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Italy-Swiss with
Bernina Express
มิ ลาน
ทิ ราโน่
คูร์
ซูริค
ลูเซิ รน์
ชาฟฮาวเซ่น

เมืองใหญ่และมีจำนวนประชำกรสูงทีส่ ดุ ในอิตำลีและยังได้ชอื ่ ว่ำเป็ นศูนย์รวมของแฟชันดี
่ ไซน์เนอร์ชอื ่ ดังของ
อิตำลี
เมืองพรมแดนระหว่ำงอิตำลีและสวิตเซอร์แลนด์ ตัง้ อยู่ในจังหวัดซันดริโอภำคเหนือของประเทศอิตำลี
เมืองหลวงแห่งรัฐเกรำบึนเดิ้น เขตประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองทีเ่ ต็มไปด้วยกลิน่ อำยแห่งงำนศิลปะประเภท
ต่ำงๆ
เมืองศูนย์กลางทางด้านการค้าและธุรกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
เมืองท่องเทียวอั
่ นดับหนึง่ ของสวิสฯ และยังเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ วยงำม อำทิ ทะเลสำบลูเซิรน์ สะพำนคำ
แปล อนุเสำวรียส์ งิ โตหินและแหล่งช้อปปิ้ งสินค้ำต่ำงๆ
ทีต่ งั ้ ของน้ ำตกไรน์ น้ ำตกทีใ่ หญ่ทสี ่ ดุ ในทวีปยุโรป เกิดจำกกำรทีแม่
่ น้ ำไรน์ ซึง่ เป็ นแม่น้ ำนำนำชำติทใี ่ หญ่ทสี ่ ดุ
ของยุโรปไหลจำกต้นน้ ำในเทือกเขำแอลป์ มำบรรจบบริเวณทีพ่ ้นื ทีโ่ ลกเปลีย่ นระดับจึงกลำยเป็นน้ ำตกที ่
สวยงำมมำก
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ทิ ทลิ ส

ยอดเขำทีไ่ ด้รบั ควำมนิยมจำกทัวโลก
่ มีหมิ ะปกคลุมตลอดปี ซึง่ เป็ นส่วนหนึง่ ของแนวเทือกเขำแอลป์ สำมำรถ
นังกระเช้
่
ำขึ้นลงได้ โดยกระเช้ำใหม่ล่ำสุดสำมำรถหมุนรอบทิศทำง 360 องศำ สำมำรถชมทัศนียภำพได้
โดยรอบโดยสถำนีกระเช้ำอยูท่ เี ่ มืองแองเกิลเบิรก์
อิ นเทอร์ลาเก้น เมืองสวยในหุบเขำทีต่ งั ้ ริมฝั ง่ ของ 2 ทะเลสำบคือทะเลสำบธุนน์และเบรียนซ์ และเป็ นเมืองท่องเทียวดั
่ งของ
สวิสฯ มียอดเขำสูงเขตเทือกเขำแอลป์ ทีต่ งั ้ ของยอดเขำจุงฟรำว Top of Europe
ลูกาโน่
เมืองทีอ่ ยู่ระหว่ำงประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศอิตำลี มีควำมโดดเด่นทีม่ คี วำมงดงำมทำงธรรมชำติ
อย่ำงล้นเหลือ ถูกล้อมรอบด้วยภูเขำจำนวนมำก มีทะเลสำบงดงำมชือ่ เดียวกับชือ่ เมืองและยังเป็ นเมืองหลวง
แห่งพันธ รัฐทิซโิ น่ ทีม่ บี รรยำกำศแบบผสมผสำนสวิส-อิตำเลีย่ น จนได้รบั กำรขนำนนำมว่ำ สวิสริเวียร่ำ
โคโม่
เมืองริมทะเลสำบชือ่ เดียวกันกับชือ่ เมือง ซึง่ ได้ชอื ่ ว่ำเป็ นทะเลสำบทีส่ วยงำมทีส่ ดุ ของอิตำลี ในแคว้นลอมบำร์
เดีย ตัง้ อยู่ทำงตอนเหนือของประเทศอิตำลี บริเวณเชิงเทือกเขำแอลป์ ทะเลสำบโคโมล้อมรอบด้วยภูเขำสูงที ่
ยังมีป่ำไม้เขียวชะอุ่ม มีกำแพงธรรมชำติเป็ นฉำกหลังอันงดงำมอลังกำรให้กบั ดินแดนบริเวณนี้ และมีหมิ ะปก
คลุมอยู่ตลอดปี

กำหนดกำรเดิ นทำง
วันแรก
22.00น.

10-17 เม.ย.2563

10 เม.ย.63
สุวรรณภูมิ
นัดคณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ สายการบิ น Thai
Airways เคาน์เตอร์เช็คกรุป๊ (ROW) D7-12 เจ้าหน้าทีพ่ ร้อมคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้าน
เอกสารและสัมภาระ

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**
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วันทีส่ อง
00.35 น.
07.10 น.

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันทีส่ าม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่

11 เม.ย.63
มิ ลาน-ทิ ราโน่ (อิ ตาลี)-รถไฟสายเบอร์นินาเอ๊กซ์เพรส-คูร์ (สวิ ตเซอร์แลนด์)
ออกเดิ นทางสู่เมืองมิลาน ประเทศอิ ตาลี โดยสายการบิ น Thai Airways เที่ยวบิ นที่ TG-940
เดิ นทางถึงสนามบิ นมาร์เพ็นซ่า ประเทศอิ ตาลี ให้ท่านผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับ
สัมภาระ รถโค้ชรอรับจากนัน้ นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองทิ ราโน่ Tirano ตัง้ อยู่ในจังหวัดซันดริโอภาคเหนือของ
ประเทศอิตาลี พรมแดนระหว่างอิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์ ผ่านชมความงดงามของเส้นทางแห่งขุนเขาและ
ทะเลสาบ เมืองตากอากาศแสนสวยท่ามกลางธรรมชาติ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านสูส่ ถานีรถไฟสายโรแมนติก ให้ท่านเปลีย่ นจากรถโค้ช เพื่อนัง่ รถไฟท่องเที่ยวสาย Bernina
Express ทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ ของสวิตเซอร์แลนด์และได้ช่อื ว่าเป็ นเส้นทางรถไฟทีม่ ที ศั นียภาพระหว่างทางงดงาม
ทีส่ ดุ ของประเทศ ซึง่ เส้นทางอันงดงามนี้ได้รบั การประกาศให้เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ นาท่านผ่าน
เขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ทีม่ หี มิ ะปกคลุมตลอดทัง้ ปี ผ่านหุบเหว หุบเขาอัลบูล่า ลาธาร โตรกผา อุโมงค์ 55
แห่ง และสะพานข้ามธารน้าต่างๆ 196 แห่ง และธารน้าแข็งทีป่ กคลุมยอดเขาเบอร์นินา โดยเฉพาะสะพานโค้ง
วงกลมที่ Brusio ทีม่ ชี ่อื เสียงโด่งดังไปทัวโลก
่
และรถไฟไต่ระดับความสูงจนถึง 2,253 เมตรเหนือระดับน้า
ทะเลเข้าสูเ่ ขตช่องเขาเบอร์นินาและรถไฟค่อยๆ ลดระดับความสูงโดยวิง่ เป็ นบันไดวนสูส่ ถานีปลายทางเมือง
คูร์ Chur (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง)
่
รถโค้ชรอรับท่านทีส่ ถานีรถไฟเมืองคูร์ เมืองหลวงแห่งรัฐ
เกราบึนเดิน้ เขตประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองทีเ่ ต็มไปด้วยกลิน่ อายแห่งงานศิลปะประเภทต่างๆ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั Hotel Sommerau หรือระดับเทียบเท่า
12 เม.ย.63
คูร-์ ชาฟฮาวเซ่น-ซูริค-ช้อปปิ้ ง (สวิ ตเซอร์แลนด์)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ชาฟฮาวเซ่น ที่ตงั ้ ของน้าตกไรน์ ทีต่ งั ้ ของน้าตกไรน์ น้าตกขือ่ ดังของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)
่
ให้ท่านแวะชมความสวยงามของน้าตกไรน์ น้าตกที่
ใหญ่ทส่ี ดุ ในทวีปยุโรป เกิดจากการทีแ่ ม่น้าไรน์ ซึง่ เป็ นแม่น้านานาชาติทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ ของยุโรปไหลจากต้นน้า
ในเทือกเขาแอลป์ มาบรรจบบริเวณทีพ่ น้ื ทีโ่ ลกเปลีย่ นระดับจึงกลายเป็ นน้าตกทีส่ วยงามมาก ตัวน้าตกมี
ความสูง 25 เมตร กว้าง 150 เมตร มีอายุราว 14,000 – 17,000 ปี อิสระให้ท่านได้ช่นื ชมธรรมชาติ และ
ถ่ายรูปไว้เป็ นทีร่ ะลึก จนได้เวลาอันสมควรนาท่านสูเ่ มืองซูรคิ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
ให้ท่าน ชมเมืองซูริค Zurich เมืองทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ดุ ในสวิส และมีแม่น้าลิมมัตเป็ นแม่น้าทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ
เมืองซูรคิ ไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มชี ่อื เสียงระดับโลกและเป็ นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และ
วัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย นาท่านผ่านชมย่านเมืองเก่าลินเดอร์ฮอฟ ประกอบไปด้วยโบสถ์ในสมัยกลาง
สถานทีโ่ ดดเด่นเห็นจะเป็ นมหาวิหารคู่บา้ นคู่เมืองโบสถ์กรอสมุนเตอร์ Grossmunste Church ซึง่ ถือเป็ น
เอกลักษณ์ของเมืองซูรคิ ตัง้ อยูบ่ ริเวณริมฝั ง่ แม่น้าลิมมัต ปั จจุบนั กลายเป็ นหนึ่งในสถานทีท่ ่องเทีย่ วของซูรคิ
จากนัน้ มีเวลาให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าทีร่ ะลึกและสินค้าแบรนด์เนมได้จากย่านถนนบาห์นฮอฟ (หากตรงกับวัน
อาทิตย์ ร้านค้าอาจปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้ รายการช้อปปิ้ งจะปล่อยเวลาให้ท่านได้เดินเล่นในตัวเมืองมากขึน้
แทน)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั Dorint Airport-Hotel Zurich หรือระดับเทียบเท่า
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วันทีส่ ี ่
เช้า

กลางวัน
บ่าย

วันทีห่ ้า
เช้า

13 เม.ย.663
ซูริค-ซุก-ลูเซิ รน์ (สวิ ตเซอร์แลนด์)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองซุก Zug (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 40 นำที) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสำบทีส่ วยงำมรำว
กับเทพนิยำย ตัง้ อยูท่ ำงภำคกลำงตอนบนของประเทศ นำท่ำนชมเมืองชมหอนำฬิกำ Clock Tower แลนด์
มำร์กทีส่ ำคัญแห่งหนึ่งของเมือง ด้วยควำมสูงของหอถึง 52 เมตรและควำมโดดเด่น ของหลังคำซึง่ เป็ นสีน้ำ
เงินขำวโดนเด่นตัดกับสีหลังคำสีน้ำตำลของบ้ำนเมืองสวยงำมอย่ำงยิง่ นำท่ำนแวะชมและถ่ำยรูปกับโบสถ์
เซนท์ออสวอร์ล St.Oswald's Church โบสถ์ศกั ดิสิ์ ทธิที์ ส่ ำคัญของเมือง ตัวโบสถ์สร้ำงขึน้ ตัง้ แต่ ค.ศ. 1478
ใช้เวลำกำรก่อสร้ำงนำนถึง 6 ปี ถือเป็ นหนึ่งในสถำปั ตยกรรมทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ในช่วงโกธิคตอนปลำยแห่งหนึ่งใน
สวิตเซอร์แลนด์ นอกจำกนี้ชำวสวิสยังมีควำมเชื่ออีกว่ำ ถ้ำใครมีเรื่องทุกข์รอ้ นใดๆ หรือเจ็บป่ วย ถ้ำได้มำขอ
พรกับโบสถ์แห่งนี้ จะช่วยบรรเทำให้ดขี น้ึ อย่ำงรวดเร็ว นำท่ำนเข้ำชมร้ำนทำทองทีเ่ ก่ำแก่ทส่ี ดุ ในยุโรป ของ
ครอบครัว Lohri เปิ ดทำกำรตัง้ แต่สมัยศัตวรรตที่ 16 ภำยในตัวอำคำรมีกำรตกแต่งในรูปแบบสถำปั ตยกรรม
สมัยจักวรรดินโปเลียน มีซมุ้ ประตูและเสำโรมัน มีรปู ปั น้ และจิตรกรรมฝำผนัง ด้วยกำรวำดลำยหินอ่อนด้วย
มือ ในปี 1971 ได้เปิ ดร้ำนนี้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะล้ำค่ำและเครื่องประดับหำยำก และบำงชิน้ มีเพียงชิน้ เดียว
ในโลก มีเวลำให้ท่ำนเดินชื่นชมอำคำร งำนศิลปะล้ำค่ำและเครื่องประดับ ในส่วนของ Lohri Store ยังมี
นำฬิกำชัน้ นำระดับโลกให้ท่ำนเลือกซือ้ เลือกชมอำทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier, Piaget,
Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC, Omega, Jaeger-Le Coultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ อิสระให้
ท่ำนเลือกชมและช้อปปิ้ งตำมอัธยำศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิ รน์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองท่องเทีย่ วอันดับหนึ่งของสวิสที่
หลายท่านอาจจะเคยไปเยือนมาแล้ว แต่ลเู ซิรน์ ก็ยงั คงมีความสวยงามเหมือนเดิม นาท่านชม อนุสาวรียส์ งิ โต
และถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเพล สร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 14 ประดับตกแต่งบนโครงหลังคาหน้าจัวด้
่ วย
ภาพวาดในศตวรรษที่ 17 ซึง่ ภาพเขียนเหล่านี้เป็ นการเล่าเรื่องราวประวัตคิ วามเป็ นมาของเมืองลูเซิรน์ โดย
มีหอคอยน้า Wasserturm ซึง่ เดิมใช้เป็ นทีค่ มุ ขังนักโทษและเก็บเอกสารรวมทัง้ ของมีค่าของเมืองไว้ หอคอย
นี้มลี กั ษณะเป็ นรูปทรงแปดเหลีย่ มทีม่ ฐี านเชื่อมติดอยู่กบั สะพานสร้างขึน้ ราวปี ค.ศ. 1300สะพานแห่งนี้เคย
ถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ. 1993 แล้วก็มกี ารบูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม (ภาพวาดดัง้ เดิมถูกไฟ
ไหม้ไปเยอะ) สะพานชาเพลนี้ถอื เป็ นสะพานไม้ทเ่ี ก่าแก่ทส่ี ดุ ในยุโรป และให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปรอบ
ทะเลสาบและเลือกซือ้ สินค้าทีร่ ะลึกและแบรนด์เนมต่างๆ **เพื่อความสะดวกในการเดิ นเล่นและเลือก
ซื้อสิ นค้า อิ สระให้ท่านรับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย**
สมควรแก่เวลานัดหมาย นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั Ibis Styles Luzern City หรือระดับเทียบเท่า
14 เม.ย.63
ลูเซิ รน์ -ยอดเขาทิ ทลิส-อิ นเทอร์ลาเก้น-ช้อปปิ้ ง (สวิ ตเซอร์แลนด์)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิ ลเบิ รก์ Engelberg เมืองเล็กๆ บนเขาสูง อยู่ในรัฐออบวัลเดิน้ ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ ชื่นชมทัศนียภาพทีส่ วยงามของหุบเขาแอลป์ จนถึงสถานีกระเช้า
หรือเคเบิล้ คาร์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) ให้ท่านได้มีโอกาสสัมผัสกับการนัง่ กระเช้ารุน่ ใหม่
ในหลากหลายแบบ กระเช้าขนาด 6-8 ที่นัง่ ต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่และกระเช้าที่หมุนรอบตัวเอง
ไปด้วยในขณะที่เคลื่อนที่ เพือ่ ให้ท่านจะได้ชื่นชมกับวิวสวยๆ ในแบบ 360 องศา จนถึงบน ยอด
เขาทิ ทลิส Mt.Ttilis เป็ นยอดเขาทีม่ คี วามสูงทีส่ ดุ ใตอนเหนือของเขตประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทีม่ คี วามสูง
ถึง 3,028 เมตรเหนือระดับน้าทะเล ชมทัศนียภาพอันงดงามกับหิมะปกคลุมตลอดปี และยังเป็ นแหล่งของ
นักเล่นสกีชนั ้ ดีในช่วงฤดูหนาวด้วย
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กลางวัน
บ่าย

คา่

วันทีห่ ก
เช้า

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
นาท่านเดินทางลงจากยอดเขาทิทลิสด้วยกระเช้าไฟฟ้ า จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ มืองอิ นเทอร์ลาเก้น
Interlaken เมืองสวยในหุบเขาทีต่ งั ้ ริมฝั ง่ ของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชัวโมง)
่
และบริเวณเมืองนี้ยงั ใช้เป็ นทีถ่ ่ายทาของกองละครเรื่องลิขติ รักหรือ The Crown
Princess อีกด้วย ให้ท่านเดินเล่นเมืองน่ารักอย่างอินเทอร์ลาเก้นพร้อมเลือกซือ้ ของฝาก รวมถึงช้อปปิ้ ง
ร้านค้าต่างๆ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั City Oberland หรือระดับเทียบเท่า
15 เม.ย.63
อิ นเทอร์ลาเก้น-ลูกาโน่ -โคโม่-มิ ลาน (สวิ ตเซอร์แลนด์)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลูกาโน่ Lugano นำท่ำนชมเมืองทีม่ คี วำมงดงำมทำงธรรมชำติรำวกับภำพวำด
เมืองทีถ่ ูกล้อมรอบด้วยภูเขำจำนวนมำก ตัง้ อยู่รมิ ทะเลสำบลูกำโน่ ทะเลสำบทีม่ ชี ่อื เดียวกับชื่อเมือง ตัง้ อยู่
ระหว่ำงพรมแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศอิตำลี และเป็ นเมืองหลวงแห่งพันธรัฐทิซโิ น่ ทีม่ ี
บรรยำกำศแบบผสมผสำนสวิส-อิตำเลีย่ น จนได้รบั กำรขนำนนำมว่ำ สวิสริเวียร่ำ ในฐำนะเป็ นเมืองตำก
อำกำศของชำวสวิส (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชัวโมง)
่
นำท่ำนชมควำมงำมย่ำนเมืองเก่ำ ตัง้ อยู่บริเวณ
ใจกลำงเมืองทีม่ ลี กั ษณะเป็ นจัตุรสั สไตล์เมดิเตอร์เรเนียน และยังเป็ นทีต่ งั ้ ของย่ำนกำรค้ำรวมไปถึงเหล่ำ
อำคำรเก่ำแก่ของเมือง ถือเป็ นอีกหนึ่งจุดท่องเทีย่ วทีท่ ำให้ได้เพลิดเพลินไปกับวันนธรรมและประเพณี
ดัง้ เดิมของเมืองทีไ่ ด้รบั กำรอนุรกั ษ์ไว้เป็ นอย่ำงดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโคโม่ Como (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) นาท่านชมและถ่ายรูปอนุสรณ์
สถานทหารของเมืองโคโม่ มีลกั ษณะหอสูง 30 เมตร หันหน้าออกสูท่ ะเลสาบโคโม่ ภายในประกอบไปด้วย
เสาหินแกรนิตทีม่ นี ้าหนักถึง 40 ตันพร้อมกับการสลักชื่อของเหล่าทหารทีร่ ่วมรบในสงครามโลกครัง้ ที่ 1 กว่า
650 นาย ใกล้กนั นัน้ เป็ นมหาวิหารโวเทียโน่หรือวิหารโวลท่า ได้รบั การก่อสร้างขึน้ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง
ครบ 100 ปี ด้วยรูปแบบการตกแต่งแบบนีโอคลาสสิค ให้ท่านถ่ายรูปและชมภายนอกมหาวิหาร และวิหารโค
โม่ ทีส่ ร้างขึน้ ในรูปแบบโรมันคาทอลิค ถือเป็ นอาคารทีส่ าคัญอีกแห่งหนึ่งของแคว้นลอมบาร์เดีย ให้ท่านเดิน
เล่นชมโบสถ์สาคัญต่างๆ บริเวณริมทะเลสาบโคโม ซึง่ ได้ช่อื ว่าเป็ นทะเลสาบทีส่ วยงามทีส่ ดุ ของอิตาลี ใน
แคว้นลอมบาร์เดีย ทางเหนือของประเทศอิตาลี บริเวณเชิงเทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบโคโม่ลอ้ มรอบด้วยภูเขา
สูงทีย่ งั มีป่าไม้เขียวชะอุม่ หลายจุดบนชายฝั ง่ เป็ นช่องเขาแคบและหน้าผาทีส่ วยงาม ทางเหนือของทะเลสาบ
คือเทือกเขาแอลป์ ยาวเหยียดสุดสายตาเป็ นกาแพงธรรมชาติทส่ี ร้างฉากหลังอันงดงามอลังการให้กบั ดินแดน
บริเวณนี้ เทือกเขาแอลป์ นัน้ มีหมิ ะปกคลุมอยูต่ ลอดปี จึงทาให้สามารถเล่นสกีหมิ ะได้ตลอดเวลา จึงเป็ นจุดดึง
ดูงให้ผคู้ นจากทัวโลกหลั
่
งไหลมาท่
่
องเทีย่ วพักผ่อนกันอย่างไม่ขาดสาย สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับ
เข้าสูเ่ มืองมิลานอีกครัง้ นำท่ำนชม เมืองมิลาน หรือมิ ลาโน Milan เมืองหลักของแคว้นลอมบำร์เดียและ
เป็ นเมืองสำคัญทำงภำคเหนือของประเทศอิตำลี มีช่อื เสียงในด้ำนแฟชันและศิ
่
ลปะ ซึง่ มิลำนถูกจัดให้เป็ น
เมืองแฟชันในลั
่ กษณะเดียวกับนิวยอร์ค ปำรีส ลอนดอน และโรม นอกจำกนี้ยงั เป็ นทีร่ จู้ กั ในด้ำน
อุตสำหกรรม ผ้ำไหม และแหล่งผลิตรถยนต์ อัลฟำ โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอร์มลิ ำนและสโมสร
ฟุตบอลเอซีมลิ ำน ชมจัตุรสั สกำล่ำและรูปปั น้ ดำวินชี และให้ท่ำนถ่ำยรูปและชมควำมยิง่ ใหญ่ภำยนอกของ
มหาวิ หารแห่งเมืองมิลานหรือมิ ลานดูโอโม มหาวิหารหินอ่อนแบบกอธิคทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ 3 ในยุโรป
สร้างในปี ค.ศ.1386 ด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิคผสมผสานกันเป็ นสถาปั ตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟื้ นฟู
ศิลปวิทยาการ ใช้เวลาสร้างนานถึง 500 ปี มีความวิจติ รงดงามและประดับประดาไปด้วยรูปปั น้ นับกว่า
3,000 รูป มีหลังคายอดเรียวแหลมจานวน 135 ยอด บนสุดมีรปู ปั น้ ทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่า
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เป็ นสง่าอยู่ มีลานกว้างด้านหน้าดูโอโมทีม่ อี นุสาวรียพ์ ระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ทรงม้าคือสถานทีจ่ ดั
งานสาคัญต่างๆ ในบริเวณเดียวกันยังเป็ นทีต่ งั ้ ของ แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมำนูเอล ทีน่ บั ว่ำเป็ นช้อปปิ้ งอำ
เขตทีส่ วยทีส่ ดุ ในอิตำลีมำกว่ำ 100 ปี พร้อมถ่ำยรูปกับอนุสำวรียข์ อง ลิโอนำร์โด ดำร์วนิ ชี จิตรกรเอกทีโ่ ด่ง
ดังจำกภำพโมนำลิซ่ำ **เพื่อความสะดวกในการเดิ นเล่นและเลือกซื้อสิ นค้า อิ สระให้ท่านรับประทาน
อาหารคา่ ตามอัธยาศัย**
สมควรแก่เวลานัดหมายนาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั Novotel Malpensa หรือระดับเทียบเท่า
วันทีเ่ จ็ด
เช้า

13.05 น.

วันทีแ่ ปด
05.55 น.

16 เม.ย.63
มิ ลาน-สนามบิ นมาร์เพ็นซ่า (อิ ตาลี)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ให้ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัย จำกนัน้ ให้ท่ำนเช็คเอ๊ำท์จำกทีพ่ กั
สมควรแก่เวลานาท่านออกเดิ นทางสู่สนามบิ นมาร์เพ็นซ่าและเผือ่ เวลาให้ท่านทาคืนภาษี ที่
สนามบิ น
ออกเดิ นทางจากสนามบิ นมาร์เพ็นซ่า โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG941

17 เม.ย.63
สนามบิ นสุวรรณภูมิ
เดิ นทางกลับถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ..โดยสวัสดิภาพ...
**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางกลับต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ
ที่ ไม่คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ และหากที่ พกั ตามรายการไม่ได้รบั การยืนยัน
บริ ษทั ฯ ขอทาการเปลี่ยนโรงแรมที่ พกั ในระดับเดียวกันหรือเมืองใกล้เคียงให้
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าเดิ นทาง
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อิ ตาลี-สวิ ตเซอร์แลนด์ กับรถไฟสาย
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ราคารวมตั ๋วโดยสาร

ราคาไม่รวมตั ๋วโดยสาร
6

เบอร์นิน่าเอ๊กซ์เพรส 8 วัน (TG)
ผูใ้ หญ่ ท่ำนละ

68,900

38,500

66,900
38,500
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน
64,900
36,500
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน มีเตียงเสริม
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่ำนละ
8,900
8,900
**ไม่รวมค่าบริ การด้านนัดหมายและเอกสารด้านวีซ่าท่านละ 4,200 บาท //
ค่าทิ ปคนขับ, ทิ ปไกด์ท้องถิ่ น และค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,800 บาท
เรียกเก็บและชาระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย
*** บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ มภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***
หมายเหตุ
 อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผูโ้ ดยสารที่เป็ นผูใ้ หญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่าน และจะต้องชาระมัดจา หลังจาก
ยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
 การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการ
ดาเนิ นการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้ าที่สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้ วมือ
 กรณี ท่านที่ต้องการอยู่ต่อ ชาระค่าธรรมเนี ยมในการทาตั ๋วอยู่ต่อที่สนามบิ นเดิ มได้ไม่เกิ น 7 วัน นับจากวันที่
เดิ นทางออกจากต้นทาง ค่าธรรมเนี ยม 4,500 บาทต่อท่าน แต่ทงั ้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั ในวันนัน้ ๆ จะสามารถยืนยันการ
เดิ นทางได้ และการยื่นวีซ่าจะต้องแยกยื่นวีซ่าเดี่ยว ประกันต่างๆ ผูเ้ ดิ นทางจะต้องซื้อเพิ่มเติ มเพื่อให้ครอบคลุม
กับวันที่เดิ นทาง ซึ่งค่าใช้จา่ ยเหล่านี้ ไม่รวมในราคาทัวร์
 กรณี ท่านที่มีต ั ๋วโดยสารแล้ว แล้วเดิ นทางไม่พร้อมหมู่คณะ ตรวจสอบตารางการเดิ นทางของท่านว่ามีการพานักอยู่
ในประเทศอื่นมากกว่าในประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์หรือไม่ หากมีและระยะเวลาในการพานักนานกว่าในเขตประเทศ
สวิ ตเซอร์แลนด์ ท่านจะต้องดาเนิ นการยื่นวีซ่าที่ประเทศนัน้ ๆ แทน โดยท่านจะต้องดาเนิ นการด้วยตนเอง โดย
ค่าธรรมเนี ยมและค่าบริการในการยื่นวีซ่าประเทศนัน้ ๆ ไม่ได้รวมในราคาทัวร์เช่นเดียวกัน
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อัตรานี้ รวมบริการ
 ค่ำตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสำยกำรบิน Thai Airways เส้นทำง กรุงเทพฯ-มิลำน-กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
 ค่ำโรงแรมทีพ่ กั ตำมรำยกำรทีร่ ะบุ (2-3 / ห้อง) *บำงโรงแรมหรือบำงเมืองอำจไม่มหี อ้ งแบบ 3 เตียงให้บริกำร*
 ค่ำเข้ำชมสถำนทีต่ ่ำงๆ, ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำร
 ค่ำรถรับส่งระหว่ำงนำเทีย่ วตำมรำยกำรทีร่ ะบุ
 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ำบริกำรหัวหน้ำทัวร์ของบริษทั จำกกรุงเทพฯ ทีค่ อยอำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
 ค่ำประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท สำหรับซึง่ เด็กอำยุต่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้ หญ่อำยุเกิน 75 ปี
วงเงินคุม้ ครอง 500,000 บำท (เฉพำะค่ำรักษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไม่ได้รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ อันเกิดจำกอุบตั เิ หตุ อำทิ ค่ำตั ๋ว
โดยสำร, ค่ำทีพ่ กั , ค่ำอำหำรหรืออื่นๆ ทัง้ นี้เป็ นไปตำมเงื่อนไขของบริษทั ประกันฯ)
 ค่ำภำษีน้ำมันเชือ้ เพลิงและค่ำประกันภัยกำรเดินทำงทีม่ กี ำรเรียกเก็บจำกสำยกำรบิน ซึง่ เป็ นอัตรำเรียกเก็บ ณ วันที่ 18
พ.ย.2562 หำกมีเพิม่ เติมภำยหลังหรืออัตรำกำรผกผันค่ำน้ำมันหรือภำษีใดๆ จะต้องมีกำรชำระเพิม่ ตำมกฏและเงื่อนไข
ของสำยกำรบิน
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อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
 ค่ำน้ำหนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีทเ่ี กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่ำน)
 ค่ำธรรมเนียมกำรทำหนังสือเดินทำง
 ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำเชงเก้นและบริกำรด้ำนเอกสำรนัดหมำยและงำนวีซ่ำ ท่ำนละ 4,200 บำท เรียกเก็บและชำระพร้อม
ค่ำทัวร์งวดสุดท้ำย
 ค่ำทิปพนักงำนขับรถ,ค่ำทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ เดินทำงไป-กลับพร้อมคณะ ท่ำนละ 1,800 บำท เรียกเก็บ
และชำระพร้อมค่ำทัวร์งวดสุดท้ำย
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด หรือ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยมิได้คำดหมำยหรือค่ำอำหำรทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
 ค่ำน้ำดื่มระหว่ำงทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ำดื่มระหว่ำงทัวร์)
 ค่ำทำใบอนุญำตทีก่ ลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว
 ค่ำบริกำรพนักงำนยกกระเป๋ ำทุกแห่ง
 ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงทีน่ อกเหนือจำกรำยกำรทัวร์
 ค่ำภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่ ่ำย 3%

การชาระเงิ น
ทำงบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ ดยสำรหนึ่งท่ำน สำหรับกำรจองทัวร์สว่ นทีเ่ หลือจะ
ขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 30 วันทำกำร มิฉะนัน้ ทำงบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงินค่ำมัดจำทัง้ หมด
์

การยกเลิ ก
 หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันทาการแต่ไม่เกิน 90 วันทาการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินมัดจาค่าตั ๋วโดยสารของท่าน
์
นัน้ ๆ (เงื่อนไขค่ามัดจาตามทีท่ างสายการบินเรียกเก็บ)
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินมัดจาทัง้ หมด
์
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจา 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามทีส่ ถานทูต
เรียกเก็บ
 หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครื่องบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่
คนื ค่ามัดจา
์
 หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั ๋วโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่
คนื ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
์
หมายเหตุ
 รำยกำรอำจจะมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่ำงประเทศ
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคำนึงถึงควำมสะดวกของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
 กรณีทม่ี กี ำรเกิดภัยธรรมชำติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผ่ เู้ ดินทำงกำลังจะไป หำกมีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทำให้กำรเดินทำงไม่สำมำรถออกเดินทำงตำมกำหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงิน จนกว่ำจะได้รบั กำรยืนยัน
์
จำกสำยกำรบิน โรงแรม หรือหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่ำสำมำรถคืนเงินได้
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่ำเสียหำย เนื่องจำกภัยธรรมชำติ หรือเหตุกำรณ์จลำจลต่ำงๆ และอื่นๆ ทีม่ เี หตุทำให้
ไม่สำมำรถเดินทำงไป-กลับได้ตำมกำหนดกำรเดินทำงของรำยกำรทัวร์
 บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผูเ้ ดินทำง เนื่องจำกมีสงิ่ ผิดกฎหมำยหรือสิง่ ของห้ำมนำเข้ำ
ประเทศ เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือ ควำมประพฤติสอ่ ไปในทำงเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตำมที่กองตรวจคน
เข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว ทำงบริษทั ฯไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได้ ไม่วำ่ จำนวนทัง้ หมดหรือบำงส่วน
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถำนทูตงดออกวีซ่ำ อันสืบเนื่องมำจำกตัวผูโ้ ดยสำรเอง
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 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบั ชำวต่ำงชำติ หรือ คน
ต่ำงด้ำวทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศไทย
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดกำรสูญเสีย, สูญหำยของกระเป๋ ำ และสัมภำระของผูโ้ ดยสำร อันเกิดจำกสำยกำรบิน
ทำงสำยกำรบินผูใ้ ห้บริกำรจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตำมกฎของกรมกำรบินพำณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำย
ของสัมภำระใบใหญ่ในวงเงินตำมทีส่ ำยกำรบินกำหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่ำช้ำหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในรำยละเอียดของกำรแพ้อำหำรรุนแรง หรือกำรแพ้อำหำรหลำยชนิดของผูเ้ ดินทำง ดังนัน้ ท่ำนที่
แพ้อำหำรเล็กน้อยควรเตรียมยำประจำตัวไปด้วย หรือไม่สำมำรถจองทัวร์ได้ในกรณีท่ำนทีแ่ พ้อำหำรหลำยชนิดหรือแพ้
อำหำรในระดับรุนแรง
 ท่ำนทีม่ อี ำกำร แพ้อำหำร, มีปัญหำด้ำนสุขภำพหรือต้องมีกำรใช้ยำเฉพำะ, รวมถึงท่ำนทีต่ อ้ งกำรควำมช่วยเหลือและกำร
ดูแลเป็ นพิเศษ อำทิ ท่ำนทีต่ อ้ งใช้วลี แชร์ตลอดกำรเดินทำง เป็ นต้น ขอให้แจ้งทำงบริษทั ฯ ให้ทรำบล่วงหน้ำตัง้ แต่เริม่ จอง
ทัวร์ เนื่องจำกกฏทำงด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย ด้ำนโภชนำกำร ด้ำนกำรบิน และด้ำนกำรบริกำร อำจจะไม่ได้รบั ควำม
สะดวกสำหรับผูท้ ม่ี ปี ั ญหำข้ำงต้น
 ในบำงรำยกำรทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋ ำอำจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ำมำตรฐำนได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภำระควำมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในน้ำหนักส่วนที่
เกิน
 ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มีกำรรณรงค์เรื่องกำรงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถำนทีต่ ่ำง ๆ จะมีขอ้ กำหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องกำรสูบบุหรี่ และมีสถำนทีโ่ ดยเฉพำะสำหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจำกสุขภำพของคนส่วนรวม
 กรณีทท่ี ่ำนเดินทำงเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทำงพร้อมสมำชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั กำรดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อำยุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลำเกินกว่ำ 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้ำทัวร์มคี วำมจำเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
 กำรจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นกำรกำหนดตลอดทัง้ ปี หรือกำหนดล่วงหน้ำค่อนข้ำงนำน หำกวันเดินทำงดังกล่ำวตรงกับวันที่
สถำนทีเ่ ข้ำชมนัน้ ๆ ปิ ดทำกำร หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้ำ หรือ กำรเปิ ดรับจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้ำ
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดังกล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะสลับรำยกำรเพื่อให้ท่ำนได้เข้ำชมสถำนทีด่ งั กล่ำวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่ำเข้ำชมนัน้ ๆ ตำมเงื่อนไขรำคำทีไ่ ด้รบั จำกทำง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หำกมีกำรล่ำช้ำ หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่ำงกำรเดินทำง เป็ นผลทำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนทีด่ งั กล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะไม่มกี ำรคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่ำน
เนื่องจำกได้ชำระค่ำ Reservation Fee ไปแล้ว
 หำกช่วงทีเ่ ดินทำงเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมำสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชำวยุโรป ร้ำนค้ำปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ำรณำก่อนกำรจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่า
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในการปรั
บเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
์
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบน้า ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น (สวิ ตเซอร์แลนด์)
ใช้เวลาพิ จารณาโดยรวม 15 วัน
- ผูย้ ื่นคาร้องต้องแสดงตัวและสแกนนิ้ วมือ ณ วันนัดหมายยื่นคาร้องที่ศนู ย์ยื่น
- วัน/เวลานัดหมายเป็ นไปตามกฏของสถานทูตและศูนย์ยนื่
- รูปถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องทาการถ่ายใหม่ที่ศนู ย์ยื่น โดยผูย้ ื่นคาร้องต้องชาระเงิ นค่าถ่ายรูปด้วยตนเอง
- การถ่ายสาเนาเอกสารใดๆ ผูย้ ื่นคาร้องชาระเงิ นด้วยตนเอง
- ผูย้ ื่นคาร้อง กรุณาส่งสาเนาหน้ าหนังสือเดิ นทางที่เป็ นปัจจุบนั ที่สุด พร้อมกรอกข้อมูลเบือ้ งต้นสาหรับเพื่อใช้ในการ
ทานัดหมาย กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริง พร้อมเบอร์โทร.ที่สามารถติ ดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอร์โทร.ผูแ้ ทน
ยกเว้น ผูย้ ื่นคาร้องสูงอายุมากๆ หรือเด็กเล็กมากๆ
- เอกสารต้นฉบับที่เป็ นภาษาไทย อาทิ สาเนาหนังสือรับรองบริษทั / กิ จการร้านค้า, สาเนาทะเบียนบ้าน (กรณี เด็ก),
สาเนาสูติบตั ร (กรณี ผทู้ ี่อายุตา่ กว่า 20 ปี ), สาเนาทะเบียนสมรส, สาเนาทะเบียนหย่า, สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, สาเนาใบ
เปลี่ยนนามสกุล จะต้องถูกแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ทัง้ นี้ ทางบริษทั ฯ จะบริการท่าน ยกเว้น สาเนาหนังสือสัญญาซื้อ
ขาย/สัญญากู้/สัญญาอาชีพพิ เศษที่มีเนื้ อหาระบุเจาะจง กรุณาใช้บริการศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ เพือ่ หลีกเลี่ยง
ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผูย้ ื่นคาร้องจะต้องชาระด้วยตนเอง

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน

o โดยนับวันเริม่ เดินทำงเป็ นหลัก หำกนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทำงนี้สำมำรถใช้ได้ แต่หำกนับแล้วต่ำกว่ำ 6 เดือน
ผูเ้ ดินทำงจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทำง
o หน้ำหนังสือเดินทำงจะต้องมีหน้ำว่ำงสำหรับวีซ่ำอย่ำงน้อยไม่ต่ำกว่ำ 3 หน้ำ
o หำกท่ำนเปลีย่ นหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรียมเล่มเก่ำให้ดว้ ยเนื่องจำกประวัตกิ ำรเดินทำงของท่ำนจะเป็ น
ประโยชน์อย่ำงยิง่ ในกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำ
o ท่ำนทีม่ ปี กหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออกและไม่จำเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หำกมีกำรสูญหำย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำงนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิ ลลิ เมตร จานวน 2 รูป
เน้ นขนาดใบหน้ า

ฉำกหลังสีขำวเท่ำนัน้ เนื่องจำกสถำนทูตจะต้อง
สแกนรูปลงบนวีซ่ำ (ไม่ควรสวมเสือ้ สีขำว)
- รูปถ่ำยหน้ำตรงห้ำมใส่แว่น, ห้ำมคำดผมและห้ำมใส่
หมวกหรือเครื่องประดับ
บดบังหน้ำตำ, ห้ำมใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิก๊
อำยส์ **
-

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
- ใช้สำเนำสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
- หำกเด็กอำยุน้อยกว่ำ 20 ปี และยังศึกษำอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชำชนแล้ว ทำงสถำนทูตขอสำเนำสูตบิ ตั รด้วยและกรุณำ
แนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ

o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บา้ นและเบอร์มือถือ
o สำเนำทะเบียนสมรส กรณีท่ำนทีส่ มรสแล้ว
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o สำเนำใบเปลีย่ นชื่อ กรณีท่ำนทีม่ กี ำรเปลีย่ นชื่อ
o สำเนำใบเปลีย่ นนำมสกุล กรณีท่ำนทีม่ กี ำรเปลีย่ นนำมสกุล
o สำเนำใบหย่ำ กรณีท่ำนทีห่ ย่ำแล้ว

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองกำรทำงำนของบริษทั ทีท่ ำงำนอยู่เป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจริง) โดยมีรำยละเอียดกำร

เข้ำทำงำน, อัตรำเงินเดือน, ตำแหน่งงำน และระบุวนั ลำงำนหรือระบุวนั ทีเ่ ดินทำงอย่ำงชัดเจน (หนังสือรับรองกำร
ทำงำนออกมำไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวันยื่นวีซ่ำ)
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองกำรทำงำนจะต้องคัดเป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง,
อัตรำเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทำงำนกับหน่วยงำน หรือ องค์กร พร้อมใบลำและ สำเนำบัตรประจำตัว
รำชกำร 1 ชุด (หนังสือรับรองกำรทำงำนออกมำไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวันยื่นวีซ่ำ)
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สำเนำทะเบียนกำรค้ำ หรือ สำเนำกรมพันนำธุรกิจกำรค้ำ หรือ สำเนำหนังสือรับรอง
ควำมเป็ นเจ้ำของกิจกำร โดยจะต้องคัดมำไม่ต่ำกว่ำ 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น

 หำกไม่มอี ำชีพหรือเป็ นแม่บำ้ น ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรส
 หำกสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสำเนำสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงควำมสัมพันธ์กำรเป็ นสำมี-ภรรยำ หำกไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับควำมสัมพันธ์กำรเป็ นสำมี-ภรรยำกัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่ำใช้จำ่ ย พร้อมแสดงหลักฐำนกำรทำงำนและหลักฐำน
ทำงด้ำนกำรเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงกำรรับรองค่ำใช้จ่ำย
ให้แก่ผเู้ ดินทำงพร้อมแสดงควำมสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญำติใกล้ชดิ (กรณีน้หี ำก
ควำมสัมพันธ์ไม่สำมำรถสืบได้ หรือไม่เป็ นควำมจริง ท่ำนอำจถูกปฏิเสธกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำนี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา

- ใช้หนังสือรับรองทำงกำรศึกษำและแสดงควำมเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษำ จำกโรงเรียนหรือจำกสถำบัน เป็ น
ภำษำอังกฤษ (ฉบับจริง) (หนังสือรับรองกำรเรียนออกมำไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวันยื่นวีซ่ำ)

o หลักฐานการเงิ น
- สเตทเม้นท์จากธนาคารบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัว ขอย้อนหลัง 6 เดือน และอัพเดทถึงเดือนปั จจุบนั ทีส่ ดุ
หรือไม่ต่ำกว่ำ 15 วันนับจำกวันนัดหมำยยื่นวีซ่ำ พร้อมสำเนำหน้ำบัญชีหน้ำแรกทีม่ ชี ่อื เจ้ำของบัญชี
- กรณีมเี งินฝำกในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่มหรือ 1 บัญชี กรุณำแสดงสำเนำสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วยหรือ statement
บัญชีอ่นื ร่วมด้วย อำทิ เช่น บัญชีเงินฝำกประจำ เป็ นต้น
- กรณีรบั รองค่ำใช้จ่ำยให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจำกธนำคำร 1 ฉบับ และทำจดหมำยรับรองค่ำใช้จ่ำย
ให้บุคคลในครอบครัวเป็ นภำษำอังกฤษพร้อมระบุควำมสัมพันธ์เพื่อชีแ้ จงต่อสถำนทูตอีก 1 ฉบับด้วย โดยเฉพำะคู่
สำมี-ภรรยำ จะต้องมีสำเนำสมุดบัญชีกำรเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่ำจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตำม หำกมีกำรเงินใน
บัญชีน้อย ฝ่ ำยทีม่ กี ำรเงินมำกกว่ำต้องขอหนังสือรับรองจำกธนำคำร 1 ฉบับ และทำจดหมำยรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อม
ระบุช่อื และควำมสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถำนทูตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)

จะต้องมีใบอนุญำตจำกผูป้ กครองทัง้ บิดำและมำรดำ
หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมำรดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บตุ รเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของมำรดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
-
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หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับ
มำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจำก
อำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ ำยใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
-

*** กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำ

ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คนื ค่ำธรรมเนียมทีไ่ ด้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นคำร้องใหม่กต็ อ้ งชำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หำกสถำนทูตมีกำรสุม่ เรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษทั ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและ
โปรดแต่งกำยสุภำพ ทัง้ นี้ทำงบริษทั ฯ จะส่งเจ้ำหน้ำทีไ่ ปอำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอ
เอกสำรเพิม่ เติม ทำงบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกกำรได้วซี ่ำแล้ว ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรแจ้
งสถำนทูต ยกเลิกวีซ่ำของ
์
ท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนำมของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่ำนได้ชำระเงินค่ำมัดจำหรือทัง้ หมด ไม่ว่ำจะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชำระโดยตรงกับทำงบริษทั ฯ
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ำรขอใช้หนังสือเดินทำงในระหว่ำงกำรยื่นวีซ่ำ ท่ำนต้องแจ้งควำมจำนงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทรำบล่วงหน้ำ แต่หำก
กรณีท่ำนทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทำงก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่ำและท่ำนไม่สำมำรถนำหนังสือเดินทำงมำแสดงได้ทนั ท่ำนนัน้ จะต้องมำ
ยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถำนทูตตำมกำหนดกำรของสถำนทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนทีม่ เี อกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ทจ่ี ะเดินทำงไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตำมทีร่ ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏิเสธวีซำ่ อันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเทีย่ ว
ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทำ่ นหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 20
์
วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำง
เป็ นหลัก
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่ง
ยื่นคาร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่าใหม่
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้ น / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
(กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้ และกรอกเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อป้ องกันความผิดพลาดในการสะกด
ตัวอักษรและเพื่อให้เกิ ดความสะดวกต่อการทาเอกสารออนไลน์ ต่อไป)
1. ชื่ อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่ อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่ อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่ อหรื อชื่ อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

(ภาษาอังกฤษ)..........................................................

หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................................... วันเดื อนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสื อเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ ........ โสด ......... แต่งงานจดทะเบียน ......... แต่งงานไม่จดทะเบียน ......... หย่า ......... หม้าย
3. กรณี ทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี -ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่ อ-นามสกุล........................................................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
............................................................................................................. รหัสไปรษณี ย ์ .............................
ที่อยูป่ ัจจุบนั ปัจจุบนั หากเหมื อนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).......................................
................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์ ...............................................

โทรศัพท์บา้ น ...................................................................
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โทรศัพท์มือถือ

................................................. อีเมลล์

...........................................................................
5. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณี ประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยูท่ ่ ีทางานให้ชดั เจนเช่นกัน)
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
............................................................................................................ รหัสไปรษณีย ์ .............................
ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................
โทรศัพท์

............................................ หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)
.................................

กรณี ศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชัน้ หรื อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณี ในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย..........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)........................................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ท่ ีผา่ นมาหรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณี เคยให้ระบุวนั ที่)
ตัง้ แต่วนั ที่

......................................
รวม

ถึงวันที่

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

........... วัน

ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้ วมื อหรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย
กรณี ท่ ีทา่ นเคยได้รับการสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ...............................................................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณี เคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ)
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.................................................................................................................................................................
10. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่ ........ ตัวเอง ......... มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย
(กรณี ท่ ีมีผูส้ นัสนุ นค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านคื อ .........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .........................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่ ........ เดินทางด้วยกัน ......... ไม่ได้เดินทางด้วยกัน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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