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อิตาลี-สวิตเซอรแ์ลนด ์7 วนั 
บินสู่มิลาน กลบัท่ีนครซูริค 

** บินแบบไม่เหน่ือยบินเช้าถึงเยน็ แบบไม่ต้องย้อนเส้นทาง 
ไม่ต้องลางานยาว กเ็ท่ียวแบบสองประเทศได้ 

เดินทางแบบไม่เหน่ือย เท่ียวสดุค ุม้ แถมชอ้ปป้ิงเต็มอ่ิม  

และชมน ้าตกไรนก์อ่นกลบับา้น 

เท่ียวมิลาน และเจนวั ชมทะเลสาบโคโม่ 

ชอ้ปป้ิง Fox Town Outlet  

เดินเล่นถ่ายรปู แชะภาพกบัซิงเควเทอรเ์ร่ ดินแดน 5 หมู่บา้น 
ชมความงามแห่งขนุเขา ข้ึนทิทลิสดว้ยกระเชา้ใหม่ลา่สดุ  

แวะกรงุเบิรน์ เมืองหลวงแห่งสวิตเซอรแ์ลนด ์
มีเวลาเดินเลน่ในเมืองอินเทอรล์าเกน้ ชอ้ปป้ิงสินคา้ดีคณุภาพสวิส 

 

โดยสายการบินโอมาน แอร ์
 

Happy Italy-Swiss 
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 บริษทัฯ...ขอแนะน ำรำยกำรเทีย่วแบบ Happy Happy.. น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มขอบฟ้ำสูป่ระเทศอติำล ีชมควำม
งำมของมลิำน โคโม่ เจนวั และซงิเควเทอเร่ ดนิแดน 5 หมู่บำ้น และเดนิทำงท่องไปในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์พรอ้มกบัเดนิทำง
สูป่ระสบกำรณ์ใหม่ ขึ้นยอดเขำดงัทีเ่ป็นดนิแดนสงูสดุของทวิเขำแห่งยุโรป ดงันี้ 
 

มิลาน เมอืงใหญ่และมจี ำนวนประชำกรสงูทีส่ดุในอติำล ีและยงัไดช้ือ่ว่ำเป็นศนูยร์วมของแฟชัน่ดไีซน์เนอรช์ือ่ดงัของ
อติำล ี

ซิงเควเทอรเ์ร ่ หมู่บำ้นเลก็ๆ บรเิวณรมิชำยฝัง่รเิวยีร่ำของอติำล ีทีม่คีวำมหมำยว่ำ ดนิแดนทัง้หำ้ The Five Land หรอื
ดนิแดนแห่งควำมงดงำม ตัง้อยูบ่นหน้ำผำสงูชนัเหนือทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนบรเิวณชำยฝัง่แควน้ลกิเูรยี 
ประกอบไปดว้ย 5 หมู่บำ้น ทีซ่่อนตวัเองอยูห่่ำงไกลจำกสำยตำของคนภำยนอก ซึง่ไดแ้ก ่Monterosso Al 
Mare, Vernazza Corniglia, Manarola และ Riomaggiore โดยทัง้ 5 หมู่บำ้นน้ีมหีุบเขำลอ้มรอบ มแีม่น ้ำเป็น
ฉำกดำ้นหน้ำ ท ำใหส้ถำนทีแ่หง่นี้มคีวำมสวยงำมตำมธรรำชำตริำวกบัภำพวำดของจติรกรเอก  

เจนัว  เมอืงท่ำทำงกำรคำ้ทำงทะเลทีส่ ำคญัทำงตอนเหนือของอติำลถีอืเป็นเมอืงท่ำทีส่ ำคญัยิง่เปรยีบประดุจเสน้
เลอืดใหญ่ของประเทศมำอย่ำงยำวนำนและเป็นเมอืงท่องเทีย่วชือ่ดงั เป็นศนูยก์ลำงเทคโนโลยแีละ
อุตสำหกรรมกำรผลติรถยนต ์และยงัเป็นบำ้นเกดิของนกัเดนิเรอืชือ่ดงัผูค้น้พบทวปีอเมรกิำ ครสิโตเฟอร ์
โคลมับสัดว้ย  

โคโม ่  เมอืงรมิทะเลสำบชือ่เดยีวกนักบัชือ่เมอืง  ซึง่ไดช้ือ่ว่ำเป็นทะเลสำบทีส่วยงำมทีส่ดุของอติำล ีในแควน้ลอมบำร์
  เดยี ตัง้อยู่ทำงตอนเหนือของประเทศอติำล ีบรเิวณเชงิเทอืกเขำแอลป์ ทะเลสำบโคโมลอ้มรอบดว้ยภูเขำสงูที ่
  ยงัมป่ีำไมเ้ขยีวชะอุ่ม มกี ำแพงธรรมชำตเิป็นฉำกหลงัอนังดงำมอลงักำรใหก้บัดนิแดนบรเิวณน้ี และมหีมิะปก
  คลุมอยู่ตลอดปี  
อินเทอรล์าเก้น  เมอืงสวยในหุบเขำทีต่ัง้รมิฝัง่ของ 2 ทะเลสำบคอืทะเลสำบธุนน์และเบรยีนซ ์และเป็นเมอืงท่องเทีย่วดงัของ

สวสิฯ มยีอดเขำสงูเขตเทอืกเขำแอลป์  
แองเกิลเบิรก์ สถำนีกระเชำ้ส ำหรบัขึน้สูย่อดเขำททิลสิ ดืม่ด ำ่กบับรรยำกำศทีแ่สนโรแมนตคิและหมิะปกคลุมตลอดปี 
ลูเซิรน์  เมอืงท่องเทีย่วอนัดบัหนึง่ของสวสิฯ และยงัเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่วยงำม อำท ิ ทะเลสำบลเูซริน์ สะพำนคำ

แปล อนุเสำวรยีส์งิโตหนิและแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคำ้ต่ำงๆ  
เบิรน์   เมอืงหลวงของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์สรำ้งขึ้นเมือ่ 800 ปีทีแ่ลว้ 
ชาฟฮาวเซ่น เมอืงทีส่วยงำมเตม็ไปดว้ยกลิน่อำยของสถำปัตยกรรมสไตลเ์รแนสซองสแ์ละอำคำรสไตลค์ลำสสคิ เป็นทีต่ัง้
  ของน ้ำตกไรน์ ทีม่ขีนำดใหญ่ทีส่ดุและสวยทีส่ดุในทวปียโุรป  
 

ก าหนดการเดินทาง     5-11 พ.ค. / 19-25 พ.ค. / 5-11 มิ.ย. / 19-25 มิ.ย.2561 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-มสักตั (โอมำน)-มิลำน (อิตำลี)  
06.00 น. คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตทูางหมายเลข 9  เคาน์เตอรส์ายการบินโอมาน แอร ์

เคาน์เตอร ์T1-5 เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้เครือ่ง (กรณุามาให้
ตรงเวลา เน่ืองจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตวัของท่านเอง) 

09.10 น.  ออกจากเดินทางจากกรงุเทพฯ โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY818 
12.00  น. เดินทางถึงสนามบิน กรงุมสักตั ประเทศโอมาน จากนัน้ าท่านแวะเปล่ียนเครือ่ง 
14.30 น.  ออกจากเดินทางจากสนามบินกรงุมสักตั โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY143 
19.35  น. เดินทางถึงสนามบินมารเ์พน็ซ่า กรงุมิลาน น ำท่ำนผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศุลกำกร จำกนัน้ให้

ท่ำนตรวจรบัสมัภำระ และโดยสำรรถโคช้เพื่อเดนิทำงไปยงัทีพ่กั  
จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั Bedbank NH Milan Branch หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
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วนัทีส่อง มิลาน-ซิงเควเทอรเ์ร่-เจนัว  (อิตาลี) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
 น ำท่ำนชมตวัเมอืงมิลาน หรอืมิลาโน Milano ประเทศอติำล ีเมอืงหลกัของแควน้ลอมบำรเ์ดยีและเป็นเมอืง

ส ำคญัทำงภำคเหนือของประเทศอติำล ีมชีื่อเสยีงในดำ้นแฟชัน่และศลิปะ ซึง่มลิำนถูกจดัใหเ้ป็นเมอืงแฟชัน่ใน
ลกัษณะเดยีวกบันิวยอรค์  ปำรสี  ลอนดอน และโรม นอกจำกนี้ยงัเป็นทีรู่จ้กัในดำ้นอุตสำหกรรม ผำ้ไหม และ
แหล่งผลติรถยนต ์อลัฟำ โรมโีอ รวมไปถงึสโมสรฟุตบอลอนิเตอรม์ลิำนและสโมสรฟุตบอลเอซมีลิำน น ำท่ำน
ชมจตุัรสัสกำล่ำและรปูปัน้ดำวนิช ีและใหท้่ำนถ่ำยรปูและชมควำมยิง่ใหญ่ภำยนอกของ มหาวิหารแห่งเมือง
มิลานหรอืมิลานดโูอโม มหำวหิำรหนิอ่อนแบบกอธคิทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ในยุโรป สรำ้งในปี ค.ศ.1386 ดว้ย
ศลิปะแบบนโีอโกธคิผสมผสำนกนัเป็นสถำปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยัฟ้ืนฟูศลิปวทิยำกำร ใชเ้วลำสรำ้งนำน
ถงึ 500 ปี มคีวำมวจิติรงดงำมและประดบัประดำไปดว้ยรปูปัน้นบักว่ำ 3,000 รปู มหีลงัคำยอดเรยีวแหลม
จ ำนวน 135 ยอด บนสดุมรีปูปัน้ทองขนำด 4 เมตรของพระแมม่ำดอนน่ำเป็นสง่ำอยู่ มลีำนกวำ้งดำ้นหน้ำดโูอ
โมทีม่อีนุสำวรยีพ์ระเจำ้วกิเตอรเ์อมมำนูเอลที่ 2 ทรงมำ้คอืสถำนทีจ่ดังำนส ำคญัต่ำงๆ ในบรเิวณเดยีวกนัยงั
เป็นทีต่ัง้ของ แกลเลอรี ่วคิเตอร ์เอม็มำนูเอล ทีน่บัว่ำเป็นชอ้ปป้ิงอำเขตทีส่วยทีส่ดุในอติำลมีำกว่ำ 100 ปี 
พรอ้มถ่ำยรปูกบัอนุสำวรยีข์อง ลโิอนำรโ์ด ดำรว์นิชจีติรกรเอกทีโ่ด่งดงัจำกภำพโมนำลซิ่ำ  จำกนัน้น ำท่ำน
เดนิทำงไปชมภำยนอก ปราสาทฟอรซ่์า หรอื Sforzesco Castle ไดร้บักำรก่อสรำ้งขึน้ตัง้แต่ช่วงศตวรรษที ่
15 โดยฟรนัเชสโกสฟอรซ์ำ ดยคุแห่งมลิำน ต่อมำไดม้กีำรบณูะและขยำยใหญ่ขึน้ในชว่งยุคศตวรรษที ่19 
และ 17 และยงัเป็นทีต่ัง้ของป้อมปรำกำรทีใ่หญ่ทีส่ดุแหน่งหนึ่งในยุโรป สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงสู ่
เมือง ลา สเปเซีย La Spezia เมืองในเขตลิกเูรีย ตอนเหนือของประเทศอิตาลี อยู่ระหว่ำงเมอืงเจนวั
และปิซ่ำ บรเิวณอ่ำวลกิเูรยี หนึ่งในอ่ำวทีม่คีวำมส ำคญัทำงดำ้นกำรคำ้และกำรทหำร (ใชเ้วลำเดนิทำง
ประมำณ 3 ชัว่โมง) 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ.ภตัตำคำรจนี 
บ่าย น าท่านเปล่ียนการเดินทางต่อโดยรถไฟสู่เมอืงซิงเควเทอรเ์ร ่Cinque Terre หมู่บา้นเลก็ๆ ท่ีตัง้อยู่

บริเวณริมชายฝัง่ริเวียรา่ของอิตาลี ทีม่คีวำมหมำยว่ำ ดนิแดนทัง้หำ้ The Five Land หรอืดนิแดนแหง่
ควำมงดงำม ตัง้อยู่บนหน้ำผำสงูชนัเหนือทะเลเมดเิตอรเ์รเนียนบรเิวณชำยฝัง่แควน้ลกิเูรยี ประกอบไปดว้ย 5 
หมู่บำ้น ทีซ่่อนตวัเองอยู่ห่ำงไกลจำกสำยตำของคนภำยนอก แผ่นดนิทีย่ำกจะเขำ้ถงึไดโ้ดยง่ำย ไดแ้ก่ 
Monterosso Al Mare, Vernazza Corniglia, Manarola และ Riomaggiore โดยทัง้ 5 หมูบ่ำ้นน้ีมหีุบเขำ
ลอ้มรอบ มแีม่น ้ำเป็นฉำกดำ้นหน้ำ ท ำใหส้ถำนทีแ่ห่งนี้มคีวำมสวยงำมตำมธรรำชำตริำวกบัภำพวำดของจติร
กรเอก ประกอบกบัเป็นสว่นหนึ่งของอุทยำนแห่งชำตแิละไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจำกองคก์ำร
ยเูนสโกอ้กีดว้ย ซึง่หมูบ่ำ้นทัง้หำ้นี้ยงัคงสภำพดัง้เดมิมำตัง้แต่ศตวรรษที ่11 น ำท่ำนเดนิเล่นชมควำมงำมของ
หมู่บำ้นทีม่สีสีนัสวยงำม สรำ้งลดหลัน่กนัตำมเนินผำรมิทะเล ใหท้่ำนเดนิเล่นชมหมู่บำ้นรโิอแมกจโิอเร่ 
Riomaggiore หมูบ่ำ้นประมงเลก็ๆ ทีม่เีสน่หแ์ละมบีรรยำกำศเหมอืนเมอืงตุ๊กตำ บำ้นเรอืนทีต่ัง้ลดหลัน่กนับน
หน้ำผำทีป่กคลุมดว้ยตน้ไมเ้ขยีวขจตีดักบัน ้ำทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนสเีทอควอยส ์โดยเฉพำะในฤดรูอ้น ใหท้่ำน
ไดถ่้ำยรปูตำมอธัยำศยั และเดนิชมหมูบ่ำ้นอกีแหง่หนึ่ง มอนเตรอสโซ่ Monterosso Al Mare หมู่บำ้นทีใ่หญ่
และขึน้ชื่อที่สุด เนื่องจำกเป็นเพยีงหมู่บำ้นเดยีวทีม่ชีำยหำดให้นักท่องเทีย่วลงไปนัง่เล่นพกัผ่อนไดจ้รงิ 
และคกึคกัมำกในช่วงฤดูร้อน มอนเตรอสโซแบ่งหมู่บำ้นออกเป็น 2 ด้ำน หำกนับจำกสถำนีรถไฟ ดำ้นทศิ
เหนือเป็นส่วนของบ้ำนตำกอำกำศ มรี้ำนค้ำเสยีเป็นส่วนใหญ่ ส่วนทศิใต้เป็นที่ตัง้ของหมู่บำ้น จะไป
ทำงด้ำนทศิใต้นัน้ต้องเดนิลอดอุโมงค์ที่เจำะผ่ำนช่องเขำเขำ้ไปตวัชุมชนที่นี่เป็นชุมชนทีใ่หญ่ที่สุด และ
เป็นชุมชนแรกที่ก่อตัง้ขึ้นในบรรดำ 5 หมู่บ้ำน เดนิชมภำยนอกวหิำรนักบุญจอห์นเดอะแบพ็ทสิต์ Chiesa 
di San Giovanni Battista สร้ำงขึน้ในช่วงศตวรรษที่ 13-14 เป็นโบสถ์เลก็ๆ มลีกัษณะสถำปัตยกรรม
แบบบำรอ็ค  ท ำจำกหนิอ่อนสลบัสขีำวด ำเป็นลำยขวำงพำดตวัวหิำรทัง้ดำ้นนอกและดำ้นใน มเีวลำใหท้่ำน

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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ถ่ำยภำพงดงำมตำมอธัยำศยั  จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองเลอเวนโต้ Levento เมอืงรมิทะเลอติำเลีย่น
รเิวยีร่ำ เพื่อน ำท่ำนเดนิทำงต่อสู ่เมืองเจนัว Genoa (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงท่ำทำง
กำรคำ้ทำงทะเลทีส่ ำคญัทำงตอนเหนือของอติำลถีอืเป็นเมอืงท่ำทีส่ ำคญัยิง่เปรยีบประดุจเสน้เลอืดใหญ่ของ
ประเทศมำอย่ำงยำวนำน มคีวำมรุ่งเรอืงอย่ำงยิง่ในอดตีจนถงึศตวรรษที ่18 ถูกกองทพัของจกัรพรรดิน์โบ
เลยีนบุกเขำ้ยดึครองและผนวกดนิแดนแห่งนี้เขำ้เป็นสว่นหนึ่งของฝรัง่เศส แต่เป็นเพยีงระยะเวลำสัน้ๆ เมื่อน
โปเลยีนเสือ่มอ ำนำจลง เจนวัไดม้โีอกำสกลบัมำฟ้ืนฟูบำ้นเมอืงและกลบัเขำ้มำเป็นสว่นหนึ่งของอติำลอีกีครัง้
จวบจนปัจจุบนั ปัจจุบนัเจนวัเป็นเมอืงทีส่ำมำรถท ำรำยไดเ้ขำ้ประเทศไดเ้ป็นอย่ำงเสมอตน้เสมอปลำยทัง้เป็น
เมอืงท่ำส ำคญัและเป็นเมอืงท่องเทีย่วชื่อดงั เป็นศนูยก์ลำงเทคโนโลยแีละอุตสำหกรรมกำรผลติรถยนต ์ไดแ้ก่ 
เฟียต อลัฟ่ำโรมโิอ แลนเซยี เป็นตน้ 

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ.ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
 จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั Mercure Genova San Biagio หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 
วนัทีส่าม เจนัว (อิตาลี)-Fox Town Outlet (สวิตเซอรแ์ลนด)์-โคโม่ (อิตาลี) 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
 น ำท่ำนเดนิทำงขำ้มพรมแดนสูป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนดใ์นเขตเมอืงเมนดริโซ่ Mendriso (ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 3 ชัว่โมง) น ำท่ำนสู่ ฟ็อกซท์าวน์เอา๊ทเ์ลต็ Fox Town Outlet ซึง่ตัง้อยู่ไม่ไกลจำกเมอืงโคโม่ใน
อติำล ีเป็นชอ้ปป้ิงเอ๊ำทเ์ลต็ทีร่วมสนิคำ้แฟชัน่ แบรนดเ์นมจำกหลำยเมอืงและจำกดไีซเนอรช์ัน้น ำระดบัแถว
หน้ำของอติำล ีมรีำ้นคำ้แฟชัน่และสนิคำ้ต่ำงๆ ทัง้ Gucci, Prada, Versace, Valentino, Bally, Dolce & 
Gabbana, Missoni, Diesel, Esprit, Adidas, Nike และอื่นๆ มำกมำย โดยสนิคำ้แฟชัน่จะลดรำคำตัง้แต่  
30 - 70% อสิระใหท้่ำนเลอืกซือ้สนิคำ้ตำมอธัยำศยั (เพื่อควาสะดวกในการเลือกซ้ิอสินค้าต่างๆ ให้ท่าน
รบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั)  

บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองโคโม่ Como ใหท้่ำนชมและถ่ำยรปูอนุสรณ์สถำนทหำรของเมอืงโคโม่ มลีกัษณะหอ
สงู 30 เมตร หนัหน้ำออกสูท่ะเลสำบโคโม่ ภำยในประกอบไปดว้ยเสำหนิแกรนิตทีม่นี ้ำหนกัถงึ 40 ตนัพรอ้ม
กบักำรสลกัชื่อของเหล่ำทหำรทีร่่วมรบในสงครำมโลกครัง้ที ่1 กว่ำ 650 นำย ใกลก้นันัน้เป็นมหำวหิำรโวเทยี
โน่หรอืวหิำรโวลท่ำ ไดร้บักำรก่อสรำ้งขึน้เนื่องในโอกำสเฉลมิฉลองครบ 100 ปี ดว้ยรปูแบบกำรตกแต่ง
แบบนีโอคลำสสคิ ใหท้่ำนถ่ำยรปูและชมภำยนอกมหำวหิำร และวหิำรโคโม ่ทีส่รำ้งขึน้ในรปูแบบโรมนัคำทอ
ลคิ ถอืเป็นอำคำรทีส่ ำคญัอกีแหง่หนึ่งของแควน้ลอมบำรเ์ดยี ใหท้่ำนเดนิเล่นชมโบสถส์ ำคญัต่ำงๆ บรเิวณรมิ
ทะเลสำบโคโม ซึง่ไดช้ื่อว่ำเป็นทะเลสำบทีส่วยงำมทีส่ดุของอติำล ีในแควน้ลอมบำรเ์ดยี ทำงเหนือของ
ประเทศอติำล ีบรเิวณเชงิเทอืกเขำแอลป์ ทะเลสำบโคโม่ลอ้มรอบดว้ยภูเขำสงูทีย่งัมป่ีำไมเ้ขยีวชะอุ่ม หลำย
จุดบนชำยฝัง่เป็นช่องเขำแคบและหน้ำผำทีส่วยงำม ทำงเหนือของทะเลสำบคอืเทอืกเขำแอลป์ยำวเหยยีดสดุ
สำยตำเป็นก ำแพงธรรมชำตทิีส่รำ้งฉำกหลงัอนังดงำมอลงักำรใหก้บัดนิแดนบรเิวณน้ี เทอืกเขำแอลป์นัน้มี
หมิะปกคลุมอยู่ตลอดปี จงึท ำใหส้ำมำรถเล่นสกหีมิะไดต้ลอดเวลำ จงึเป็นจุดดงึดงูใหผู้ค้นจำกทัว่โลก
หลัง่ไหลมำท่องเทีย่วพกัผ่อนกนัอย่ำงไมข่ำดสำย   

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ.ภตัตำคำรจนี 
  จำกนัน้น ำท่ำนเขำ้สูท่ีพ่กั Just Hotel Lomazzo Fiera หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 
วนัทีสี่ ่  โคโม่ (อิตาลี)-แองเกิลเบิรก์-ยอดเขาทิตลิส-ลูเซิรน์-บรนุเน่น (สวิตเซอรแ์ลนด)์  
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
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 น ำทำ่นเดนิทำงขำ้มพรมแดนสูป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนดอ์กีครัง้เขำ้สู่เมืองแองเกิลเบิรก์ เมอืงเลก็ๆ 
บนเขำสงู อยูใ่นรฐัออ็บวลัเดนิ สวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้มดว้ยเทอืกเขำแอลป์ ชืน่ชมทศันียภำพทีส่วยงำม
ของหบุเขำแอลป์จนถงึสถำนกีระเชำ้หรอืเคเบิ้ลคำร ์ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) 

 เม่ือเดินทางสู่สถานีกระเช้า ให้ท่านได้มีโอกาสสมัผสักบัการนัง่กระเช้ารุ่นใหม่ในหลากหลาย
แบบ กระเช้าขนาด 6-8 ท่ีนัง่ต่อด้วยกระเช้าโรแตร ์กระเช้าขนาดใหญ่และท่ีหมนุรอบตวัเอง
ไปด้วยในขณะท่ีเคล่ือนท่ี ซ่ึงเป็นแห่งแรกของโลก เพ่ือให้ท่านจะได้ช่ืนชมกบัวิวสวยๆ ใน
แบบ 360 องศา จนถงึบน ยอดเขาทิตลิส ทีม่คีวำมสงูถงึ 3,020 เมตรเหนือระดบัน ้ำทะเล ชม
ทศันียภำพอนังดงำมกบัหมิะปกคลุมตลอดปี พรอ้มกบัตำมรอยละครเรือ่งอยำ่ลมืฉนั ทีไ่ดย้กกองมำ
ถ่ำยท ำบนยอดเขำแหง่นี้ ทีส่ะทอ้นถงึควำมงดงำมและแสนโรแมนตคิ และใหท้ำ่นไดม้เีวลำถ่ำยรปูกบั
ทศันียภำพงดงำมอยำ่งเตม็อิม่และเดนิเล่นบนสะพำนแขวนทีส่งูทีส่ดุในยโุรป  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงจำกทติลสิดว้ยกระเชำ้โรแตร ์และน ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองลูเซิรน์ (ใชเ้วลำประมำณ 45 นำท)ี 

เมอืงท่องเทีย่วอนัดบัหนึ่งของสวสิทีห่ลำยท่ำนอำจจะเคยไปเยอืนมำแลว้ แต่ลเูซริน์กย็งัคงมคีวำมสวยงำม
เหมอืนเดมิน ำท่ำนชม อนุสาวรียสิ์งโต และถ่ายรปูกบั สะพานไม้คาเพล สรำ้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่14 
ประดบัตกแต่งบนโครงหลงัคำหน้ำจัว่ดว้ยภำพวำดในศตวรรษที ่17 ซึง่ภำพเขยีนเหล่ำน้ีเป็นกำรเล่ำเรื่องรำว
ประวตัคิวำมเป็นมำของเมอืงลเูซริน์ โดยมหีอคอยน ้ำ Wasserturm ซึง่เดมิใชเ้ป็นทีคุ่มขงันกัโทษและเกบ็
เอกสำรรวมทัง้ของมคี่ำของเมอืงไว ้หอคอยนี้มลีกัษณะเป็นรปูทรงแปดเหลีย่มทีม่ฐีำนเชื่อมตดิอยู่กบัสะพำน
สรำ้งขึน้รำวปี ค.ศ. 1300สะพำนแห่งนี้เคยถูกไฟไหมไ้ปเมื่อปี ค.ศ. 1993 แลว้กม็กีำรบรูณะใหม่จนมสีภำพ
ใกลเ้คยีงของเดมิ (ภำพวำดดัง้เดมิถูกไฟไหมไ้ปค่อนขำ้งมำก) สะพำนชำเพลนี้ถอืเป็นสะพำนไมท้ีเ่ก่ำแก่
ทีส่ดุในยุโรป  

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ.ภตัตำคำรจนี 
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองบรนุเน่น เพื่อน ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กั โรงแรม City Hotel Brunnen หรอื
ระดบัเทยีบเท่ำ 

 
วนัทีห้่า  ลูเซิรน์-เบิรน์-อินเทอรล์าเก้น-บรนุเน่น (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
 น ำท่ำนเดนิทำงสูก่รงุเบิรน์ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) นครหลวงอนังามสง่าของประเทศ เมอืง

มรดกโลกอนัล ้ำค่ำทีถ่่ำยทอดและอนุรกัษ์มำสูปั่จจุบนั น ำท่ำน ชมกรงุเบิรน์ ทีส่รำ้งขึน้ในยุคกลำงของยโุรป 
มหีลกัฐำนทำงประวตัศิำสตรม์ำกมำย องคก์ำรยเูนสโกป้ระกำศใหส้ว่นหนึ่งของเมอืงเป็นมรดกโลก ชมย่ำน
เมอืงเก่ำซึง่ปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยรำ้นดอกไมแ้ละบตูคิเป็นย่ำนทีป่ลอดรถยนต ์จงึเหมำะกบักำรเดนิทำงเทีย่วชม
อำคำรเก่ำอำยุ 200-300 ปี ชมหอนำฬกิำดำรำศำสตร ์(ไซท้ ์กลอ็คเค่น) อำยุกว่ำ 800 ปี ทีจ่ะมตุ๊ีกตำออกมำ 
เรงิระบ ำใหด้ทูุกๆ ชัว่โมงทีน่ำฬกิำตบีอกเวลำ ชมศำลำว่ำกำรเมอืง ในศลิปะแบบโกธคิและชมเบเรน็กรำเบน็ 
หรอื บ่อหม ีสตัวท์ีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ.ภตัตำคำรจนี 
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงต่อสู ่เมืองอินเทอรล์าเก้น เมอืงสวยในหุบเขำทีต่ัง้รมิฝัง่ของ 2 ทะเลสำบคอืทะเลสำบธุนน์

และเบรยีนซ ์(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) มเีวลำใหท้ำ่นเดนิเล่นชืน่ชมบรรยำกำศของตวัเมอืงอนิ
เทอรล์ำเกน้ เมอืงตำกอำกำศสวยงำมพรอ้มทะเลสำบ 2 แห่งกลำงเมอืงท่ำมกลำงเทอืกเขำน้อยใหญ่ทีม่ทีุง่
หญำ้กวำ้งกลำงเมอืง มสีวนดอกไมเ้ลก็ๆ น่ำรกั สรำ้งสสีนัใหต้วัเมอืง รวมทัง้ม ีอำคำรคำสโิน คซูำล 
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อำยกุว่ำ 100 ปีทีง่ดงำมดว้ยสถำปัตยกรรมทีโ่ดดเด่น และยงัเป็นคำสโินของเมอืงอกีดว้ย หรอืชอ้ปป้ิง
สนิคำ้คณุภำพดขีองสวสิ อำท ินำฬกิำ ชอ็คโกแลต มดีพกอเนกประสงค ์เป็นตน้   

 สมควรแก่เวลำน ำทำ่นเดนิทำงกลบัสูเ่มอืงบรุนเน่นอกีครัง้  
น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กั City Hotel Brunnen หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรของทีพ่กั จำกนัน้ใหท้่ำนพกัผ่อนตำมอธัยำศยั 
 

วนัทีห่ก  บรนุเน่น-ชาฟฮาวเซ่น-น ้ าตกไรน์-ซูริค-สนามบิน 
เช้า รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม   
 น ำท่ำนเชค็เอ๊ำทจ์ำกทีพ่กั พรอ้มน ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืงชาฟเฮาเซ่น ท่ีตัง้ของน ้าตกไรน์ น ้ำตกทีม่ขีนำด

ใหญ่และสวยงำมทีส่ดุแห่งหนึ่งของยุโรป (ใชเ้วลำประมำณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงทำงตอนเหนือของ
สวติเซอรแ์ลนด ์ตัง้อยู่บนฝัง่เหนือของแม่น ้ำไรน์ เมอืงทีส่วยงำมเตม็ไปดว้ยกลิน่อำยของสถำปัตยกรรมสไตล์
เรแนสซองสแ์ละอำคำรสไตลค์ลำสสคิ เป็นทีต่ัง้ของน ้ำตกไรน์อนัโด่งดงั ชมววิ น ้าตกไรน์ น ้ำตกทีม่ขีนำด
ใหญ่ทีส่ดุและสวยทีส่ดุในทวปียโุรป อยู่ระหว่ำงเมอืงเลก็ๆ ชื่อ Neuhausen am Rheinfall กบั เมอืง Laufen-
Uhwiesen ใกล้ๆ  เมอืงชำฟฮำวเซ่นทำงตอนเหนือของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์น ้ำตกกวำ้ง 150 เมตร สงู 23 
เมตร มตีน้ก ำเนิดจำกแม่น ้ำไรน์ และเน่ืองจำกกระแสน ้ำมกี ำลงัแรงมำกท ำใหป้ลำไม่สำมำรถว่ำยขำ้มน ้ำตกไป
ยงัแม่น ้ำไรน์อกีฝัง่หนึ่งได ้นอกจำกปลำไหล (eels) เท่ำนัน้ทีส่ำมำรถไต่ไปตำมกอ้นหนิ และขำ้มไปยงัแม่น ้ำ
ไรน์อกีฝัง่หนึ่งได ้น ้ำตกไรน์ เป็นน ้ำตกทีม่ทีศันียภำพทีง่ดงำมมำก เป็นแรงบนัดำลใจให ้วลิเลยีม เวริด์สเวริท์ 
แต่งกวถีงึควำมงำมอนัเป็นอมตะของน ้ำตกแห่งนี้ในปี ค.ศ.1821 สมควรแก่เวลำน ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมือง 
ซูริค Zurich เมอืงทีม่ขีนำดใหญ่ทีส่ดุในสวสิ และมแีมน่ ้ำลมิมตัเป็นแมน่ ้ำทีใ่หญ่ทีส่ดุ เมอืงซรูคิไมใ่ช่
เมอืงหลวงของประเทศ แต่มชีื่อเสยีงระดบัโลกและเป็นเมอืงศนูยก์ลำงทำงธุรกจิ ธนำคำร และ
วฒันธรรมของประเทศอกีดว้ยเดนิทำงถงึเมอืงซรูคิ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง)   

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ.ภตัตำคำรจนี 
บ่าย น ำทำ่นชมยำ่นเมอืงเกำ่ลนิเดอรฮ์อฟ ประกอบไปดว้ยโบสถใ์นสมยักลำง สถำนทีโ่ดดเดน่เหน็จะเป็น

มหำวหิำรคูบ่ำ้นคูเ่มอืงโบสถก์รอสมนุเตอร ์Grossmunste Church ซึง่ถอืเป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงซู
รคิ ตัง้อยูบ่รเิวณรมิฝัง่แมน่ ้ำลมิมตั ปัจจบุนักลำยเป็นหนึ่งในสถำนทีท่อ่งเทีย่วของซรูคิ ตำมต ำนำน
เล่ำว่ำ กษตัรยิ ์Charlemagne ทรงสรำ้งหอคอยสงูของมหำวหิำรแหง่นี้ข ึน้ในชว่งปลำยครสิตศ์ตวรรษ
ที ่8 ตรงบรเิวณหลุมฝังศพของ Saint Felix และ Saint Regula สองนกับุญผูย้ ิง่ใหญ่ซึง่ถูกคน้พบ ณ 
ทีน่ี้ ถดัไปไมไ่กลคอืโบสถ์เซน้ตปี์เตอร ์โดยดำ้นบนสดุของโบสถเ์ซนต์ปีเตอรน์ัน้เป็นทีต่ัง้ของหน้ำปัด
นำฬกิำทีต่ดิอนัดบัหน้ำปัดนำฬกิำทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกอกีดว้ย โดยหน้ำปัดนำฬกิำของโบสถม์ี
เสน้ผำ่ศนูยก์ลำงประมำณ 8.7 เมตร และโบสถฟ์รอมนุสเตอร ์ทีม่หีน้ำต่ำงกระจกสอีนัสดใสสวยงำม 
ฝีมอืออกแบบของศลิปินชือ่ดงั ไดแ้ก ่Giacometti และ Chagall และมเีวลำใหท้ำ่นเลอืกซือ้สนิคำ้ที่
ระลกึเพิม่เตมิกอ่นกลบับำ้น 

17.00 น.  ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่สนามบินนครซูริค และเผือ่เวลาให้ท่านท าคืนภาษีท่ีสนามบิน 

21.55  น. น าท่านออกเดินทางจากสนามบินซูริค โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY154 
 

วนัทีเ่จด็  มสักตั (โอมาน)-กรงุเทพฯ 
06.20  น. เดินทางถึงสนามบิน กรงุมสักตั ประเทศโอมาน จากนัน้ าท่านแวะเปล่ียนเครือ่ง 
09.00 น.  ออกจากเดินทางจากสนามบินกรงุมสักตั โดยสายการบินโอมานแอร ์เท่ียวบินท่ี WY815 
18.00 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  
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+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตตุ่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าเดินทาง  5-11 พ.ค. / 19-25 พ.ค. / 5-11 มิ.ย. / 19-25 มิ.ย.61 
    

Happy Italy-Swiss 7 D/WY Promotion !! 
อิตาลี-สวิตเซอรแ์ลนด ์

ราคาทวัร ์

ผูใ้หญ่ ทำ่นละ 47,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 6,900 

รำคำส ำหรบัทำ่นทีม่ตีัว๋โดยสำรอยูแ่ลว้ ทำ่นละ 28,900 
 

**ไม่รวมค่าบริการงานด้านวีซ่าและบริการด้านเอกสารและนัดหมาย ท่านละ 3,300 บาท // ค่าทิปคนขบั และ 
ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท (ค่าใช้จ่ายวีซ่าและทิปช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนออกเดินทาง) ** 

 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
  

หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 30 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า 

หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารของทางบริษทัทวัร ์ กรณุาแจ้ง

ล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการย่ืนวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถย่ืนวีซ่าพร้อมคณะได้  
 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วนัท าการ ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการ

จดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ใน
การด าเนินการขอวีซ่า 

 
 

อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่ำตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิโอมำนแอร ์เสน้ทำง กรุงเทพฯ-มสักตั-มลิำน // ซรูคิ-มสักตั-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 ค่ำโรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ (สองท่ำนต่อหนึ่งหอ้ง) 
 ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ,  ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม, ค่ำรถรบัสง่ระหว่ำงน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
 ค่ำภำษสีนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ำมคัคุเทศกข์องบรษิทัจำกกรุงเทพฯ ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
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 ค่ำประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท ซึง่เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้หญ่อำยุเกนิ 75 ปี วงเงนิ
คุม้ครอง 500,000 บำท (กรมธรรพเ์ป็นไปตำมเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 ค่ำภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่21 
 ม.ีค. 2561 หำกมเีพิม่เตมิภำยหลงัหรอือตัรำกำรผกผนัค่ำน ้ำมนัหรอืภำษใีดๆ จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่ตำมกฏและเงื่อนไขของ
 สำยกำรบนิ 
 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่ำน ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (30 กโิลกรมัต่อท่ำน) 
 ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนงัสอืเดนิทำง 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้นและค่าธรรมเนียมการท าเอกสารและการนัดหมาย ท่านละ 3,300 บาท (ช าระ

พรอ้มค่าทวัรก่์อนเดินทาง) 
 ค่าทิปพนักงานขบัรถ, หวัหน้าทวัรท่ี์เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 1,500 บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัรก่์อน

เดินทาง) 
 ค่ำทปิพนกังำนยกกระเป๋ำ ซึง่ทำ่นจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิของท่ำนดว้ยตวัท่ำนเอง หรอืหำกตอ้งกำรกำรบรกิำรยก

กระเป๋ำจะตอ้งช ำระค่ำทปิตำมทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
 ค่ำใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรดีฯลฯ 
 ค่ำอำหำรหรอืเครื่องดืม่ทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
 ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เชน่ กำรปรบัค่ำน ้ำมนั, กำรปรบัขึน้ค่ำธรรมเนียมวซี่ำ หรอืค่ำบรกิำรอื่นทีเ่กีย่วกบัวซี่ำ หรอื

อื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
 ค่ำน ้ำดื่มระหว่ำงทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน ้ำดื่มระหว่ำงทวัร)์ 
 ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
 ค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงหรอืประกนัสขุภำพหรอืประกนัวำตภยัหรอืเหตุรำ้ยแรงในต่ำงประเทศทีน่อกเหนือจำกประกนั

อุบตัเิหตุทีท่ำงบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่ำนสำมำรถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได้ 
 
การช าระเงิน  
 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจำกกำรจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 30 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ จะขอสงวน
สทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำมดัจ ำทัง้หมด 
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การยกเลิก 
 หำกมกีำรยกเลกิเกนิ 45 วนัท ำกำรแต่ไม่เกนิ 90 วนัท ำกำร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำค่ำตัว๋โดยสำรของท่ำน

นัน้ๆ (เงื่อนไขค่ำมดัจ ำตำมทีท่ำงสำยกำรบนิเรยีกเกบ็) 
 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 45 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 
 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 15 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด 
 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใด ยื่นวซี่ำแลว้ไม่ไดร้บักำรอนุมตั ิผูโ้ดยสำรตอ้งช ำระค่ำมดัจ ำ 20,000.- บำท และค่ำวซี่ำตำมทีส่ถำนทตู

เรยีกเกบ็ 
 หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใดวซี่ำผ่ำนแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสำรเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืค่ำมดัจ ำ  
 หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋โดยสำรแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืค่ำทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหต ุ 
o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ  

เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 
o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท ำใหก้ำรเดนิทำงไม่สำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกว่ำจะไดร้บักำรยนืยนั
จำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่ำสำมำรถคนืเงนิได้  

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้
ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมทีก่องตรวจคน
เขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษิทัฯไม่อำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไมว่ำ่จ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซี่ำ อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื คน

ต่ำงดำ้วทีพ่ ำนกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำกสำยกำรบนิ 

ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสญูหำยหรอืเสยีหำย
ของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำมำตรฐำนได ้
ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภำระควำมรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในน ้ำหนกัสว่นที่
เกนิ 

o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มกีำรรณรงคเ์รื่องกำรงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องกำรสบูบุหรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บักำรดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอำยุ มโีรคประจ ำตวั ไม่สะดวกในกำรเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหน้ำค่อนขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัที่
สถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขำ้
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพื่อใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่ำเขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงื่อนไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำกมกีำรล่ำชำ้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้่ำนไม่สำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะไม่มกีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่ำน 
เน่ืองจำกไดช้ ำระค่ำ Reservation Fee ไปแลว้  

o หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมำสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชำวยโุรป รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิำรณำก่อนกำรจองทวัร ์
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ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

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

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

สงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไม่มอี่ำง

อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Happy Italy-Swiss7D/WY Promotion!! (MXP-ZRH) May-Jun2018  11 | P a g e  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทำงเป็นหลกั หำกนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทำงนี้สำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนบัแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทำง  

o หน้ำหนงัสอืเดนิทำงจะตอ้งมหีน้ำว่ำงส ำหรบัวซี่ำอย่ำงน้อยไม่ต ่ำกว่ำ 3 หน้ำ   
o หำกท่ำนเปลีย่นหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรยีมเล่มเก่ำใหด้ว้ยเน่ืองจำกประวตักิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็น

ประโยชน์อย่ำงยิง่ในกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำ  
o ท่ำนทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทำงกรุณำถอดออกและไมจ่ ำเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หำกมกีำรสญูหำย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทำงนัน้ๆ  
 
2. รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นรปูหน้าขนาดเท่ารปูถ่ายในหน้า

หนังสือเดินทาง   
- ฉำกหลงัสขีำวเท่ำนัน้ เนื่องจำกสถำนทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่ำ   
- รปูถ่ำยหน้ำตรงหำ้มใสแ่ว่น, หำ้มคำดผมและหำ้มใสห่มวกและ 

เครื่องประดบั ** 
 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ ำเนำสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  
- หำกเดก็อำยุต ่ำกว่ำ 20 ปี และยงัศกึษำอยู่ถงึแมม้บีตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทตูขอส ำเนำสตูบิตัรดว้ยและกรุณำ

แนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 
 
 

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

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทูตอิตาลี 
***การย่ืนวีซ่าอิตาลี ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS ITALY *** 

ใชเ้วลำพจิำรณำอนุมตัวิซี่ำ 15 วนัท ำกำร  
เอกสำรในกำรขอวซี่ำ  (กรณุำจดัส่งภำยใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทำง) 

 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถำนทตูอติำลไีม่อนุญำตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพำสปอรต์ระหว่ำงทีส่ถำนทตูพจิำรณำวซี่ำ  
2. ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรื่องกำรขอวซี่ำดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนกัหรอื

ศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 
3. กำรพจิำรณำวซี่ำเป็นดุลยพนิจิของสถำนทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์กำรเตรยีมเอกสำรทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ำรพจิำรณำ

ของสถำนทตูง่ำยขึน้ 
หมายเหต ุ กรณีลกูคำ้ท่ำนใดมกีำรใชพ้ำสปอรต์เดนิทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวซี่ำ ลกูคำ้ตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษิทัฯ ทรำบล่วงหน้ำเพื่อ
วำงแผนในกำรขอวซี่ำของท่ำน 

สดัสว่นใบหนา้ 90% 
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9. หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

 *** การสะกดช่ือ นามสกลุของผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้องสะกดให้ตรงตามหนังสือ
เดินทาง มิเช่นนัน้ สถานทูตจะไม่รบัพิจารณา (ส าคญัมาก) *** 
- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองกำรท ำงำนของบรษิทัทีท่ ำงำนอยู่เป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีำยละเอยีดกำร

เขำ้ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน (หนงัสอืรบัรองกำรท ำงำนออกมำไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจำกวนัยื่นวซี่ำ) เป็นตน้ 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองกำรท ำงำนจะตอ้งคดัเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต ำแหน่ง, 

อตัรำเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท ำงำนกบัหน่วยงำน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลำและ ส ำเนำบตัรประจ ำตวั
รำชกำร 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองกำรท ำงำนออกมำไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจำกวนัยื่นวซี่ำ) 

- กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ หรอื ส าเนาหนังสือรบัรอง
ความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคดัมาไม่ต า่กว่า 3 เดือน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หำกไมม่อีำชพีหรอืเป็นแม่บำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส 
 หำกสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส ำเนำสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำ   หำกไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

 
- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไม่มีรายได้  จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่ำใชจ้่ำย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำน

ทำงดำ้นกำรเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงกำรรบัรองค่ำใชจ้่ำย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวำมสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญำตใิกลช้ดิ  (กรณีนี้หำก
ควำมสมัพนัธไ์ม่สำมำรถสบืได ้หรอืไม่เป็นควำมจรงิ ท่ำนอำจถกูปฏเิสธกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา  ใชห้นงัสอืรบัรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษำ 
 จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั  เป็นภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  
 

10. หลกัฐานการเงิน   
- ใช้ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั อพัเดทไม่เกิน 7 วนัก่อนย่ืนพร้อมถ่ายส าเนา

ย้อนหลงั 6 เดือนแสดงช่ือเจ้าของบญัชี  โดยช่ือและนามสกลุต้องสะกดให้ถกูต้องตามหน้า
พาสปอรต์ 

- หำกมกีำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรุณำส ำเนำหน้ำแรกทีม่ชีื่อเจำ้ของบญัชขีองเล่มเก่ำทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝำกเป็นปัจจุบนั 

- หำกรำยกำรปรบัสมุดบญัชขีองท่ำนมบีำงเดอืนหำยไป ขอใหอ้อกเป็น statement จำกธนำคำรยอ้นหลงัไม่ต ่ำกว่ำ 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล่้ำสดุ ไม่ต ่ำกว่ำ 7 วนันบัจำกวนันดัหมำยยื่นวซี่ำ แต่หำกใช้ statement แลว้ยงัคงไมม่กีำร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ ำหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภำษำองักฤษ ตำมควำมเป็นจรงิ อำท ิ
ไม่มกีำรเคลื่อนไหวเนื่องจำกไมไ่ดต้ดิต่อธนำคำรเป็นระยะเวลำนำนหรอืเหตุผลอื่นๆ ตำมแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝำกในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงส ำเนำสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อำท ิเช่น บญัชเีงนิฝำกประจ ำ 
เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองค่ำใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งท ำจดหมำยรบัรองค่ำใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภำษำองักฤษ
พรอ้มระบุควำมสมัพนัธเ์พื่อชีแ้จงต่อสถำนทตู 1 ฉบบั โดยเฉพำะคู่สำม-ีภรรยำ จะตอ้งมสี ำเนำสมุดบญัชกีำรเงนิ
สว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่ำจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็ำม หำกมกีำรเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ำยทีม่กีำรเงนิมำกกว่ำตอ้งท ำ
จดหมำยรบัรองคำ่ใชจ้่ำยพรอ้มระบุชื่อและควำมสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถำนทตูเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

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

- จะตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองบดิำหรอืมำรดำ 
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- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไป
ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของมำรดำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไป
ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกบั
มำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำก
อ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 
*** กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้่ำ
ท่ำนจะถูกปฏเิสธวซี่ำ สถำนทตูไม่คนืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำรอ้งใหม่กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หำกสถำนทตูมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบรษิทั ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำยและ
โปรดแต่งกำยสภุำพ ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯ จะสง่เจำ้หน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทตูขอ
เอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัสง่เอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซี่ำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตู ยกเลกิวซ่ีำของ
ท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวซี่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงนิค่ำมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงื่อนไขต่ำง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีำรขอใชห้นงัสอืเดนิทำงในระหว่ำงกำรยื่นวซี่ำ ท่ำนสำมำรถจะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้รำบ
ล่วงหน้ำ แต่หำกกรณีท่ำนทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทำงก่อนก ำหนดวนัยื่นวซี่ำและท่ำนไม่สำมำรถน ำหนงัสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้นั 
ท่ำนนัน้จะตอ้งมำยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถำนทตูตำมก ำหนดกำรของสถำนทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

 
 ***   ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศ

ตำมทีร่ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏเิสธวซีำ่อนัเนื่องมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวซี่ำปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวซี่ำท่องเทีย่ว 
ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหกัค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้ำ่นหลงัจำกทวัรอ์กเดนิทำงภำยใน 20 วนั 
โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้จะค ำนึงถงึประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำงเป็น
หลกั   

                     
 

*********************************************************************************************************** 
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กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ย่ืนค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทตูขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ

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

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 
 

 

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

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

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

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

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

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

2.  สถานภาพ        โสด        แตง่งานจดทะเบียน        แตง่งานไมจ่ดทะเบียน        หยา่     

   หมา้ย 

 
3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

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

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

 

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

 

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

 รหสัไปรษณีย ์         

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

 รหสัไปรษณีย ์        โทรศพัทบ์า้น 

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

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

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

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

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

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

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

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

     

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

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

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

 

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

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

 

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

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

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่        ไมเ่คย        เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 
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    ตัง้แตว่นัท่ี ..............................  ถึงวนัท่ี ..............................  

 รวม ........... วนั 

 ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่   ไมเ่คย        เคย   

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

9.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่ ตวัเอง        มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย  

(กรณีท่ีมีผูส้นับสนุดคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธ ์และเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

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

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

 เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่        เดินทางดว้ยกนั        ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

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

 


