
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

อติาล-ีสวติเซอรแ์ลนด ์กบัรถไฟสายเบอรนิ์น่าเอก็ซเ์พรส 8 วนั 

มลิาน-ทริาโน่-คูร-์น ้าตกไรน-์ซูรคิ-ซกุ-ลูเซริน์-ขึน้เขาททิลสิ 

อนิเทอรล์าเกน้-ลูกาโน่-โคโม่-มลิาน 

ชอ้ปป้ิงซูรคิ ชอ้ปป้ิงลูเซริน์ ชอ้ปป้ิงอนิเทอรล์าเกน้ 

บนิตรง...โดยสายการบนิไทย (TG) 

 
 
 
มลิาน เมอืงใหญ่และมจี ำนวนประชำกรสูงทีสุ่ดในอติำล ีศูนยร์วมของแฟช ัน่ดไีซนเ์นอรช์ ือ่ดงัของอติำล ี 
ทริาโน่ เมอืงพรมแดนระหว่ำงอติำลแีละสวติเซอรแ์ลนด ์ตัง้อยู่ในจงัหวดัซนัดรโิอ ภำคเหนือของประเทศอติำล ี
คูร ์ เมอืงหลวงแห่งรฐัเกรำบนึเดิน้ เขตประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เมอืงทีเ่ต็มไปดว้ยกลิน่อำยแห่งงำนศลิปะประเภทต่ำงๆ 
ซูรคิ เมอืงศูนยก์ลำงทำงดำ้นกำรคำ้และธรุกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
ลูเซริน์  เมืองท่องเที่ยวอนัดบัหน่ึงของสวิสฯ และยงัเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงำม อำทิ  ทะเลสำบลูเซริน์ สะพำนคำเปล 

อนุสำวรยีส์งิโตหนิ และแหล่งชอ้ปป้ิงต่ำงๆ  
ชาฟฮาวเซน่ ทีต่ ัง้ของน ้ำตกไรน ์น ้ำตกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในทวปียุโรป เกดิจำกกำรทีแ่ม่น ้ำไรน ์ซึง่เป็นแม่น ้ำนำนำชำตทิีใ่หญ่ทีสุ่ดของ

ยุโรปไหลจำกตน้น ้ำในเทอืกเขำแอลป์ มำบรรจบบรเิวณทีพ่ืน้โลกเปลีย่นระดบัจงึกลำยเป็นน ้ำตกทีส่วยงำม 
ททิลสิ ยอดเขำที่ไดร้บัควำมนิยมจำกทั่วโลก มีหิมะปกคลุมตลอดปี เป็นส่วนหน่ึงของแนวเทือกเขำแอลป์ สำมำรถน่ัง

กระเชำ้ขึน้ลงได ้โดยกระเชำ้ใหม่ล่ำสุดสำมำรถหมุนรอบทศิทำง 360 องศำ สำมำรถชมทศันียภำพไดโ้ดยรอบโดย
สถำนีกระเชำ้อยู่ทีเ่มอืงแองเกลิเบริก์   

อนิเทอรล์าเกน้  เมอืงสวยในหุบเขำทีต่ ัง้รมิฝ่ังของ 2 ทะเลสำบคอืทะเลสำบธุนนแ์ละเบรยีนซ ์และเป็นเมืองท่องเทีย่วช ือ่ดงัของสวสิฯ 
มยีอดเขำสูงเขตเทอืกเขำแอลป์ ทีต่ ัง้ของยอดเขำจงุฟรำว Top of Europe 

ลูกาโน่  เมืองทีอ่ยู่ระหว่ำงประเทศสวติเซอรแ์ลนดแ์ละประเทศอติำล ีมีควำมโดดเด่นทีม่ีควำมงดงำมทำงธรรมชำตอิย่ำงลน้
เหลอื ถูกลอ้มรอบดว้ยภเูขำจ ำนวนมำก มทีะเลสำบงดงำมชือ่เดยีวกบัชือ่เมอืง และยงัเป็นเมอืงหลวงแห่งพนัธรฐัทซิ ิ
โน่ ทีม่บีรรยำกำศแบบผสมผสำนสวสิ-อติำเลีย่น จนไดร้บักำรขนำนนำมว่ำ สวสิรเิวยีรำ่  

โคโม่  เมืองรมิทะเลสำบชือ่เดยีวกนักบัชือ่เมือง เป็นทะเลสำบทีส่วยงำมทีสุ่ดของอิตำลี ในแควน้ลอมบำรเ์ดยี ตัง้อยู่ทำง
ตอนเหนือของประเทศอติำล ีบรเิวณเชงิเทอืกเขำแอลป์ ทะเลสำบโคโมลอ้มรอบดว้ยภเูขำสูงทีย่งัมป่ีำไมเ้ขยีวชะอุ่ม 
มกี ำแพงธรรมชำตเิป็นฉำกหลงัอนังดงำมอลงักำรใหก้บัดนิแดนบรเิวณนี ้และมหีมิะปกคลุมอยู่ตลอดปี  
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Italy-Swiss with Bernina Express 



วนัแรก  สุวรรณภูม ิ

22.00น. นัดคณะพรอ้มกนัที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ช ัน้ 4 ประตูหมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์สายการบิน Thai 
 Airways เคาน์เตอรเ์ช็คกรุป๊ (ROW) D7-12 เจำ้หน้ำที่พรอ้มคอยตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกดำ้น
 เอกสำรและสมัภำระ 

**กรณีทีบ่างท่านเดนิทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรุณาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแต่ละ
ก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้ก่อนท าการจองต ัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซรี ีแ่ละไดม้กีารด าเนินการไวล่้วงหน้าหลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดูกาล เวลาการเดนิทางอาจมี
การเปลีย่นแปลงเล็กน้อย** 

วนัทีส่อง มลิาน-ทริาโน่ (อติาล)ี-รถไฟสายเบอรนิ์นาเอก๊ซเ์พรส-คูร ์(สวติเซอรแ์ลนด)์ 

00.35 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมลิาน ประเทศอติาล ี โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG-940  
07.10 น. เดนิทางถงึสนามบินมารเ์พ็นซา่ ประเทศอติาลี ใหท่้ำนผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจหนังสือเดินทำงและตรวจรบั

สมัภำระ รถโคช้รอรบั จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองทริาโน่ Tirano ตัง้อยู่ในจงัหวดัซนัดรโิอภำคเหนือของ
ประเทศอติำล ีพรมแดนระหว่ำงอติำลแีละสวติเซอรแ์ลนด ์ผ่ำนชมควำมงดงำมของเสน้ทำงแห่งขนุเขำและทะเลสำบ 
เมอืงตำกอำกำศแสนสวยท่ำมกลำงธรรมชำต ิ(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3 ช ัว่โมง) 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง  
บ่าย น ำท่ำนสู่สถำนีรถไฟสำยโรแมนตกิ ใหท่้ำนเปลีย่นจำกรถโคช้ เพือ่ นั่งรถไฟท่องเทีย่วสาย Bernina Express 

ทีเ่ก่ำแก่ทีสุ่ดของสวติเซอรแ์ลนด ์และไดช้ ือ่ว่ำเป็นเสน้ทำงรถไฟทีม่ีทศันียภำพระหว่ำงทำงงดงำมทีสุ่ดของประเทศ 
ซึง่เสน้ทำงอนังดงำมนีไ้ดร้บักำรประกำศใหเ้ป็นมรดกโลกโดยองคก์ำรยูเนสโก ้น ำท่ำนผ่ำนเขตใจกลำงเทือกเขำ
แอลป์ ทีม่ีหมิะปกคลุมตลอดทัง้ปี ผ่ำนหุบเหว หุบเขำอลับูล่ำ ล ำธำร โตรกผำ อุโมงค ์55 แห่ง และสะพำนขำ้มธำร
น ้ำต่ำงๆ 196 แห่ง และธำรน ้ำแข็งทีป่กคลุมยอดเขำเบอรนิ์นำ โดยเฉพำะสะพำนโคง้วงกลมที ่Brusio ทีม่ีช ือ่เสยีง
โด่งดงัไปทั่วโลก และรถไฟไต่ระดบัควำมสูงจนถงึ 2,253 เมตรเหนือระดบัน ้ำทะเลเขำ้สู่เขตชอ่งเขำเบอรนิ์นำ และ
รถไฟค่อยๆ ลดระดบัควำมสูงโดยวิง่เป็นบนัไดวนสู่สถำนีปลำยทำง เมอืงคูร ์Chur (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 4 
ช ัว่โมง) รถโคช้รอรบัท่ำนทีส่ถำนีรถไฟเมืองคูร ์เมืองหลวงแห่งรฐัเกรำบึนเดิน้ เขตประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เมืองที่

เต็มไปดว้ยกลิน่อำยแห่งงำนศลิปะประเภทต่ำงๆ 
  ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
 น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ทีพ่กั Hotel Sommerau หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

วนัทีส่าม คูร-์ชาฟฮาวเซน่-ซูรคิ-ชอ้ปป้ิง (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

เชา้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองชาฟฮาวเซ่น ที่ต ัง้ของน ้ำตกไรน ์น ้ำตกชือ่ดงัของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(ใชเ้วลำ

เดนิทำงประมำณ 2.30 ช ัว่โมง) ใหท่้ำนแวะชมควำมสวยงำมของน ำ้ตกไรน ์น ้ำตกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในทวปียุโรป เกดิจำก
กำรทีแ่ม่น ้ำไรน ์ซึง่เป็นแม่น ้ำนำนำชำตทิีใ่หญ่ทีสุ่ดของยุโรปไหลจำกตน้น ้ำในเทอืกเขำแอลป์ มำบรรจบบรเิวณที่

พืน้ทีโ่ลกเปลีย่นระดบั จงึกลำยเป็นน ้ำตกทีส่วยงำมมำก ตวัน ้ำตกมีควำมสูง 25 เมตร กวำ้ง 150 เมตร มีอำยุรำว 
14,000 – 17,000 ปี อิสระใหท่้ำนไดช้ ืน่ชมธรรมชำติ และถ่ำยรูปไวเ้ป็นทีร่ะลึก จนไดเ้วลำอนัสมควรน ำท่ำนสู่
เมอืงซรูคิ 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง  
บ่าย ใหท่้ำน ชมเมอืงซูรคิ Zurich เมืองทีม่ีขนำดใหญ่ทีสุ่ดในสวสิ และมแีม่น ้ำลมิมตัเป็นแม่น ้ำทีใ่หญ่ทีสุ่ด เมืองซรูคิ

ไม่ใชเ่มืองหลวงของประเทศ แต่มีช ือ่เสยีงระดบัโลก และเป็นเมืองศูนยก์ลำงทำงธุรกจิ ธนำคำร และวฒันธรรมของ
ประเทศอกีดว้ย น ำท่ำนผ่ำนชมย่ำนเมอืงเกำ่ลนิเดอรฮ์อฟ ประกอบไปดว้ยโบสถใ์นสมยักลำง สถำนทีโ่ดดเด่นเห็น
จะเป็นมหำวหิำรคู่บำ้นคู่เมือง โบสถก์รอสมุนเตอร ์Grossmunste Church ซึง่ถือเป็นเอกลกัษณข์องเมืองซู
รคิ ตัง้อยู่บรเิวณรมิฝ่ังแม่น ้ำลมิมตั ปัจจุบนักลำยเป็นหน่ึงในสถำนทีท่่องเทีย่วของซรูคิ จำกน้ันมีเวลำใหท่้ำนชอ้ป
ป้ิงสนิคำ้ทีร่ะลกึ และสนิคำ้แบรนดเ์นมไดจ้ำก ย่านถนนบาหน์ฮอฟ  

  ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
 น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ทีพ่กั Dorint Airport-Hotel Zurich หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

วนัทีส่ี ่  ซูรคิ-ซกุ-ลูเซริน์ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

เชา้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงซกุ Zug (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 40 นำท)ี เมอืงเล็กๆ รมิทะเลสำบทีส่วยงำมรำวกบัเทพ

นิยำย ตัง้อยู่ทำงภำคกลำงตอนบนของประเทศ น ำท่ำนชมเมอืงชมหอนำฬิกำ Clock Tower แลนดม์ำรก์ทีส่ ำคญั
แห่งหน่ึงของเมอืง ดว้ยควำมสูงของหอถงึ 52 เมตรและควำมโดดเด่น ของหลงัคำซึง่เป็นสนี ้ำเงนิขำวโดดเด่นตดักบั
สหีลงัคำสนี ้ำตำลของบำ้นเมืองสวยงำมอย่ำงยิง่ น ำท่ำนแวะชมและถ่ำยรูปกบัโบสถเ์ซนทอ์อสวอรล์ St.Oswald's 
Church โบสถศ์กัดิส์ทิธิท์ีส่ ำคญัของเมอืง ตวัโบสถส์รำ้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ. 1478 ใชเ้วลำกำรกอ่สรำ้งนำนถงึ 6 ปี ถอื
เป็นหน่ึงในสถำปัตยกรรมทีส่ ำคญัทีสุ่ดในชว่งโกธคิตอนปลำยแห่งหน่ึงในสวติเซอรแ์ลนด ์นอกจำกนีช้ำวสวสิยงัมี



ควำมเชือ่อกีว่ำ ถำ้ใครมเีร ือ่งทุกขร์อ้นใดๆ หรอืเจ็บป่วย ถำ้ไดม้ำขอพรกบัโบสถแ์ห่งนี ้จะชว่ยบรรเทำใหด้ขีึน้อย่ำง
รวดเรว็ น ำท่ำนเขำ้ชมรำ้นท ำทองทีเ่ก่ำแก่ทีสุ่ดในยุโรปของครอบครวั Lohri เปิดท ำกำรตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่16 
ภำยในตวัอำคำรมกีำรตกแต่งในรปูแบบสถำปัตยกรรมสมยัจกัรวรรดนิโปเลยีน มซีุม้ประตูและเสำโรมนั มรีปูป้ันและ
จิตรกรรมฝำผนัง ดว้ยกำรวำดลำยหินอ่อนดว้ยมือ ในปี 1971 ไดเ้ปิดรำ้นนี้เป็นพิพิธภณัฑศ์ิลปะล ำ้ค่ำและ
เคร ือ่งประดบัหำยำก และบำงชิน้มีเพียงชิน้เดียวในโลก มีเวลำใหท่้ำนเดินชืน่ชมอำคำร งำนศิลปะล ำ้ค่ำและ
เคร ือ่งประดบั ในส่วนของ Lohri Store ยงัมีนำฬิกำช ัน้น ำระดบัโลกใหท่้ำนเลือกซือ้เลือกชมอำทิ เชน่ Patek 
Philippe, Franck Muller Cartier, Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC, Omega, Jaeger-Le 
Coultre, Blancpain, Tag Heuer อสิระใหท่้ำนเลอืกชมและชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี  
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงลูเซริน์ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 30 นำท)ี เมอืงท่องเทีย่วอนัดบัหน่ึงของสวสิทีห่ลำยท่ำน

อำจจะเคยไปเยอืนมำแลว้ แต่ลูเซริน์ก็ยงัคงมคีวำมสวยงำมเหมอืนเดมิ น ำท่ำนชม อนุสาวรยีส์งิโต และถ่ำยรปูกบั 
สะพานไมช้าเพล สรำ้งขึน้ตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 14 ประดบัตกแต่งบนโครงหลงัคำหน้ำจ ั่วดว้ยภำพวำดใน
ศตวรรษที่ 17 ซึง่ภำพเขียนเหล่ำนี้เป็นกำรเล่ำเร ือ่งรำวประวตัิควำมเป็นมำของเมืองลูเซริน์ โดยมีหอคอยน ้ำ 
Wasserturm ซึง่เดิมใชเ้ป็นทีคุ่มขงันักโทษและเก็บเอกสำรรวมทัง้ของมีค่ำของเมืองไว ้หอคอยนีม้ีลกัษณะเป็น
รปูทรงแปดเหลีย่มทีม่ฐีำนเช ือ่มตดิอยู่กบัสะพำนสรำ้งขึน้รำวปี ค.ศ. 1300สะพำนแห่งนีเ้คยถูกไฟไหมไ้ปเมือ่ปี ค.ศ. 
1993 แลว้ก็มีกำรบูรณะใหม่จนมสีภำพใกลเ้คยีงของเดมิ (ภำพวำดดัง้เดมิถูกไฟไหมไ้ปเยอะ) สะพำนชำเพลนีถ้อื
เป็นสะพำนไมท้ีเ่ก่ำแก่ทีสุ่ดในยุโรป และใหเ้วลำท่ำนเดนิเล่นถ่ำยรปูรอบทะเลสำบและเลอืกซือ้สนิคำ้ทีร่ะลกึและแบ
รนดเ์นมต่ำงๆ  **เพือ่ความสะดวกในการเดนิเล่นและเลอืกซือ้สนิคา้ อสิระใหท่้านรบัประทานอาหารค ่า
ตามอธัยาศยั**    

 สมควรแกเ่วลำนัดหมำย น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ทีพ่กั Ibis Styles Luzern City หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

วนัทีห่า้  ลูเซริน์-ยอดเขาททิลสิ-อนิเทอรล์าเกน้-ชอ้ปป้ิง (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

เชา้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงแองเกลิเบริก์ Engelberg เมอืงเล็กๆ บนเขำสูงในรฐัออบวลัเดิน้ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

ลอ้มรอบดว้ยเทอืกเขำแอลป์ ช ืน่ชมทศันียภำพทีส่วยงำมของหุบเขำแอลป์จนถงึสถำนีกระเชำ้หรอืเคเบิล้คำร ์(ใช ้
เวลำเดินทำงประมำณ 45 นำที) ใหท่้ำนไดม้ีโอกำสสมัผสักบักำรน่ังกระเชำ้รุน่ใหม่ในหลำกหลำยแบบ กระเชำ้
ขนำด 6-8 ทีน่ั่งต่อดว้ยกระเชำ้ขนำดใหญ่ และกระเชำ้ทีห่มุนรอบตวัเองไปดว้ยในขณะทีเ่คลือ่นที ่เพือ่ใหท่้ำนจะได ้
ช ืน่ชมกบัวิวสวยๆ ในแบบ 360 องศำ จนถงึบน ยอดเขาททิลสิ Mt.Ttilis เป็นยอดเขำทีม่ีควำมสูงทีสุ่ดใตอน
เหนือของเขตประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ทีม่ีควำมสูงถงึ 3,028 เมตรเหนือระดบัน ้ำทะเล และยงัเป็นแหล่งของนักเล่น
สกชี ัน้ดใีนชว่งฤดูหนำวดว้ย  

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรบนยอดเขำ  
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงลงจำกยอดเขำทิทลิสดว้ยกระเชำ้ไฟฟ้ำ จำกน้ันน ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองอินเทอรล์าเกน้ 

Interlaken เมืองสวยในหุบเขำที่ต ัง้รมิฝ่ังของ 2 ทะเลสำบ คือทะเลสำบธุนนแ์ละเบรยีนซ ์(ใชเ้วลำเดินทำง
ประมำณ 1 ช ัว่โมง) และบรเิวณเมืองนีย้งัใชเ้ป็นทีถ่่ำยท ำของกองละครเร ือ่งลขิติรกัหรอื The Crown Princess 
อกีดว้ย ใหท่้ำนเดนิเล่นชมเมอืงน่ำรกัอย่ำงอนิเทอรล์ำเกน้ พรอ้มเลอืกซือ้ของฝำก รวมถงึชอ้ปป้ิงรำ้นคำ้ต่ำงๆ 

  ค า่ รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
 น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ทีพ่กั City Oberland หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

วนัทีห่ก  อนิเทอรล์าเกน้-ลูกาโน่-โคโม่-มลิาน (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

เชา้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
  น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงลูกาโน่ Lugano น ำท่ำนชมเมอืงทีม่คีวำมงดงำมทำงธรรมชำตริำวกบัภำพวำด เมอืงทีถู่ก

ลอ้มรอบดว้ยภูเขำจ ำนวนมำก ตัง้อยู่รมิทะเลสำบลูกำโน่ ตัง้อยู่ระหว่ำงพรมแดนของประเทศสวิตเซอรแ์ลนดแ์ละ
ประเทศอิตำลี และเป็นเมืองหลวงแห่งพนัธรฐัทิซโิน่ ที่มีบรรยำกำศแบบผสมผสำนสวิส-อิตำเลี่ยน จนไดร้บักำร
ขนำนนำมว่ำ สวสิรเิวยีรำ่ ในฐำนะเป็นเมืองตำกอำกำศของชำวสวสิ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ช ัว่โมง) น ำ
ท่ำนชมควำมงำมย่ำนเมืองเก่ำ ตัง้อยู่บรเิวณใจกลำงเมืองทีม่ีลกัษณะเป็นจตัุรสัสไตลเ์มดิเตอรเ์รเนียน และยงัเป็น
ทีต่ ัง้ของย่ำนกำรคำ้รวมไปถงึเหล่ำอำคำรเก่ำแก่ของเมือง ถอืเป็นอกีหน่ึงจุดท่องเทีย่วทีท่ ำใหไ้ดเ้พลดิเพลนิไปกบั
วฒันธรรมและประเพณีดัง้เดมิของเมอืงทีไ่ดร้บักำรอนุรกัษไ์วเ้ป็นอย่ำงด ี  

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี  
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงโคโม่ Como (ใชเ้วลำเดินทำงประมำณ 40 นำที) น ำท่ำนชมและถ่ำยรูปอนุสรณส์ถำน

ทหำรของเมืองโคโม่ มลีกัษณะหอสูง 30 เมตร หนัหนำ้ออกสู่ทะเลสำบโคโม่ ภำยในประกอบไปดว้ยเสำหนิแกรนิต
ทีม่นี ้ำหนักถงึ 40 ตนั พรอ้มกบักำรสลกัชือ่ของเหล่ำทหำรทีร่ว่มรบในสงครำมโลกคร ัง้ที ่1 กว่ำ 650 นำย ใกลก้นั
น้ันเป็นมหำวหิำรโวเทยีโน่หรอืวหิำรโวลท่ำ สรำ้งขึน้เน่ืองในโอกำสเฉลมิฉลองครบ 100 ปี ดว้ยรปูแบบกำรตกแต่ง
แบบนีโอคลำสสคิ ใหท่้ำนถ่ำยรปูและชมภำยนอกมหำวหิำร และวหิำรโคโม่ ทีส่รำ้งขึน้ในรปูแบบโรมนัคำทอลคิ ถอื



เป็นอำคำรทีส่ ำคญัอีกแห่งหน่ึงของแควน้ลอมบำรเ์ดีย ใหท่้ำนเดนิเล่นชมโบสถส์ ำคญัต่ำงๆ บรเิวณรมิทะเลสำบ
โคโม ซึง่ไดช้ ือ่ว่ำเป็นทะเลสำบทีส่วยงำมทีสุ่ดของอติำล ีในแควน้ลอมบำรเ์ดยี ทำงเหนือของประเทศอติำล ีบรเิวณ
เชงิเทอืกเขำแอลป์ ทะเลสำบโคโม่ลอ้มรอบดว้ยภเูขำสูงทีย่งัมีป่ำไมเ้ขยีวชะอุ่ม หลำยจดุบนชำยฝ่ังเป็นชอ่งเขำแคบ
และหนำ้ผำทีส่วยงำม ทำงเหนือของทะเลสำบคอืเทอืกเขำแอลป์ยำวเหยยีดสุดสำยตำเป็นก ำแพงธรรมชำตทิีส่รำ้ง
ฉำกหลงัอนังดงำมอลงักำรใหก้บัดนิแดนบรเิวณนี ้เทอืกเขำแอลป์น้ันมหีมิะปกคลุมอยู่ตลอดปี จงึท ำใหส้ำมำรถเล่น
สกหีมิะไดต้ลอดเวลำ จงึเป็นจดุดงึดูงใหผู้ค้นจำกทั่วโลกหลัง่ไหลมำท่องเทีย่วพกัผ่อนกนัอย่ำงไม่ขำดสำย สมควร
แกเ่วลำ น ำท่ำนเดนิทำงกลบัเขำ้สู่เมืองมลิำนอกีคร ัง้ น ำท่ำนชม เมอืงมลิาน หรอืมลิาโน Milan เมืองหลกัของ
แควน้ลอมบำรเ์ดยี และเป็นเมอืงส ำคญัทำงภำคเหนือของประเทศอติำล ีมีช ือ่เสยีงในดำ้นแฟช ัน่และศลิปะ ซึง่มลิำน
ถูกจดัใหเ้ป็นเมืองแฟช ัน่ในลกัษณะเดียวกบันิวยอรค์  ปำรสี ลอนดอน และโรม นอกจำกนี้ยงัเป็นทีรู่จ้กัในดำ้น
อุตสำหกรรม ผำ้ไหม และแหล่งผลิตรถยนต  ์อลัฟำ โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอรม์ิลำน และสโมสร
ฟุตบอลเอซมีิลำน ชมจตัุรสัสกำล่ำและรูปป้ันดำวนิช ีและใหท่้ำนถ่ำยรูปและชมควำมยิง่ใหญ่ภำยนอกของ มหา
วหิารแห่งเมอืงมลิานหรอืมลิานดูโอโม มหำวหิำรหินอ่อนแบบกอธคิทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ในยุโรป สรำ้งในปี 
ค.ศ.1386 ดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิผสมผสำนกนัเป็นสถำปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยัฟ้ืนฟูศลิปวทิยำกำร ใชเ้วลำ
สรำ้งนำนถงึ 500 ปี มคีวำมวจิติรงดงำม และประดบัประดำไปดว้ยรปูป้ันนับกว่ำ 3,000 รปู มหีลงัคำยอดเรยีวแหลม
จ ำนวน 135 ยอด บนสุดมีรปูป้ันทองขนำด 4 เมตรของพระแม่มำดอนน่ำเป็นสง่ำอยู่ มีลำนกวำ้งดำ้นหนำ้ดูโอโมที่

มอีนุสำวรยีพ์ระเจำ้วกิเตอรเ์อมมำนูเอลที ่2 ทรงมำ้คอืสถำนทีจ่ดังำนส ำคญัต่ำงๆ ในบรเิวณเดยีวกนัยงัเป็นทีต่ ัง้ของ 
แกลเลอร ี ่วิคเตอร ์เอ็มมำนูเอล ที่นับว่ำเป็นชอ้ปป้ิงอำเขตที่สวยที่สุดในอิตำลีมำกว่ำ 100 ปี พรอ้มถ่ำยรูปกบั
อนุสำวรยีข์องลโิอนำรโ์ด ดำรว์นิช ีจติรกรเอกทีโ่ด่งดงัจำกภำพโมนำลซิำ่ **เพือ่ความสะดวกในการเดนิเล่น
และเลอืกซือ้สนิคา้ อสิระใหท่้านรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั**    

 สมควรแกเ่วลำนัดหมำยน ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ทีพ่กั Novotel Malpensa หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

วนัทีเ่จด็ มลิาน-สนามบนิมารเ์พ็นซา่ (อติาล)ี 

เชา้  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 ใหท่้ำนพกัผ่อนตำมอธัยำศยั จำกน้ันใหท่้ำนเชค็เอำ๊ทจ์ำกทีพ่กั  

สมควรแกเ่วลาน าท่านออกเดนิทางสูส่นามบนิมารเ์พ็นซา่และเผือ่เวลาใหท่้านท าคนืภาษทีีส่นามบนิ 
13.05 น. ออกเดนิทางจากสนามบนิมารเ์พ็นซา่ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG941 

วนัทีแ่ปด สนามบนิสุวรรณภูม ิ 

05.55 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ... 
**กรณีทีบ่างท่านเดนิทางกลบัต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรุณาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแต่ละ
 ก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้ก่อนท าการจองต ัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซรี ีแ่ละไดม้กีารด าเนินการไวล่้วงหน้าหลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดูกาล เวลาการเดนิทางอาจมี
การเปลีย่นแปลงเล็กน้อย** 

 

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

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตกุารณอ์ืน่ๆ  
ทีไ่ม่คาดคดิหรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ และหากทีพ่กัตามรายการไม่ไดร้บัการยนืยนั  

บรษิทัขอท าการเปลีย่นโรงแรมทีพ่กัในระดบัเดยีวกนัหรอืเมอืงใกลเ้คยีงให ้ 
ทัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

 
อตัราคา่เดนิทาง  10-17 เม.ย.2563 
 

Italy-Swiss with Bernina Express 
อติาล-ีสวติเซอรแ์ลนด ์กบัรถไฟสาย 
เบอรนิ์น่าเอก๊ซเ์พรส 8 วนั  (TG) 

ราคารวมต ัว๋โดยสาร ราคาไม่รวมต ัว๋โดยสาร 

ผูใ้หญ่ ท่ำนละ 68,900 38,500 
เด็กอำยุต ำ่กวำ่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 66,900 38,500 
เด็กอำยุต ำ่กวำ่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน มเีตยีงเสรมิ 64,900 36,500 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่ำนละ 8,900 8,900 

**ไม่รวมคา่บรกิารดา้นนดัหมายและเอกสารดา้นวซีา่ท่านละ 3,500 บาท**  
**คา่ทปิคนขบั ทปิไกดท์อ้งถิน่ และคา่ทปิหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท ช าระพรอ้มคา่ทวัรก์อ่นเดนิทาง ** 

*** บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษนี ้ามนั ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรปไม่อนุญาตใหเ้ดก็อายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไม่มเีตยีงเสรมิ *** 

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
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


หมายเหต ุ
• อตัรำค่ำเดนิทำงนีต้อ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำรทีเ่ป็นผูใ้หญ่จ ำนวนไม่ต ่ำกว่ำ 25 ท่ำน และจะตอ้งช ำระมดัจ ำ หลงัจำกยนืยนักำรจองทวัร ์

ทนัท ี
• กำรด ำเนินกำรขอวีซำ่จะตอ้งใชเ้วลำพิจำรณำวซีำ่โดยรวมประมำณ 15 วนั ดงัน้ันจงึขอควำมรว่มมือในกำรจดัเตรยีมเอกสำร

ส ำหรบักำรยืน่ขอวีซำ่ใหค้รบถว้นและสมบูรณ ์ทัง้นีเ้พื่อเป็นผลดีและควำมสะดวกรวดเรว็ในกำรด ำเนินกำรขอวีซำ่ และทุกท่ำน
จะตอ้งไปแสดงตวัต่อเจำ้หนำ้ทีส่ถำนทูตพรอ้มถ่ำยภำพและสแกนนิว้มอื 

• กรณีท่ำนทีต่อ้งกำรอยู่ต่อ ช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรท ำตั๋วอยู่ต่อทีส่นำมบนิเดมิไดไ้ม่เกนิ 7 วนั นับจำกวนัทีเ่ดนิทำงออกจำกตน้
ทำง ค่ำธรรมเนียม 4,500 บำทต่อท่ำน แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัในวนัน้ันๆ จะสำมำรถยนืยนักำรเดนิทำงได ้และกำรยืน่วซีำ่จะตอ้งแยกยืน่
วซีำ่เดีย่ว ประกนัต่ำงๆ ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งซือ้เพิม่เตมิเพือ่ใหค้รอบคลุมกบัวนัทีเ่ดนิทำง ซึง่ค่ำใชจ้ำ่ยเหล่ำนีไ้ม่รวมในรำคำทวัร ์

• กรณีท่ำนทีม่ีต ั๋วโดยสำรแลว้ แลว้เดนิทำงไม่พรอ้มหมู่คณะ ตรวจสอบตำรำงกำรเดนิทำงของท่ำนว่ำมีกำรพ ำนักอยู่ในประเทศอืน่
มำกกว่ำในประเทศสวิตเซอรแ์ลนดห์รอืไม่ หำกมีและระยะเวลำในกำรพ ำนักนำนกว่ำในเขตประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ท่ำนจะตอ้ง
ด ำเนินกำรยืน่วซีำ่ทีป่ระเทศน้ันๆ แทน โดยท่ำนจะตอ้งด ำเนินกำรดว้ยตนเอง โดยค่ำธรรมเนียมและค่ำบรกิำรในกำรยืน่วซีำ่ประเทศ
น้ันๆ ไม่ไดร้วมในรำคำทวัรเ์ชน่เดยีวกนั 

อตัรานีร้วมบรกิาร 
• ค่ำตั๋วเคร ือ่งบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิ Thai Airways เสน้ทำง กรงุเทพฯ-มลิำน-กรงุเทพฯ ช ัน้ประหยดั 
• ค่ำโรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ (2-3 / หอ้ง) *บำงโรงแรมหรอืบำงเมอืงอำจไม่มหีอ้งแบบ 3 เตยีงใหบ้รกิำร* 
• ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ค่ำอำหำรและเคร ือ่งดืม่ตำมรำยกำร 
• ค่ำรถรบัส่งระหว่ำงน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
• ค่ำภำษีสนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่ำบรกิำรหวัหนำ้ทวัรข์องบรษิทัจำกกรงุเทพฯ  ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแกท่่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
• ค่ำประกนัอุบตัิเหตุคุม้ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ส ำหรบัซึง่เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้หญ่อำยุเกิน 75 ปี วงเงิน

คุม้ครอง 500,000 บำท (เฉพำะค่ำรกัษำพยำบำลเท่ำน้ัน ไม่ไดร้วมถึงค่ำใชจ้่ำยอืน่ๆ อนัเกดิจำกอุบตัเิหตุ อำทิ ค่ำตั๋วโดยสำร 
ค่ำทีพ่กั ค่ำอำหำรหรอือืน่ๆ ทัง้นีเ้ป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) 

• ค่ำภำษีน ้ำมนัเช ือ้เพลิงและค่ำประกนัภยักำรเดินทำงทีม่ีกำรเรยีกเก็บจำกสำยกำรบิน ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเก็บ ณ วนัที ่18 พ.ย.
2562 หำกมีเพิม่เตมิภำยหลงัหรอือตัรำกำรผกผนัค่ำน ้ำมนัหรอืภำษีใดๆ จะตอ้งมีกำรช ำระเพิม่ตำมกฎ และเงือ่นไขของสำยกำร
บนิ   

อตัรานีไ้ม่รวมบรกิาร 
• ค่ำน ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (30 กโิลกรมัต่อท่ำน) 
• ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนังสอืเดนิทำง 
• ค่ำธรรมเนียมกำรยืน่วซีำ่เชงเกน้และบรกิำรดำ้นเอกสำรนัดหมำยและงำนวซีำ่ ท่ำนละ 3,500 บำท เรยีกเก็บและช ำระพรอ้มค่ำทวัร ์

งวดสุดทำ้ย 
• ค่ำทปิพนักงำนขบัรถ,ค่ำทปิไกดท์อ้งถิน่และค่ำทปิหวัหนำ้ทวัร ์เดนิทำงไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่ำนละ 1,800 บำท เรยีกเก็บและช ำระ

พรอ้มค่ำทวัรง์วดสุดทำ้ย 
• ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนังสอืเดนิทำง 
• ค่ำใชจ้ำ่ยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เชน่ ค่ำเคร ือ่งดืม่และค่ำอำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรดี หรอืค่ำใชจ้ำ่ยอืน่ๆ 

ทีเ่กดิขึน้โดยมไิดค้ำดหมำยหรอืค่ำอำหำรทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
• ค่ำน ้ำดืม่ระหว่ำงทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน ้ำดืม่ระหว่ำงทวัร)์  
• ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
• ค่ำบรกิำรพนักงำนยกกระเป๋ำทุกแห่ง 
• ค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงทีน่อกเหนือจำกรำยกำรทวัร ์
• ค่ำภำษีมูลค่ำเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่ำ่ย 3% 
การช าระเงิน  
กรุณำช ำระเงินมดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหน่ึงท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัร ์โดยเรยีกเก็บทนัทีหลงัจำกกำรจองทวัร ์
ส่วนทีเ่หลอืกรณุำช ำระทัง้หมดกอ่นเดนิทำงอย่ำงนอ้ย 21 วนัท ำกำร มฉิะน้ันทำงบรษิทัจะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำมดัจ ำทัง้หมด 
การยกเลกิ 
▪ หำกมกีำรยกเลกิ 45 วนัท ำกำร บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืเงนิมดัจ ำคำ่ตั๋วโดยสำรของท่ำนน้ันๆ (เงือ่นไขค่ำมดัจ ำตำมทีท่ำง

สำยกำรบนิเรยีกเก็บ) 
▪ หำกมกีำรยกเลกินอ้ยกว่ำ 45 วนัท ำกำร บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 
▪ หำกมกีำรยกเลกินอ้ยกว่ำ 15 วนัท ำกำร บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรไม่คนืเงนิค่ำทวัรท์ ัง้หมด 
▪ หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใด ยืน่วซีำ่แลว้ไม่ไดร้บักำรอนุมตั ิผูโ้ดยสำรตอ้งช ำระค่ำมดัจ ำ 20,000.- บำท และค่ำวซีำ่ตำมทีส่ถำนทูตเรยีก

เก็บ 



▪ หำกผูโ้ดยสำรท่ำนใดวซีำ่ผ่ำนแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตั๋วโดยสำรเคร ือ่งบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืค่ำมดัจ ำ  
▪ หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลงัจำกออกตั๋วโดยสำรแลว้ บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืค่ำทวัรท์ ัง้หมด  
หมายเหต ุ 
o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ  เหตุกำรณ์

ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 
o กรณีทีม่ีกำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณต์่ำงๆ เกดิขึน้และมเีหตุท ำ

ใหก้ำรเดนิทำงไม่สำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกว่ำจะไดร้บักำรยนืยนัจำกสำยกำรบนิ 
โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่ำสำมำรถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมืองหำ้มผูเ้ดินทำง เน่ืองจำกมีสิง่ผิดกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้ประเทศ  
เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิ่อไปในทำงเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตำมทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงพจิำรณำ
แลว้ ทำงบรษิทัไม่อำจคนืเงนิใหท่้ำนได ้ไม่ว่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงส่วน 

o บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทูตงดออกวซีำ่ อนัสบืเน่ืองมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
o บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว

ทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิกำรสูญเสยี สูญหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำกสำยกำรบนิ ทำงสำย

กำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสูญหำยหรอืเสยีหำยของสมัภำระ
ใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมีบนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำมำตรฐำนได ้ทัง้นี้

ขึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภำระควำมรบัผดิชอบค่ำใชจ้ำ่ยในน ้ำหนักส่วนทีเ่กนิ 
o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มีกำรรณรงคเ์ร ือ่งกำรงดสูบบุหร ี ่บนรถโคช้ โรงแรม และสถำนทีต่่ำงๆ จะมขีอ้ก ำหนดทีช่ดัเจนในเร ือ่ง

กำรสูบบุหร ี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูสู้บบุหร ี ่ทัง้นีเ้น่ืองจำกสุขภำพของคนส่วนรวม 
o กรณีทีท่่ำนเดินทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดินทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บักำรดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก และผูสู้งอำยุ มีโรคประจ ำตวั ไม่สะดวกในกำรเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4 - 5 ช ัว่โมงตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวั
ตอ้งใหก้ำรดูแลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ หวัหนำ้ทวัรม์ีควำมจ ำเป็นตอ้งดูแลคณะ
ทวัรท์ัง้หมด 

o กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหนำ้ค่อนขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัทีส่ถำนที่

เขำ้ชมน้ันๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหนำ้ หรอื กำรเปิดรบัจองผ่ำนทำงออนไลน ์โดยในวนัทีค่ณะจะเขำ้ชมไม่สำมำรถ
จองผ่ำนระบบดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัจะสลบัรำยกำรเพือ่ใหท่้ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิค่ำเขำ้ชมน้ัน ๆ ตำม
เงือ่นไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำงบรษิทั supplier ประเทศน้ันๆ แต่หำกมกีำรล่ำชำ้ หรอื เหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นผล
ท ำใหท่้ำนไม่สำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวได ้ทำงบรษิทัจะไม่มีกำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่ำน เน่ืองจำกไดช้ ำระค่ำ Reservation 
Fee ไปแลว้  

o หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นชว่งอสีเตอร ์ครสิมำสตห์รอืปีใหม่ ซึง่เป็นชว่งวนัหยุดของชำวยุโรป รำ้นคำ้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงัน้ันขอให ้
พจิำรณำกอ่นกำรจองทวัร ์

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จึงอำจท ำใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี่ยว 

(Single) หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอำจจะ
ไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่
กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอือาจจะตอ้งแยกเป็น 1 หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดีย่ว กรณีทีม่า 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มเีคร ือ่งปรบัอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสูงขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำร

ปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ีขนำดกะทดัรดั และไม่มีอ่ำงอำบน ้ำ 

ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารในการขอยืน่วซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 
ใชเ้วลาพจิารณาโดยรวม 15 วนั 

- ผูย้ืน่ค ารอ้งตอ้งแสดงตวัและสแกนนิว้มอื ณ วนันดัหมายยืน่ค ารอ้งทีศู่นยย์ืน่ 
- วนั/เวลานดัหมายเป็นไปตามกฎของสถานทูตและศูนยย์ืน่ 
- รูปถา่ยหากไม่ไดม้าตรฐาน ตอ้งท าการถา่ยใหม่ทีศู่นยย์ืน่ โดยผูย้ืน่ค ารอ้งตอ้งช าระเงินคา่ถา่ยรูปดว้ยตนเอง 
- การถา่ยส าเนาเอกสารใดๆ ผูย้ืน่ค ารอ้งช าระเงินดว้ยตนเอง 
- ผูย้ืน่ค ารอ้ง กรุณาสง่ส าเนาหน้าหนงัสอืเดนิทางทีเ่ป็นปัจจบุนัทีสุ่ด พรอ้มกรอกขอ้มูลเบือ้งตน้ส าหรบัเพือ่ใชใ้นการ
ท านัดหมาย กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ พรอ้มเบอรโ์ทร.ทีส่ามารถตดิต่อได ้ไม่ควรใชเ้บอรโ์ทร.ผูแ้ทน 
ยกเวน้ ผูย้ืน่ค ารอ้งสูงอายุมากๆ หรอืเดก็เล็กมากๆ 
- เอกสารตน้ฉบบัทีเ่ป็นภาษาไทย อาท ิส าเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทั / กจิการรา้นคา้ ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรณีเด็ก) 
ส าเนาสูตบิตัร (กรณีผูท้ีอ่ายุต ่ากว่า 20 ปี) ส าเนาทะเบยีนสมรส ส าเนาทะเบยีนหย่า ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ ส าเนาใบ
เปลีย่นนามสกุล จะตอ้งถูกแปลเป็นภาษาองักฤษ ท ัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะบรกิารท่าน ยกเวน้ ส าเนาหนังสอืสญัญาซือ้
ขาย/สญัญากู/้สญัญาอาชพีพเิศษทีม่เีนื้อหาระบุเจาะจง กรุณาใชบ้รกิารศูนยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพือ่หลกีเลีย่ง
ความผดิพลาดในดา้นงานแปล คา่ใชจ้า่ยผูย้ืน่ค ารอ้งจะตอ้งช าระดว้ยตนเอง 

 
o หนงัสอืเดนิทางมอีายุไม่ต า่กว่า 6 เดอืน  
- โดยนับวนัเร ิม่เดินทำงเป็นหลกั หำกนับแลว้เกนิ 6 เดือนหนังสือเดินทำงนีส้ำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนับแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดือน ผู ้

เดนิทำงจะตอ้งไปยืน่ค ำรอ้งขอท ำหนังสอืเดนิทำงเล่มใหม่ทีก่องหนังสอืเดนิทำง  
- หนำ้หนังสอืเดนิทำงจะตอ้งมหีนำ้ว่ำงส ำหรบัวซีำ่อย่ำงนอ้ยไม่ต ่ำกว่ำ 3 หนำ้   
- หำกท่ำนเปลีย่นหนังสอืเดินทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรยีมเล่มเก่ำใหด้ว้ยเน่ืองจำกประวตัิกำรเดินทำงของท่ำนจะเป็นประโยชน์

อย่ำงยิง่ในกำรยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่  
- ท่ำนทีม่ีปกหนังสอืเดนิทำงกรุณำถอดออกและไม่จ ำเป็นตอ้งส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หำกมีกำรสูญหำย บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบต่อ

ปกหนังสอืเดนิทำงน้ันๆ  
o รูปถา่ยสขีนาด 33 x 48 มลิลเิมตร จ านวน 2 รูป เน้นขนาดใบหน้า  

- ฉำกหลงัสขีำวเท่ำน้ัน เน่ืองจำกสถำนทูตจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซีำ่ (ไม่ควรสวม
เสือ้สขีำว)   

- รูปถ่ำยหนำ้ตรงหำ้มใส่แว่น, หำ้มคำดผมและหำ้มใส่หมวกหรอืเคร ือ่งประดบั 
บดบงัหนำ้ตำ หำ้มใส่คอนแท็กเลนสช์นิดส ีหรอืบิก๊อำยส ์** 

o ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ ำเนำสูตบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  
- หำกเด็กอำยุไม่เกนิ 20 ปี และยงัศึกษำอยู่ถงึแมม้ีบตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทูตขอส ำเนำสูตบิตัรดว้ยและกรุณำแนบฉบบั

แปลเป็นภำษำองักฤษ 
o หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ ัง้เบอรท์ีท่ างาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
o ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
o หนงัสอืรบัรองการท างาน หรอืเอกสารบ่งชีก้ารมอีาชพีและมรีายไดข้องผูเ้ดนิทาง 

- กรณีลูกจา้ง ใชใ้บรบัรองกำรท ำงำนของบรษิทัทีท่ ำงำนอยู่เป็นภำษำองักฤษเท่ำน้ัน (ตวัจรงิ) โดยมีรำยละเอียดกำรวนัเร ิม่
ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน พรอ้มระบุวนัลำและประเทศทีเ่ดนิทำงตำมรำยกำรทวัร ์โดยเอกสำรตอ้งออกมำไม่เกนิ 1 
เดอืนนับจำกวนัยืน่วซีำ่ 

- กรณีมอีาชพีรบัราชการ ใชห้นังสอืรบัรองกำรท ำงำนจะตอ้งคดัเป็นภำษำองักฤษเท่ำน้ัน (ตวัจรงิ) โดยระบุต ำแหน่ง, อตัรำ
เงนิเดอืนในปัจจุบนั วนัเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท ำงำนกบัหน่วยงำน หรอื องคก์ร พรอ้มระบุวนัลำและประเทศทีเ่ดนิทำงตำมรำยกำรทวัร ์
โดยเอกสำรตอ้งออกมำไม่เกนิ 1 เดอืนนับจำกวนัยืน่วซีำ่พรอ้มใบลำและส ำเนำบตัรประจ ำตวัรำชกำร 1 ชดุ 

- กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพฒันำธรุกจิกำรคำ้ หรอื ส ำเนำหนังสอืรบัรองควำมเป็น
เจำ้ของกจิกำร โดยจะตอ้งคดัมำไม่เกนิ 3  เดอืนนับจำกวนัยืน่วซีำ่  

- กรณีท่านทีเ่ป็นแม่บา้น   
• หำกไม่มอีำชพีหรอืเป็นแม่บำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส 



• หำกสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงินของสำมี พรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบียนสมรสพรอ้มแสดง
ส ำเนำสูตบิตัรบุตร ทัง้นีเ้พือ่แสดงควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำมี-ภรรยำ หำกไม่มีบุตรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอืช ีแ้จงเกีย่วกบั
ควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำมี-ภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านทีว่่างงาน / ไม่มรีายได ้จะตอ้งมีผูส้นับสนุนค่ำใชจ้่ำย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำนทำงดำ้น
กำรเงินของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสือหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณอ์กัษร ช ีแ้จงกำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยใหแ้ก่ผูเ้ดินทำง
พรอ้มแสดงควำมสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวำมสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญำตใิกลช้ดิ (กรณีนีห้ำกควำมสมัพนัธไ์ม่สำมำรถสบื
ได ้หรอืไม่เป็นควำมจรงิ ท่ำนอำจถูกปฏเิสธกำรยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่นี)้   

- กรณีเป็นเด็กนักเรยีนและนักศกึษา ใชห้นังสือรบัรองทำงกำรศึกษำและแสดงควำมเป็นนักเรยีน หรอื นักศึกษำ จำก
โรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั เป็นภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส ำเนำสมุดรำยงำนประจ ำตวันักเรยีนหรอืส ำเนำบตัรนักเรยีน 
กรณีเป็นเด็กเล็ก  

o หลกัฐานการเงิน   
- ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัยส์่วนตวัแสดงชือ่เจา้ของบญัชี ของธนาคารใดๆ ถ่ายส าเนา ทุกหน้า

ยอ้นหลงั 6 เดอืนและปรบัสมุดอพัเดทไม่เกนิ 15 วนันบัจากวนันดัหมายยืน่วซีา่ พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้า
แรกทีม่ชีือ่เจา้ของบญัช ี 

- หำกมกีำรต่อเล่มจำกสมุดเล่มเก่ำ กรณุำส ำเนำหนำ้แรกทีม่ชี ือ่เจำ้ของบญัชขีองเล่มเก่ำทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิฝำก
เป็นปัจจบุนั 

- หำกรำยกำรปรบัสมุดบญัชขีองท่ำนมบีำงเดอืนหำยไป ขอใหอ้อกเป็น statement โดยออกจำกธนำคำรยอ้นหลงัไม่ต ่ำกว่ำ 
6 เดือนและปรบัยอดใหล้่ำสุดไม่ต ่ำกว่ำ 15 วนันับจำกวนันัดหมำยยื่นวีซ่ำ แต่หำกใช ้statement แลว้ยงัคงไม่มีกำร
เคลือ่นไหวทุกเดอืน ขอใหท้ ำหนังสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณอ์กัษรชีแ้จงเป็นภำษำองักฤษ ตำมควำมเป็นจรงิ อำท ิไม่มี
กำรเคลือ่นไหวเน่ืองจำกไม่ไดต้ดิต่อธนำคำรเป็นระยะเวลำนำนหรอืเหตุผลอืน่ๆ ตำมแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณีมีเงนิฝำกในบญัชนีอ้ยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณำแสดงส ำเนำสมุดบญัชอีืน่แนบดว้ย อำท ิเชน่ บญัชเีงนิฝำกประจ ำ เป็น
ตน้ 

- กรณีทีเ่ดินทำงเป็นครอบครวั หำกใชบ้ญัชใีดบญัชหีน่ึงในกำรยื่นขอวีซำ่ ตอ้งออกหนังสือรบัรองค่ำใชจ้่ำยใหบุ้คคลใน
ครอบครวัดว้ย  แต่อย่ำงไรก็ตำม โดยเฉพำะคู่สำมี-ภรรยำ จะตอ้งมีส ำเนำสมุดบญัชกีำรเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่ำจะจด
ทะเบยีนสมรสแลว้ก็ตำม หำกมีกำรเงนิในบญัชนีอ้ย ฝ่ำยทีม่ีกำรเงนิมำกกว่ำจะตอ้งท ำจดหมำยรบัรองกำรเงนิพรอ้มระบุช ือ่
และควำมสมัพนัธช์ ีแ้จงต่อสถำนทูตเป็นลำยลกัษณอ์กัษรดว้ย 

*** สถานทูตไม่รบับญัชกีระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้นี้เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอทีจ่ะ
ครอบคลุมกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภู่มลิ าเนา  

o กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-มารดา หย่ารา้ง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองบดิำหรอืมำรดำ 
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา โดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยินยอมใหบุ้ตรเดินทำงไป

ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมีกำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยและยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้
สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะ
ทำงกำรงำนและกำรเงนิของมำรดำเพือ่รบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา  โดยบิดำจะตอ้งคดัจดหมำยยินยอมใหบุ้ตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมีกำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยและยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้
สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะ
ทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพือ่รบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางท ัง้กบับิดาและมารดา โดยทัง้บิดำและมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยินยอมใหบุ้ตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกบัผูป้กครองอืน่โดยระบุควำมสมัพนัธแ์ละมเีอกสำรชีแ้จงควำมสมัพนัธแ์นบโดยมีเนือ้หำยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำย
ทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรณุำแนบฉบบัแปลเป็น
ภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย และจดหมำยชีแ้จงกำร
รบัรองค่ำใชจ้ำ่ยพรอ้มระบุควำมสมัพนัธเ์ป็นภำษำองักฤษจำกบดิำและมำรดำ รวมถงึผูป้กครองทีเ่ดนิทำงไปดว้ยท่ำนน้ันๆ 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลกัหลงัโดยมีรำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใดเป็นผูดู้แลบุตร 
พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

*** กำรบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้่ำท่ำนจะถูก
ปฏเิสธวซีำ่ สถำนทูตไม่คนืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค ำรอ้งใหม่ก็ตอ้งช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร ัง้ 
*** หำกสถำนทูตมกีำรสุ่มเรยีกสมัภำษณบ์ำงท่ำน ทำงบรษิทัขอควำมรว่มมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณต์ำมนัดหมำยและโปรดแต่ง
กำยสุภำพ ทัง้นีท้ำงบรษิทัจะส่งเจำ้หนำ้ทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำ และหำกสถำนทูตขอเอกสำรเพิม่เตมิ ทำง
บรษิทัใครข่อรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเชน่กนั 
*** กรณีทีท่่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ีซำ่แลว้ ทำงบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นกำรแจง้สถำนทูต ยกเลิกวีซำ่ของท่ำน 
เน่ืองจำกกำรขอวซีำ่ในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษิทั 



*** เมือ่ท่ำนไดช้ ำระเงนิค่ำมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทั หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทั จะขอถอืว่ำ
ท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขต่ำงๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
*** กรณีมกีำรขอใชห้นังสอืเดนิทำงในระหว่ำงกำรยืน่วซีำ่ ท่ำนตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้รำบล่วงหนำ้ แต่หำกกรณีท่ำนที่

ตอ้งใชห้นังสอืเดนิทำงกอ่นก ำหนดวนัยืน่วซีำ่และท่ำนไม่สำมำรถน ำหนังสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้นั ท่ำนน้ันจะตอ้งมำยืน่เดีย่วและแสดง
ตวัทีส่ถำนทูตตำมก ำหนดกำรของสถำนทูตเชน่เดยีวกนั *** 
 *** ทำงสถำนทูตจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่ีเอกสำรพรอ้มและมีควำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศตำมทีร่ะบุเท่ำน้ัน 
กำรปฏเิสธวซีำ่อนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซีำ่ปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซีำ่ท่องเทีย่ว ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในกำรคนืเงนิ โดยจะหกัค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคืนใหท่้ำนหลงัจำกทวัรอ์อกเดนิทำงภำยใน 20 วนั โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจ
เปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นีจ้ะค ำนึงถงึประโยชนแ์ละควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำงเป็นหลกั                  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอกขอ้มูลตามความจรงิ เพราะมผีลกบัการยืน่ขอวซีา่เขา้ยุโรป 
หากมรีายละเอยีดใดๆ ทีไ่มเ่หมอืนกบัความเป็นจรงิหรอืไม่เหมอืนกบัตอนน าเอกสารสง่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่  

ทางศูนยย์ืน่หรอืสถานทูตขออนุญาตเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนียมในการเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้มูลในระบบออนไลน ์ 
และเสยีคา่ธรรมเนียมในการยืน่วซีา่ใหม่ กรุณากรอกใหค้รบถว้น อย่าปล่อยว่างไว ้ 

อาท ิเกษยีณ / แม่บา้น / อาชพีอสิระ / ไมไ่ดศ้กึษาแลว้ / รอศกึษาตอ่ เป็นตน้ รบกวนระบุมาใหเ้รยีบรอ้ย 
(กรุณาใชแ้บบฟอรม์นีแ้ละกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพือ่ป้องกนัความผดิพลาดในการสะกดตวัอกัษรและเพือ่ใหเ้กดิ

ความสะดวกตอ่การท าเอกสารออนไลนต์อ่ไป) 
 

1.   ชือ่-สกุล (ภำษำไทย)......................................................................................................................................................................... 
ชือ่-สกุล (ภำษำองักฤษ) ................................................................................................................................................................... 
ชือ่-สกุลเดมิ กรณีมกีำรเปลีย่นชือ่หรอืช ือ่-สกุลเดมิ หรอืนำมสกุลเดมิกอ่นแต่งงำน  
(ภำษำไทย)......................................................................... (ภำษำองักฤษ)...................................................................................... 
หมำยเลขหนังสอืเดนิทำง ...................................................  วนัเดอืนปี เกดิ ................................................. 
วนัออกหนังสอืเดนิทำง ....................................... วนัหมดอำยุหนังสอืเดนิทำง ................................................ 
สถำนทีเ่กดิ ............................................ หมำยเลขบตัรประชำชน ............................................................... 

2.  สถำนภำพ  ........ โสด ......... แต่งงำนจดทะเบยีน ......... แต่งงำนไม่จดทะเบยีน ......... หย่ำ ......... หมำ้ย 
3.  กรณีท่ำนทีแ่ต่งงำนแลว้ ไม่ว่ำจะเป็นแบบจดทะเบยีนหรอืไม่ก็ตำม กรณุำกรอกรำยละเอยีดของ คู่สำม-ีภรรยำ 
       สำม,ี ภรรยำ ช ือ่-นำมสกุล........................................................................................................................ 
       วนัเกดิ ของสำม-ีภรรยำ ................................................  สถำนทีเ่กดิ สำม-ีภรรยำ ..................................... 
4.  ทีอ่ยู่ปัจจบุนัตำมทะเบยีนบำ้น (ภำษำองักฤษ) ................................................................................................................................ 

.............................................................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์.................................... 
      ทีอ่ยู่ปัจจบุนัปัจจบุนั หำกเหมอืนในทะเบยีนบำ้นใหเ้ขยีนว่ำ As above (ภำษำองักฤษ) ............................................................ 

………………………………………………………………………………………………………….….. รหสัไปรษณีย ์..................................... 
โทรศพัทบ์ำ้น ...........................โทรศพัทม์อืถอื ........................ อเีมล ์.....................................................  

5. ชือ่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ (ภำษำองักฤษ) .......................................................................................................................... 
(กรุณ ำแจง้ด ้วยว่ำ  กิจกำรที่ท ำ น้ัน เกี่ยวกับอะไร ด ้ำนใด ..................................................................................) 
กรณีประกอบอำชพีอสิระ (กรณุำแจง้ลกัษณะกำรงำนและทีอ่ยู่ทีท่ ำงำนใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ทีอ่ยู่สถำนทีท่ ำงำน / สถำบนัศกึษำ (ภำษำองักฤษ) ..................................................................................................................... 
 .............................................................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์.................................... 
 ต ำแหน่งหนำ้ที ่(ภำษำองักฤษ) ....................................................................................................................................................... 
 โทรศพัท ์............................  หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้ม)ี ........................ 
 กรณีศกึษำอยู่ กรณุำแจง้ระดบัช ัน้หรอืระดบักำรศกึษำ (ภำษำองักฤษ) ....................................................................................... 
 กรณีในระดบัอุดมศกึษำ กรณุำแจง้คณะและวชิำหลกัทีศ่กึษำ (ภำษำองักฤษ) ........................................................................... 
6.   ชือ่บุคคลทีร่ว่มเดนิทำงไปดว้ย.......................................................................................................................... 
 ควำมสมัพนัธก์บัผูเ้ดนิทำงรว่มคร ัง้นี ้(ระบุ) ......................................................................................................          
7.   ท่ำนเคยเดนิทำงเขำ้ยุโรปใน 3 ปีทีผ่่ำนมำหรอืไม่    ........ ไม่เคย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัที)่ 
     ออกใหโ้ดยสถำนทูต.......................................ตัง้แต่วนัที ่................. ถงึวนัที ่.......................... รวม ........... วนั 
8.    ท่ำนเคยไดร้บักำรสแกนนิว้มอืหรอืไม่   ........ ไม่เคย   ......... เคย  

กรณีทีท่่ำนเคยไดร้บักำรสแกนนิว้แลว้ กรณุำระบุวนัที ่............................................................... 
9.   ท่ำนเคยถูกปฏเิสธวซีำ่หรอืไม่   ........ ไม่เคย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในกำรถูกปฏเิสธ) 
 ............................................................................................................................................................................................................. 
10.  ท่ำนสนับสนุนค่ำใชจ้ำ่ยในกำรเดนิทำงดว้ยตวัท่ำนเองหรอืไม่ ........ ตวัเอง   ......... มผีูส้นับสนุนค่ำใชจ้ำ่ย 

(กรณีที่มีผูส้นับสนุนค่ำใชจ้่ำยใหร้ะบุผูส้นับสนุนค่ำใชจ้่ำยของท่ำนและระบุควำมสัมพันธแ์ละเดินทำงดว้ยกันหรอืไม่)  
ผู ้ส นับสนุนค่ ำใชจ้่ำยของท่ำนคือ  ............. ............................................................................................................  
ควำมสัมพันธก์ ับ ท่ำน  ......................................................................................................... ................................ 
เดนิทำงดว้ยกนักบัท่ำนหรอืไม่ ........ เดนิทำงดว้ยกนั ......... ไม่ไดเ้ดนิทำงดว้ยกนั 

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

 


