ�งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานที�ดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เนื�องจากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

 เนื�องจากรายการทวัรน์ี�เป็นเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิ �การใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูกปฎเิสธการเขา้
ประเทศไมว่่าในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ไม่คนืเงนิในทุกกรณี 

 เมื�อท่านตกลงชาํระเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ั �งหมดกบัทางบรษิทัฯแลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื�อนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทั �งหมด 

 หากชว่งที�เดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึ�งเป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันั �น
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

ข้อมูลเพิ�มเติมเรื�องโรงแรมที�พกั 
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1. เนื�องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดี�ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเดี�ยว แต่อาจจะ

ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง

เดี�ยว กรณีที�มา 3 ท่าน  

2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครื�องปรบัอากาศเนื�องจากอยู่ในแถบที�มอีุณหภูมติํ�า  
3. กรณีที�มงีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึ�นมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิ �ในการปรบัเปลี�ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื�อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมที�มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที�เป็นหอ้งเดี�ยวอาจเป็นหอ้งที�มขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่าง

อาบนํ�า ซึ�งขึ�นอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั �นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. หนังสือเดินทางมีอายไุม่ตํ�ากว่า 6 เดือน 
o โดยนบัวนัเริ�มเดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี�สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ตํ�ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื�นคาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม่ที�กองหนงัสอืเดนิทาง  
o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างสาํหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ตํ�ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลี�ยนหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีม

เล่มเก่าใหด้ว้ยเนื�องจากประวตักิารเดนิทางของท่าน
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ�งในการยื�นคาํรอ้งขอวซี่า  

o ท่านที�มปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่
จาํเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย 
บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนั �นๆ 

 

หลกัฐานการยื�นวีซ่าสถานทูตอิตาลี 
***การยื�นวีซ่าอิตาลี ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครั �งที�มีการเดินทางเพื�อสแกนลายนิ�วมือที�ศนูยยื์�น VFS ITALY *** 

ใช้เวลาพิจารณาอนุมติัวีซ่า 15-20 วนัทาํการ  

เอกสารในการขอวีซ่า  (กรณุาจดัส่งภายใน 30 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 

***สิ�งที�ท่านควรทราบก่อนยื�นวีซ่า*** 
1. สถานทตูอติาลไีม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างที�สถานทตูพจิารณาวซี่า 
2. สาํหรบัผูเ้ดนิทางที�ศกึษาหรอืทาํงานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนนิเรื�องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที�ตนพาํนกัหรอื

ศกึษาอยู่เท่านั �น 
3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารที�ดแีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพจิารณา

ของสถานทตูง่ายขึ�น 

หมายเหต ุ กรณีลกูคา้ท่านใดมกีารใชพ้าสปอรต์เดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื�นวซี่า ลกูคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหน้าเพื�อ

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน 
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2. รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตรจาํนวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านั �น เนื�องจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่า (ไม่ควรสวมเสื�อสขีาว) 
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวกหรอืเครื�องประดบั 

บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิ�กอายส ์** 
 

2. สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุํ�ากว่า 20 ปี  
- ใชส้าํเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  

- หากเดก็อายตุํ�ากว่า 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอสาํเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณา
แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

3. หมายเลขโทรศพัทที์�สามารถติดต่อได้ทั �งเบอรที์�ทาํงาน, เบอรบ์้านและเบอรม์อืถือ  

4. สาํเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที�สมรสแลว้  

5. สาํเนาใบเปลี�ยนชื�อ กรณีท่านที�มีการเปลี�ยนชื�อ 

6. สาํเนาใบเปลี�ยนนามสกลุ กรณีท่านที�มีการเปลี�ยนนามสกลุ 

7. สาํเนาใบหยา่ กรณีท่านที�หย่าแล้ว  
 

8. หนังสือรบัรองการทาํงาน หรือเอกสารบ่งชี�การมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 

*** การสะกดชื�อ นามสกลุของผูยื้�นคาํร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้องสะกดให้ตรงตามหนังสือ

เดินทาง มิเช่นนั�น สถานทูตจะไม่รบัพิจารณา (สาํคญัมาก) *** 

- กรณีลูกจ้าง ใชห้นงัสอืรบัรองการทาํงานของบรษิทัที�ทาํงานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเท่านั �น (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีด

วนั/เดอืน/ปีที�เขา้ทาํงาน, อตัราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน (หนงัสอืรบัรองการทาํงานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื�นวี
ซ่า)เป็นตน้ 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการใชห้นงัสอืรบัรองการทาํงานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านั �น (ตวัจรงิ) โดยระบุตําแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีที�เริ�มทาํงานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและสาํเนาบตัรประจาํตวั
ราชการ 1 ชุด(หนงัสอืรบัรองการทาํงานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื�นวซี่า) 

- กรณีเป็นเจา้ของกิจการใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื สาํเนาหนังสือรบัรอง

ความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคดัมาไม่ตํ�ากว่า 3 เดือน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
- กรณีท่านที�เป็นแม่บา้น   

 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงสาํเนาสตูบิตัรบุตร ทั �งนี�เพื�อแสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชี�แจงเกี�ยวกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านที�ว่างงาน ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชี�แจงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชี�แจงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบื�องตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ  (กรณีนี�หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื�นคาํรอ้งขอวซี่านี�)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษาใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา 
 จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  
 

9. หลกัฐานการเงิน 
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-  สเตทเม้นทจ์ากธนาคาร (Bank Statement) บญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั ขอยอ้นหลงั 6 เดอืน และอพัเดทถงึ
เดอืนปัจจุบนัที�สดุหรอืไม่เกนิ 7 วนันบัจากวนันดัหมายยื�นวซี่า พรอ้มสาํเนาหน้าบญัชหีน้าแรกที�มชีื�อเจา้ของบญัช ี**โดยชื�อ
และนามสกลุต้องสะกดให้ถกูต้องตามหน้าพาสปอรต์** 

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเลม่เก่า กรุณาสาํเนาหน้าแรกที�มชีื�อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าที�ต่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่ตํ�ากว่า 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล้่าสดุ ไม่ตํ�ากว่า 7 วนันบัจากวนันดัหมายยื�นวซี่า แต่หากใชs้tatementแลว้ยงัคงไม่มกีาร
เคลื�อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้าํหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชี�แจงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไม่มกีารเคลื�อนไหวเนื�องจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื�นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้ 

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาํเนาสมุดบญัชอีื�นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจาํ 
เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัตอ้งทาํจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษ
พรอ้มระบุความสมัพนัธเ์พื�อชี�แจงต่อสถานทตู 1 ฉบบัโดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสีาํเนาสมดุบญัชกีารเงนิสว่นตวั
ประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายที�มกีารเงนิมากกว่าตอ้งทาํจดหมาย
รบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มระบชุื�อและความสมัพนัธช์ี�แจงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี ***ทั �งนี� เพื�อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที�จะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื�อกลบัสู่ภมิูลาํเนา 

 
10. กรณีเดก็อายตุํ�ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง) 

**เอกสารของเดก็เช่น สูติบตัร,ทะเบียนบ้าน,ใบเปลี�ยนชื�อ-สกลุและเอกสารอื�นๆ ต้องแปลเป็น

ภาษาองักฤษและรบัรองจากกรมการกงสลุ กระทรวงต่างประเทศ*** 
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา  

- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที�อาจจะเกดิขึ�นโดย
คดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทั �งแนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื�อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดาโดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที�อาจจะเกดิขึ�นโดย
คดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทั �งแนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื�อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทั �งกบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั

มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที�อาจจะเกดิขึ�นโดยคดัฉบบัจรงิจาก
อาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทั �งแนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื�อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ที�บิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล

บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมที�ไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื�นคาํรอ้งใหม่กต็อ้งชาํระคา่ธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั �ง 
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***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทั �งนี�ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าที�ไปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิ�มเตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีที�ท่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซี่าของ
ท่าน เนื�องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื�อท่านไดช้าํระเงนิค่ามดัจาํหรอืทั �งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื�อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯที�ไดร้ะบไุวโ้ดยทั �งหมด 
 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื�นวซี่า ท่านสามารถจะตอ้งแจง้ความจาํนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณที่านที�ตอ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนกาํหนดวนัยื�นวซี่าและท่านไม่สามารถนําหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั 
ท่านนั �นจะตอ้งมายื�นเดี�ยวและแสดงตวัที�สถานทตูตามกาํหนดการของสถานทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

 ***   ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านที�มเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ี�จะเดนิทางไปท่องเที�ยวยงัประเทศ
ตามที�ระบุเท่านั �น การปฏเิสธวซีา่อนัเนื�องมาจากหลกัฐานในการขอยื�นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื�นขอวซี่าท่องเที�ยว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ �ในการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายที�เกดิขึ�นจรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์กเดนิทางภายใน 20 วนั 
โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั �งนี�จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็น
หลกั 

 
 

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

กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการยื�นขอวีซ่าเข้ายโุรป 

หากมีรายละเอียดใดๆ ที�ไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนนําเอกสารส่ง

ยื�นคาํร้องขอวีซ่า ทางศนูยย์ื�นหรือสถานทตูขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ

เปลี�ยนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการยื�นวีซ่าใหม่ 

กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 

(กรณุาใช้แบบฟอรม์นี�และกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพื�อป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพื�อให้เกิดความสะดวกต่อการทาํเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

1.  ชื� อ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 

 
 ชื� อ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ชื� อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี� ยนชื� อหรือชื� อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

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

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 
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     สถานที� เกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบียน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 
 

3.   กรณีทา่นที� แตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ชื� อ-นามสกุล........................................................................................................................ 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานที� เกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

4.  ที� อยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

    ............................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์............................. 
     ที� อยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above(ภาษาองักฤษ)....................................... 
 

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

     รหสัไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัทบ์า้น................................................................... 
 
 โทรศพัทมื์อถือ.................................................อีเมลล ์................................................................................ 
 

5.  ชื� อสถานที� ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการที� ทาํนั�นเกี� ยวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและที� อยูที่� ทาํงานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

 ที� อยูส่ถานที� ทาํงาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

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

 ตาํแหน่งหนา้ที�  (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

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

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัช ั�นหรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที� ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ชื� อบุคคลที� ร่วมเดินทางไปดว้ย.......................................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั�งนี�  (ระบุ)........................................................................................................          

 
8.  ทา่นเคยไดวี้ซา่เชงเกน้เดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีที� ผา่นมาหรือไม ่ ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัที� ) 
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กรณีที� เคยไดวี้ซา่เชงเกน้ วีซา่ออกโดยสถานทูตใด......................................................................... 
 

    วีซา่ใชเ้ดินทางตั�งแตว่นัที� ...................................... ถึงวนัที� ......................................... รวม........... วนั 
 

ทา่นเคยไดร้ับการสแกนนิ� วมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  
 

กรณีที� ทา่นเคยไดร้ับการสแกนนิ� วแลว้ กรุณาระบุวนัที�  ............................................................... 
 

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

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

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

(กรณีที� มีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 
 

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

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

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

 

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

 

 

 

 

 
 


