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รหัสโปรแกรม : 13158 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

                                                           

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HILIGHT 

 น ำทำ่นบนิลดัฟ้ำสูม่หานครมลิาน (Milan) เมอืงหลวง

แหง่แฟชัน่โลก  

 เทีย่วเมอืงเวนสิ (Venice) เมอืงในฝันอนัสดุแสนโร

แมนตกิ 

 เทีย่วเมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) ทีต่ัง้ของยอด

เขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ใหญส่ดุในยโุรป  

 ถำ่ยรูปกับปราสาทชลิยอง (Chillon castle) 

ปรำสำทโบรำณอำยุกวำ่ 800 ปี ทีเ่มอืงมองเทรอซ ์

 เทีย่วชมเมอืงเวเวย่ ์(Vevey) เมอืงทีไ่ดช้ ือ่วำ่เป็น 

“ไขมุ่กแหง่รเิวยีร่ำสวสิ” 

 เทีย่วลเูซริน์ (Lucerne) เมอืงยอดนยิม 

พชิติเขากลาเซยีร ์3000 

 

 

 

 

อติาล ี

สวติเซอรแ์ลนด ์

7 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์[EK] 

เดนิทาง : มถินุายน 62 

ราคาเร ิม่ตน้ 47,900.- 
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 ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 13-19 ม.ิย. 62  52,900.- 

วนัที ่ 23-29 ก.ค. 62  51,900.- 

วนัที ่ 06-12 ส.ค. 62                                                                                                           52,900.- 

วนัที ่ 19-25 ก.ย. 62   47,900.- 

วนัที ่ 03-09  ต.ค. 62   47,900.- 

วนัที ่ 17-23, 23-29 ต.ค. 62   48,900.- 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – ดไูบ ✈ ✈ ✈  

2 ดไูบ – มลิาน – เวโรนา่ – เวนสิ เมสเต ้ ✈ O O RUSSOTT 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 เวนสิ เมสเต ้– เกาะเวนสิ – มลิาน O O O 
IBIS MILANO 

FIERA 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 มลิาน – เซอรแ์มท – แทซ O O   x 
WALLISERHOF 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 
แทซ – ยอดเขากลาเซยีร ์3000 - มองเทรอซ ์– เว
เวย่ ์– โลซานน ์ O O O 

MOVENPICK 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 
โลซานน ์–  เจนวีา - เบริน์ – ลเูซริน์ – ซูรคิ – 
สนามบนิ O O  ✈  

7 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  
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 โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพ 

18.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบนิสวุรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศ ประต ู8 เคานเ์ตอร ์T 

สำยกำรบนิ เอมเิรตส ์โดยมเีจำ้หนำ้ที ่คอยตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวก 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

21.25 น. ออกเดนิทำงสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์EK 373 

วนัที ่2 ดไูบ – มลิาน – เวโรนา่ – เวนสิ เมสเต ้

00.50 น. เดนิทำงถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

03.35 น. ออกเดนิทำงสูเ่มอืงมลิำน โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 101 

08.15 น. 

 

 

 

 

 

 

ถงึ สนามบนิมลิาโนมลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี(เวลำทอ้งถิน่ชำ้กวำ่

ประเทศไทย 6 ชัว่โมง และจะเปลีย่นเป็น 5 ชัว๋โมงในวนัที ่31 มนีำคม 2562) น ำทำ่น

ผำ่นดำ่นตรวจคนเขำ้เมอืงและศลุกำกร น ำทำ่นผำ่นพธิตีรวจคนเขำ้เมอืงและศลุกำกร 

จำกนัน้เดนิทำงสูต่ัวเมอืงมลิาน (Milan) เมอืงทีเ่รยีกไดว้ำ่เป็นเมอืงหลวงแหง่แฟชัน่

ของโลก น ำทำ่นถำ่ยรปูกับมหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano) ที่

สรำ้งดว้ยศลิปะแบบนโีอโกธคิ ทีผ่สมผสำนกัน เป็นสถำปัตยกรรมแบบตะวนัตก สมัย

ฟ้ืนฟศูลิปวทิยำกำร ชมแกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานเูอล (Galleria Vittorio 

Emanuele II) ทีนั่บวำ่เป็นชอปป้ิงมอลลท์ีส่วยงำม หรหูรำและเกำ่แกท่ีส่ดุในเมอืงมิ

ลำน อนุสำวรยี ์ของกษัตรยิว์คิเตอร ์เอ็มมำนูเอลที ่2 ผูร้เิร ิม่กำรรวมชำตหิัวเมอืงตำ่งๆ

ในอติำล ีและอนุสำวรยีข์องศลิปินชือ่ดังในยคุเรเนซองสอ์กี 1 ทำ่น คอื ลโิอนำรโ์ด 

ดำรว์นิซี ่ทีอ่ยูใ่นบรเิวณดำ้นหนำ้ของโรงละครสกำลำ่ 

กลางวนั    รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร อำหำรจนี 

บา่ย น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงเวโรนา่ (Verona) เมอืงใหญ่อันดับ 2 รองจำกเวนสิ ของแควน้เวเน

http://bit.ly/2NMk5YE
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โต ้และเมอืงเวโรน่ำยังไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกทำงวัฒนธรรมขององคก์ำรยเูนสโก

เมือ่ปี คศ. 2000 อกีทัง้วลิเลยีม เชกสเปียร ์นักกวแีละนักเขยีนบทละครชำวอังกฤษ ผูไ้ดรั้บ

กำรยกย่องว่ำเป็นนักเขยีนผูย้ ิง่ใหญ่ของอังกฤษและของโลกยังใชบ้รรยำกำศและเรื่องรำว

ควำมรักของหนุ่มสำวสองตระกูลในเวโรน่ำ แต่งเป็นละครโศกนำฏกรรมขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1595 

เรื่อง โรมิโอกับจูเลียต จำกนั้นพำท่ำนถ่ำยรูปกับโรงละครโรมนักลางแจง้ (Verona 

Arena) ที่มขีนำดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก สรำ้งขึน้เมือ่ตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่1 โดยมี

ลักษณะเชน่เดยีวกับโคลอสเซยีมในกรุงโรม เพยีงแต่มขีนำดเล็กกว่ำ ซึง่ปัจจุบันยังคงมกีำร

เปิดแสดงโอเปรำ่หรอืคอนเสริต์กลำงเเจง้ในสนำมกฬีำอยูเ่ป็นประจ ำ น ำท่ำนถ่ำยรูปดำ้นนอก

กบับา้นเลขที ่23 ของจเูลยีต ชมระเบยีงแหง่เรือ่งรำว โรแมนตกิทีจู่เลยีตเฝ้ำรอคอยพบโรมิ

โอทกุค ่ำคนื และบรเิวณหนำ้บำ้นยงัมรีปูปัน้ส ำรดิขนำดเทำ่ตัวจรงิของจเูลยีต 

ค า่       รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรจนี 

 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงเวนสิ (Venice Mestre) ฝ่ังแผ่นดนิใหญ่  เมอืงหลวงของ

แควน้เวเนโต เวนิสถูกสรำ้งขึน้จำกกำรเชือ่มเกำะเล็ก ๆ จ ำนวนมำกเขำ้ดว้ยกันในบรเิวณ

ทะเลสำบเวนเิทยี ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของทะเลอำเดรยีตกิ เป็นเมอืงทำ่โบรำณ และเป็นเมอืงทีใ่ช ้

คลองในกำรคมนำคมมำกทีส่ดุ  

ทีพ่กั       น ำเขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรม RUSSOTT หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 เวนสิ เมสเต ้– เกาะเวนสิ – มลิาน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

 

 

 น ำเดนิทำงสู่ท่าเรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto) น ำท่ำนล่องเรือผ่ำนชมบำ้นเรือนของ

ชำวเวนสิ สู่เกาะเวนสิ หรอื เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมอืงทีไ่ม่

เหมอืนใคร โดยใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน  มสีมญำนำมว่ำเป็น "รำชนิีแห่งทะเลเอเดรี

ยตกิ" มเีกำะนอ้ยใหญ่กว่ำ 118 เกำะ และมสีะพำนเชือ่มถงึกันกว่ำ 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังทีบ่รเิวณ 

ซานมารโ์ค ศูนยก์ลำงของเกำะเวนิส จำกนัน้น ำท่ำนเดนิชมควำมงำมของเกำะเวนิส ชม

สะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ทีม่เีรือ่งรำวน่ำสนใจในอดตี เมือ่นักโทษทีเ่ดนิ

ออกจำกหอ้งพพิำกษำไปสู่คุกจะไดม้โีอกำสเห็นแสงสว่ำงและโลกภำยนอกเป็นครัง้สดุทำ้ย

ระหวำ่งเดนิผำ่นชอ่งหนำ้ตำ่งทีส่ะพำนนี ้ซ ึง่เชือ่มตอ่กบัวงัดอดจ ์(Doge’s Palace) อันเป็น

สถำนทีพ่ ำนักของเจำ้ผูค้รองนครเวนสิในอดตี ซึง่นักโทษชือ่ดังทีเ่คยเดนิผ่ำนสะพำนนี้มำเเล ้

วคอื คำสโนวำ่น่ันเอง 

กลางวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง (สปารเ์กต้ตีห้มกึด า) 

บา่ย 

 

 

 

น าทา่นถา่ยรูปบรเิวณจตัรุสัซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ทีน่โปเลยีนเคยกล่ำวไว ้

วำ่ “เป็นหอ้งน่ังเลน่ทีส่วยทีส่ดุในยโุรป” จัตรัุสถกูลอ้มรอบดว้ยอำเขตอันงดงำม รวมทัง้โบสถ์

ซานมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ที่มโีดมใหญ่ 5 โดม ตำมแบบศลิปะไบแซนไทน ์

จำกนั้นอสิระใหท้่ำนไดม้เีวลำเที่ยวชมเกำะอันแสนโรแมนตกิ เช่น เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่ง

นครเวนสิ, เขำ้ชมโบสถซ์ำนมำรโ์ค, เลอืกซือ้สนิคำ้ของทีร่ะลกึตำมอัธยำศัย อำทเิชน่ เครือ่ง

แกว้มูรำโน่,หนำ้กำกเวนสิ หรอืน่ังจบิกำแฟในรำ้น Café Florian ทีเ่ปิดใหบ้รกิำรมำตัง้แต่ปี 

ค.ศ.1720   จำกนัน้น ำทำ่นลอ่งเรอืกลับขึน้สูฝ่ั่งเมสเตร เพือ่เดนิทำงสูเ่มอืงมลิาน (Milan) 
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ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั 
 น าเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม IBIS MILANO FIERA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 มลิาน – เซอรแ์มท – แทซ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่สถานรีถไฟเมอืงแทซ (Tasch) เพื่อเดนิทำงสู่เมอืงเซอรแ์มท 

(Zermatt) เมอืงแห่งสกรีสีอรท์ยอดนิยมที่ไดรั้บควำมนิยมสูง เนื่องจำกเป็นเมอืงทีป่ลอด

มลพษิทำงอำกำศเพรำะยำนพำหนะในเมอืงไมใ่ชน้ ้ำมนัเชือ้เพลงิ แตใ่ชแ้บตเตอรีเ่ท่ำนัน้ และ

ยังมฉีำกหลังของตัวเมอืงเป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ทีไ่ดช้ ือ่ว่ำเป็นยอด

เขำทีม่รีปูทรงสวยทีส่ดุในสวสิ 

กลางวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร อำหำรพืน้เมอืง 

บา่ย อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืงและเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั หรอื เลอืกขึน้กระเชำ้ไฟฟ้ำ

เพือ่สมัผัสกบัควำมงดงำมของยอดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ (Klien Matterhorn) ทีส่งู

ถงึ 4,478 เมตร และไดช้ือ่ว่ำเป็นยอดเขำทีม่รีูปทรงสวยทีส่ดุของเทอืกเขำแอลป์ ชืน่ชมกับ

ทวิทัศนท์ีส่วยงำม ณ จดุสงูทีส่ดุบรเิวณไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ และเขา้ชมถ า้น า้แข็งทีอ่ยูส่งู

ที่สุดในสวิส หรือ น่ังรถไฟฟันเฟืองสู่สถำนีรถไฟกรอนเนอร์แกรต (Gornergrat 

railway) ท ำท่ำนเดนิทำงสูจุ่ดชมววิทีท่่ำนจะไดเ้ห็นทัศนียภำพทีส่วยงำมของยอดเขำแมท

เทอรฮ์อรน์ ทีส่วยงำม น ำทำ่นเดนิเทำ้สูบ่รเิวณทะเลสำบทีอ่ยูส่งูจำกระดับน ้ำทะเล2,757เมตร

โดยบรเิวณทะเลสำบนีเ้ป็นเงำสะทอ้นภำพเขำแมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn's reflect) อันสดุ

สวยงำมยิง่นัก ( โดยปกตนิ ้ำในทะเลสำบ จะมำกหรอืนอ้ยขึน้อยูก่ับปรมิำณน ้ำฝน และ สภำพ

อำกำศ ชว่งเวลำทีเ่ดนิทำงไปชมอยูใ่นชว่งกลำงปี (พฤษภำคม – ตลุำคม) โดยมหีวัหนา้ทวัร ์

ใหข้อ้มลู หรอื ค าแนะน า คา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดเป็นความรบัผดิชอบของตวัทา่นเอง 

ค า่  อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย 

ทีพ่กั          เขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรม WALLISERHOF หรอืเทยีบเทา่ 

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

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

 

 

น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมอืงทีต่ัง้ของสถำนกีระเชำ้ไฟฟ้ำ

ขนำดใหญท่ีจ่ผุูโ้ดยสำรไดถ้งึ 125 คน น ำทำ่นขึน้กระเชำ้ยกัษ์ ขึน้สูเ่ขำกลำเซยีร ์ 3000 

(Glacier 3000) น ำทำ่นเดนิขำ้ม" The Peak Walk by Tissot" สะพำนแขวนทีม่คีวำมยำว 

107 เมตร ขำ้มหนำ้ผำทีร่ะดับควำมสงู 3,000 เมตร ทำ่นจะไดช้มทศันยีภำพทีส่วยงำมของ

เทอืกเขำแอลป์ อนัสวยงำมแบบกวำ้งไกลสดุสำยตำ หมายเหต:ุ เขากลาเซยีร ์ 3000 จะ

ปิดท าการ ระหวา่งเดอืนตลุาคม-พฤศจกิายน 2561 คณะจะเปลีย่นไปขึน้เขากรอน

เนอรแ์กรต (Gornergrat) แทน*** 

กลางวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร อำหำรพืน้เมอืง 

บา่ย เดนิทำงสูก่รงุปราก (Prague) เมอืงหลวงของประเทศสำธำรณรัฐเช็ก อดตีเมอืงหลวงของ

สำธำรณรัฐเชคโกสโลวำเกยี ซงึไดส้มญำนำมมำกมำย เชน่ นครแห่งปรำสำท และโรมแห่ง
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อดุรทศิ จากน ัน้น าทา่นเดนิเลน่บนสะพานชารล์ (Charles Bridge) สะพำนเกำ่แกข่ำ้ม

แมน่ ้ำวัลตำวำ สไตลโ์กธคิทีส่รำ้งขึน้ตัง้แตก่ลำงครสิตศ์ตวรรษที ่14 สมยัพระเจำ้ชำรล์ที ่4 ชม

รูปปั้นโลหะของเหล่ำนักบุญที่ตัง้อยู่สองขำ้งรำวสะพำนกว่ำ 30 องค์ จำกนัน้น ำท่ำนเดนิสู่

ประตูเมอืงเกำ่ “Powder Gate” ขอบเขตเมอืงในสมัยโบรำณ, ศาลาวา่การเมอืงหลงัเกา่ 

(Old Town Hall) ที่สรำ้งมำตัง้แต่ปี ค.ศ.1338 มจีุดเด่นคือ นาฬกิาดาราศาสตร ์

(Astronomical Clock) ทีส่วยงำมและยังตบีอกเวลำทุกๆชัว่โมง อสิระใหท้่ำนเดนิเล่นชม

เมอืง ทัง้เมอืงเกำ่ และเมอืงใหมต่ำมอัธยำศัย เลอืกซือ้สนิคำ้แบรนดเ์นมบนถนนชอ้ปป้ิงใกล ้

เมอืงเกำ่อยำ่งจใุจ  

ค า่  อสิระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศัย 

ทีพ่กั        เขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรม DUO หรอืเทยีบเทา่ 

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

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จำกนัน้น ำท่ำนชม สวนสาธารณะทีม่รีูปปั้นลงิ 3 ตวั ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถำนที่

ทรงโปรดของในหลวงเมือ่ทรงพระเยำว ์และถ่ำยรูปกับ ศาลาไทย ทีรั่ฐบำลไทยสง่ไปตัง้ใน

สวนสำธำรณะของเมอืงโลซำนน ์น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงเจนวีา(Geneva) น ำชมเมอืงทีเ่ป็น

ศูนยก์ลำงกำรประชมุนำนำชำต ิเมอืงทีต่ัง้องคก์ำรสำกลระดับโลก อำท ิองคก์ำรกำรคำ้โลก , 

กำชำดสำกล, แรงงำนสำกล ฯลฯ ถ่ำยรูปกับน า้พุเจทโด(Jet d'Eau) ทีฉ่ีดสำยน ้ำพุ่งสงูขึน้

ไปในอำกำศถงึ 390 ฟตุ (เปิดเฉพำะวันอำกำศด)ี และถำ่ยรปูกบั นำฬกิำดอกไม ้สญัลักษณ์ที่

ส ำคัญของเมอืงเจนีวำ น ำท่ำนเดนิทำงสู่กรุงเบริน์ (Bern) ซึง่ไดร้บัการยกย่องจาก

องคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจำกนี้เบริน์ยังถูกจัดอันดับ

อยูใ่น 1 ใน 10 ของเมอืงทีม่คีณุภาพชวีติทีด่ที ีสุ่ดของโลกในปี ค.ศ.2010 น ำท่ำนชม

บอ่หมสีนี า้ตาล(Bear Park) สัตวท์ีเ่ป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบริน์  น ำท่ำนชมมารก์าสเซ 

ยำ่นเมอืงเกำ่ ปัจจุบันเต็มไปดว้ยรำ้นดอกไมแ้ละบูตคิ เป็นย่ำนทีป่ลอดรถยนต ์จงึเหมำะกับ

กำรเดนิเทีย่วชมอำคำรเกำ่ อำย ุ200-300 ปี ชมนาฬกิาไซท้ ์คล็อคเคน่ทรมั อำย ุ800 ปี ที่

ม ี“โชว”์ ใหด้ทูกุๆชัว่โมงในกำรตบีอกเวลำแตล่ะครัง้ 

กลางวนั       รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร อำหำรจนี 

บา่ย จำกนั้นเดินทำงสู่เมอืงลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของ

สวติเซอร์แลนด์ ที่ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสำบและขุนเขำ จำกนั้นพำท่ำนชมสงิโตหนิ

แกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผำหนิธรรมชำต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์ร ำลกึ

ถงึกำรสละชพีอยำ่งกลำ้หำญของทหำรสวสิทีเ่กดิจำกกำรปฏวิัตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 

ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวำมยำวถงึ 204 เมตร ทอดขำ้มผ่ำนแมน่ ้ำ

รอยส ์(Reuss River) อันงดงำมซึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์ เป็นสะพำนไมท้ีม่ ี

หลังคำทีเ่กำ่แกท่ีส่ดุในยโุรป สรำ้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคำคลุมสะพำนมภีำพวำด

ประวัตศิำสตรข์องชำวสวสิ   ตลอดแนวสะพำน  จำกนัน้ใหท้่ำนไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคำ้ของ

สวสิ เชน่ ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นำฬกิำยีห่อ้ดัง อำทเิชน่ Rolex, Omega, Tag 

Heuer เป็นตน้ ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงซูรคิ (Zurich) 
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18.00 น. น ำคณะเดนิทำงสู ่เพือ่ใหท้่ำนมเีวลำในกำรท ำคนืภาษ ี(Tax Refund) และ มเีวลำในกำร

เลอืกซือ้สนิคำ้ในรำ้นคำ้ปลอดภำษีภำยในสนำมบนิ 

22.15 น. ออกเดนิทำงกลับสูด่ไูบ โดยสำยกำรบนิ เอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 86 

วนัที ่7 ดไูบ - กรงุเทพฯ 

06.25 น. เดนิทำงถงึ สนำมบนิดไูบ น ำทำ่นเปลีย่นเครือ่ง เพือ่เดนิทำงตอ่ 

09.40 น. ออกเดนิทำงสูก่รงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิ เอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 372 

19.15 น. คณะเดนิทำงกลับถงึสนำมบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิำพ 

 

โปรแกรม :  อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์7 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 

2-3 ทำ่น 

ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 

 1 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

รำคำ 

ไมร่วมตัว๋ 
ทำ่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทำ่นละ 

13-19 ม.ิย. 62 52,900.- 52,900.- 52,900.- 52,900.- 26,900.- 5,900.- 

23-29 ก.ค. 62 51,900.- 51,900.- 51,900.- 51,900.- 25,900.- 5,900.- 

06-12 ส.ค. 62 52,900.- 52,900.- 52,900.- 52,900.- 26,900.- 5,900.- 

19-25 ก.ย. 62 47,900.- 47,900.- 47,900.- 47,900.- 26,900.- 6,900.- 

03-09 ต.ค. 62 47,900.- 47,900.- 47,900.- 47,900.- 26,900.- 6,900.- 

17-23 ต.ค. 62 48,900.- 48,900.- 48,900.- 48,900.- 27,900.- 6,900.- 

23-29 ต.ค. 62 48,900.- 48,900.- 48,900.- 48,900.- 27,900.- 6,900.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 
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เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คำ่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทำงไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวำมประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจ ำนวนวัน และอยูภ่ำยใตเ้งือ่นไขของสำยกำรบนิ) 

2. คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำร 

3. คำ่รถโคช้ปรับอำกำศน ำเทีย่วตำมรำยกำร  

4. คำ่หอ้งพกัในโรงแรมตำมทีร่ะบใุนรำยกำรหรอืเทยีบเทำ่  (3 ดำว – 4 ดำว) 

5. คำ่อำหำรตำมทีร่ะบใุนรำยกำร 

6. คำ่เขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่วตำมรำยกำร 

7. คำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงรำยบคุคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่ 

        คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดนิทำงวงเงนิไมเ่กนิทำ่นละ 1,000,000 บำท  

        คำ่รักษำพยำบำลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทำ่นละ 500,000 บำท (ตำมเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคำ้ทำ่นใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มลู  

         เพิม่เตมิกบัทำงบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วัน] 

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วัน]  

         **ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยตุัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

8. คำ่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดกำรเดนิทำง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  
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อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คำ่ธรรมเนยีมกำรจัดท ำหนังสอืเดนิทำง 

2. คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวั อำทเิชน่  คำ่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คำ่โทรศัพท,์ คำ่ซกัรดี, คำ่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทำง, คำ่น ้ำหนักเกนิ

จำกทำงสำยกำรบนิก ำหนดเกนิกวำ่ 30 ก.ก.และมำกกวำ่ 2 ช ิน้, คำ่รักษำพยำบำล กรณีเกดิกำรเจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตัว, คำ่

กระเป๋ำเดนิทำงหรอืของมคีำ่ทีส่ญูหำยในระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นตน้ 

3. คำ่ธรรมเนยีมน ้ำมนัและภำษีสนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรับขึน้รำคำ 

4. คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ทำ่นจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรัพยส์นิดว้ยตัวทำ่นเอง 

5. คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ประเทศอติำล ี(ผูย้ ืน่วซีำ่ตอ้งช ำระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีำ่ในวันยืน่ เป็นจ ำนวนเงนิโดยประมำณ 3,000 

บำท) 

6. คำ่ทปิพนักงำนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่  (12 ยโูร) 

7. คำ่ทปิมคัคเุทศกจ์ำกเมอืงไทย (21 ยโูร) 

8. คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7%  
 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

 

1. กำรพจิำรณำวซีำ่เป็นดลุยพนิจิของสถำนทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์กำรเตรยีมเอกสำรทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ำรพจิำรณำ 

ของสถำนทตูงำ่ยขึน้ 

2. กรณีท่ำนใดตอ้งใชพ้ำสปอรต์เดนิทำง ชว่งระหว่ำงยืน่วีซำ่ หรอื ก่อนเดนิทำงกับทำงบรษัิท ท่ำนตอ้งแจง้ใหท้ำง

บรษัิทฯ ทรำบล่วงหนำ้เพือ่วำงแผนในกำรขอวซีำ่ของท่ำน ซึง่บำงสถำนทูตใชเ้วลำในกำรพจิำรณำวซีำ่ทีค่่อนขำ้ง

นำนและอำจไมส่ำมรถดงึเลม่ออกมำระหวำ่งกำรพจิำรณำอนุมตัวิซีำ่ได ้ 

3. ส ำหรับผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยูต่ำ่งประเทศ จะตอ้งด ำเนนิเรือ่งกำรขอวซีำ่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนัก

หรอืศกึษำอยูเ่ทำ่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทำงตอ้งมอีำยไุมต่ ่ำกวำ่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทำงออกนอกประเทศ หำกนับแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน ผู ้

เดนิทำงตอ้งไปยืน่ค ำรอ้งขอท ำหนังสอืเดนิทำงเล่มใหม ่และกรุณำเตรยีมหนังสอืเดนิทำงเล่มเกำ่ ใหก้ับทำงบรษัิท

ดว้ย เนือ่งจำกประวัตกิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็นประโยชน์อยำ่งยิง่ในกำรยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่ และจ ำนวนหนำ้หนังสอื

เดนิทำง ตอ้งเหลอืวำ่งส ำหรับตดิวซีำ่ไมต่ ่ำกวำ่ 3 หนำ้ 

5. ทำ่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทำงกรุณำถอดออก หำกมกีำรสญูหำย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทำงนัน้ๆ 

และพำสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทำงรำชกำร ตอ้งไมม่รีอยฉีกขำด หรอื กำรขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทำงบรษัิทไดส้ ำรองทีน่ั่งพรอ้มช ำระเงนิมัดจ ำค่ำตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หำกท่ำนยกเลกิทัวร ์ไมว่่ำจะดว้ยสำเหตุใด ทำง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ำรเรยีกเก็บค่ำมัดจ ำตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่ำใชจ้่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  แลว้แต่สำย

กำรบนิและชว่งเวลำเดนิทำง   

2. หำกตั๋วเครือ่งบนิท ำกำรออกแลว้ แตท่ำ่นไมส่ำรถออกเดนิทำงได ้ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่ำใชจ้่ำยตำมที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบนิ ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดอืนเป็นอยำ่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทำงออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีำ่งกำยแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยำ่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหำ เชน่ สำมำรถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(น ้ำหนักประมำณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหำทำงดำ้นสขุภำพและร่ำงกำย และอ ำนำจในกำรให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทำงเจำ้หนำ้ทีเ่ชค็อนิสำยกำรบนิ ตอนเวลำทีเ่ชค็อนิเทำ่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นกำรเดนิทำง   คนืคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภำยใน 30-44 วันกอ่นเดนิทำง   เก็บคำ่ใชจ้ำ่ย ทำ่นละ 10,000 บำท  

3. แจง้ยกเลกิภำยใน 16-29 วันกอ่นเดนิทำง   เก็บคำ่ใชจ้ำ่ย ทำ่นละ 20,000 บำท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วันกอ่นเดนิทำง   ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจำกเกดิควำมเสยีหำยตอ่ทำงบรษัิทและผูเ้ดนิทำง

อืน่ทีเ่ดนิทำงในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน ำไปช ำระคำ่เสยีหำยตำ่งๆทีเ่กดิจำกกำรยกเลกิของทำ่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ำมำรถเดนิทำงได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง บรษัิทฯจะท ำกำรเลือ่น

กำรเดนิทำงของทำ่น  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้ำ่นจะตอ้งเสยีคำ่ใชจ้ำ่ยทีไ่มส่ำมำรถเรยีกคนืไดค้อื คำ่ธรรมเนียมใน

กำรมดัจ ำตั๋ว และคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ตำมที ่สถำนทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทำ่นไดช้ ำระคำ่ทัวรห์รอืมดัจ ำ 

มำแลว้ ทำงบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่ำวซีำ่และค่ำบรกิำรยืน่วซีำ่ / ค่ำมัดจ ำตั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืคำ่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)   คำ่สว่นตำ่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวซีำ่ผำ่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั๋วโดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำร  ไมค่นืคำ่ทัวรท์ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจำกปลอมแปลงหรอืกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที ่ไมว่ำ่เหตผุลใดๆ 

     ตำมทำงบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นกำร ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จงึอำจท ำใหห้อ้งพักแบบหอ้ง

เดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) 

หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น 

แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่ำจจะไมม่เีครือ่งปรับอำกำศเนือ่งจำกอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่ำ 

3. กรณีทีม่งีำนจัดประชมุนำนำชำต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทัดรัต  

     และไมม่อีำ่งอำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยูก่บักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอำจมลีักษณะแตกตำ่งกัน 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global(สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

หมายเหตุ: การยืน่วซี่าแตล่ะคร ัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งท าการยืน่วซี่า ประเภทหมู่คณะ 

เทา่น ัน้ โดยการยืน่เป็นหมูค่ณะ ตอ้งมจี านวน 15 คน ข ึน้ไป โดยทางศูนยร์บัยืน่ จะเป็นผู ้

ก าหนดวนัยืน่วซี่าเทา่น ัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่วซี่าในวนัทีก่ าหนดได ้อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้ 

 ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซีา่นอ้ยกวา่ 15 วนั นบัจากวนัเดนิทาง  มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

ทา่นละ 2,200 บาท   

 ในกรณีทีเ่หลอืเวลายืน่วซีา่เหลอืนอ้ยกวา่ 5 วนั มคีา่ Fast Track เพิม่เตมิอกี ทา่นละ 

400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งช าระกบัทางศนูยร์บัยืน่โดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมหีนำ้เหลอืส ำหรับประทับ

วซีำ่อยำ่งนอ้ย 2 หนำ้ อำยกุำรใชง้ำนเหลอืไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน นับจำกวนัเดนิทำงกลับ  และหนังสอื

เดนิทำงจะตอ้งไมช่ ำรดุ (หนังสอืเดนิทำงเลม่เกำ่ กรณุำน ำมำประกอบกำรยืน่วซีำ่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 
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2. รปูถา่ย รปูถำ่ยสหีนำ้ตรงขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขำวเท่ำนัน้ ถำ่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหำ้มสวมแวน่ตำหรอืเครือ่งประดับ ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง ส ำเนำสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดำของธนำคำรท่ัวไป สว่นตัวของผู ้

เดนิทำง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคำ้ท ำรำยกำรเดนิบัญช ีโดย

กำร ฝำกหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วนั

กอ่นวนัยืน่วซีำ่ และหำกบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทำ่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ำมำรถรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีำยเลอืดเดยีวกัน หรอื สำมภีรรยำ เทำ่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งท ำเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในกำรเดนิทำง  (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถำ่ยส าเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคำ่ใชจ้ำ่ย 

3.2.3. เอกสำรแสดงควำมสมัพันธร์ะหวำ่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยให ้เชน่ ส ำเนำ

ทะเบยีนสมรส สตูบิตัร ทะเบยีนบำ้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็นกรรมกำรหรอืหุน้สว่น 

อำยไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองกำรท ำงำน จำกบรษัิทฯ ระบตุ ำแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท ำงำน  

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองกำรเรยีนทีอ่อกจำกสถำบันทีก่ ำลังศกึษำอยู ่ 

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถำนทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส ำเนำทะเบยีนบำ้น 
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- สตูบิัตร(กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยำ่/มรณะบัตร(ถำ้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นำมสกลุ (ถำ้มกีำรเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกมำรดำ จำกอ ำเภอตน้สงักดั (โดยมำรดำ

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับบดิำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชน

หรอืหนำ้พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจำกบดิำ จำกอ ำเภอตน้สงักัด (โดยบดิำจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับมำรดำ) พรอ้มแนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอื

หนำ้พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิำและมำรดำจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกับใคร มคีวำมสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จำกอ ำเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำและมำรดำ 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลักหลังโดยมรีำยละเอยีด

วำ่ฝ่ำยใดเป็นผูม้อี ำนำจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งท าจดหมายชีแ้จงวา่ท าไมไม่

ม ีpassport *** 

หมายเหต ุ: ในกรณทีีเ่ดก็เดนิทำงไปไมพ่รอ้มกบับดิำหรอืมำรดำ  

บดิา มารดา ของเด็กคนทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศดว้ย  

จะตอ้งเขยีนหนงัสอืชีแ้จงภาษาองักฤษขึน้มาดว้ยอกี 1 ฉบบั วำ่ยนิยอมใหเ้ด็ก

เดนิทำงไปตำ่งประเทศได ้ไปกบัใคร ควำมสมัพันธเ์ป็นอะไรกบัเด็กทีเ่ดนิทำง  

นอกเหนอืจำกทีท่ำ่นไดข้อหนังสอืยนิยอมจำกเขตมำแลว้ 

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิำ-มำรดำลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีำ่ พรอ้มเดนิทำงมำ

สมัภำษณ์กับบตุรทีส่ถำนทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น (เฉพำะควิเดีย่วเทำ่นัน้) 

7. ทำ่นไมจ่ ำเป็นตอ้งเซ็น รับรองส ำเนำถกูตอ้ง ใหท้ำ่นเซ็นเฉพำะ แบบฟอรม์ใบค ารอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศอติาล ี

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

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

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

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

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

5. สถำนทีเ่กดิ (จังหวดั) …………………………………………………..………………………………………  

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

7. สญัชำตปัิจจบุัน ..................................สญัชำตโิดยก ำเนดิหำกตำ่งจำกปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชำย         หญงิ 

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

  หยำ่                แยกกันอยู ่                      หมำ้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยำว ์ กรณุำกรอกชือ่-นำมสกลุ ทีอ่ยู(่หำกตำ่งจำกผูข้อ) และสญัชำตขิองผูม้อี ำนำจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยำว ์

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

…………………………………………………………………………………………………………….. 

11. ทีอ่ยูต่ำมทะเบยีนบำ้นของผูข้อ 

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

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

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

    อเีมล............................................. 
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12. อำชพีปัจจบุัน(หำกคำ้ขำย ใหร้ะบดุว้ยวำ่คำ้ขำยอะไร เชน่ ขำยเสือ้ผำ้ ขำยอำหำร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรำ้นคำ้ ทีอ่ยู ่หมำยเลขโทรศัพท/์ส ำหรับนักเรยีน นักศกึษำ กรณุำกรอกชือ่ ทีอ่ยูข่องสถำบนัศกึษำ 

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

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์………….…… 

14. วซีำ่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลำ 3 ปีทีผ่ำ่นมำ 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่..............................ถงึวนัที.่.................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ำยนิว้มอืเพือ่กำรขอวซีำ่เชงเกน้กอ่นหนำ้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุำระบวุนัที ่หำกทรำบ)................................................ 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทำ่นเคยถกูปฏเิสธวซีำ่หรอืไม ่

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

17. ควำมรับผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยในกำรด ำรงชพีระหวำ่งกำรเดนิทำงและพ ำนักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีำ่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญำต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุำระบชุือ่ .............................................    

สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี  

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในกำรด ำรงชพี   

   เช็คเดนิทำง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหำให ้

   ช ำระคำ่ทีพั่กลว่งหนำ้แลว้    คำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมดระหวำ่งพ ำนักมผีูอ้อกให ้

   ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้    ช ำระคำ่พำหนะลว่งหนำ้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็น

เพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


