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เทีย่วยุโรป 2 ประเทศสุดคลูล์...สวิส-อิตาล ี8 วนั 5คนื 
ซรูคิ-ชาฟฮาวเซน่-ลเูซริน์-อินเทอรล์าเกน้-กรนิเดลวาลด-์ทาซ-เซอรแ์มท- 

มลิาน-เบอรก์าโม-่เวโรนา่-เกาะเวนิส 
ดืม่ด่า่และสัมผสับรรยากาศเมอืงทอ่งเทีย่วยอดฮติบนเทอืกเขาแอลป์ 

ชมน ่าตกไรนท์ีใ่หญท่ีส่ดุในยโุรป และเทีย่วเมอืงรมิทะเลสาบลเูซริน์ 
ขึ นเขากรนิเดลวาลดเ์ฟยีสต ์หนึง่ในยอดเขายอดนิยม  

ฉายา “Top of Adventure” 
เที่ยวเซอรแ์มทเมอืงเล็กๆนา่รกัๆในหบุเขา 

**หา้มพลาด...ถา่ยรปูเชค็อนิ Toblerone Chocolate กบัยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์** 
เทีย่วเมอืงเก่าเบอรก์าโม ่ชมเมืองเวโรนา่ ดืม่ด่่าบรรยากาศอนัสวยงามของเกาะเวนิส   

และชอ้ปปิง้แบรนดด์งัอยา่งจใุจที่มิลาน 
โดยสายการบิน Etihad Airways 

 
บรษิัทฯ น่าท่านสัมผัสกบัเส้นทางแสนงดงามในเขตยุโรป ได้แก่สวิตเซอรแ์ลนด์และอติาลี น่าท่านชมเมืองต่างๆดังนี  

ซรูคิ  เมืองศนูย์กลางทางด้านการค้าและธุรกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ชาฟฮาวเซน่ เมืองที่ตั งของน ่าตกไรน์ น ่าตกทีใ่หญ่ที่สุดในทวปียุโรป เกิดจากการที่แมน่ ่าไรน ์ซึ่งเปน็แม่น ่านานาชาติที่ใหญ่

ที่สุดของยุโรปไหลจากตน้น ่าในเทือกเขาแอลปม์าบรรจบบริเวณที่พื นที่โลกเปล่ียนระดับจึงกลายเป็นน ่าตกที่
สวยงามมาก 

ลูเซริน์ เมืองสวยทีต่ั งอยูร่มิฝั่งทะเลสาบแห่งสีพ่ันธรัฐ หรือเวียวาลด์สตรัทซี และเปน็เมืองตากอากาศทีม่ีชื่อเสียงที่สุด
แห่งหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์   

อนิเทอรล์าเกน้ เมืองสวยในหุบเขาที่ตั งรมิฝั่งของ 2 ทะเลสาบ คอืทะเลสาบธนุนแ์ละเบรียนซ์ และเปน็ที่ตั งของสถานีรถไฟเพือ่
ต่อไปยังแหล่งทอ่งเที่ยวส่าคัญๆหลายแหง่ อาท ิGrindelwald First ฉายา Top of Adventure  

เซอรแ์มท หมูบ่้านเซอร์แมททีน่่ารกัๆ และมบีรรยากาศสบายๆ ล้อมด้วยเขาสูงสวยงาม ด้วยเป็นเมืองปลอดพาหนะที่
วุ่นวายทีน่กัทอ่งเที่ยวนิยมนั่งรถไฟขึ นเขากอร์เนอร์แกทเพือ่ชมววิยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น  

เบอรก์าโม เมืองที่มีความส่าคัญทางประวตัศิาสตร์ของแคว้นลอมบาร์ดีย์หนึ่งใน 20 แควน้ของประเทศอติาลี มีเสน่ห์
หลากหลายของศิลปะและประวัตศิาสตร์ทีม่ีมาตั งแต่สมัยโบราณ 

เวโรนา่ เมืองดังจากนิยายรกัอมตะที่มีเคา้เรื่องความจริงของการขัดแย้งกันของ 2 ตระกูลอิทธพิลของเมอืงนี  ประพันธ์
โดยวิลเลียมเช็คสเปียร์ กวีชาวองักฤษที่โด่งดังไปทัว่โลก  

เวนสิ เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมทีน่กัทอ่งเที่ยวเดินทางมาเยือนเปน็จ่านวนมากมายในแต่ละปี อดีตเมอืงที่เคยร่่ารวย
ที่สุดแห่งหนึ่งในยุคกลางเกาะเวนสิประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญก่ว่า 118 เกาะ ล่องเรือพรอ้มสัมผัส
บรรยากาศอนัแสนโรแมนติค 

มลิาน เมืองใหญ่และมีจ่านวนประชากรสูงที่สุดในอิตาลีและได้ชื่อว่าเปน็ศูนย์รวมแฟชัน่ดีไซน์เนอร์ชื่อดังของอิตาลี  
 

กา่หนดการเดนิทาง  4-11 มิ.ย./ 23-30 ก.ค./ 24 ก.ย. - 01 ต.ค./ 8-15 ต.ค. 2566 
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วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ-อาบูดาบี (ดูไบ) 
17.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั น 4 ประตูทางเขา้ระหวา่ง

หมายเลข 10  เคานเ์ตอรส์ายการบิน Etihad  Airways เคานเ์ตอรเ์ชค็อิน ROW- G 
**กรณีที่บางทา่นเดินทางมาจากตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทาง
แตล่ะกา่หนดการเดนิทางอีกครั งก่อนทา่การจองตัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการ
ทัวร์เป็นรายการทีไ่ด้มกีารดา่เนินการไวล้ว่งหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการ
เดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลง** 

20.15 น. น่าทา่นออกเดนิทางสู่นครซรูิค ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบิน Etihad  Airways 
เทีย่วบินที ่EY- 403 

23.30 น. เดินทางถงึสนามบินกรงุอาบดูาบ ี เพื่อแวะเปลีย่นเครือ่ง 
 

วันที่สอง                                                                                       
03.25 น. ออกเดนิทางสู่นครซรูคิ โดยสายการบิน Etihad  Airways เทีย่วบินที ่EY- 073 
07.55 น. เดินทางถงึสนามบินนครซูรคิ เมืองเศรษฐกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  หลังผ่านขั นตอนพิธี

การตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว รถโค้ชรอรับท่ีสนามบิน  
จากนั นน่าท่านเดินทางสูเ่มืองชาฟฮาวเซน่ Schaffhausen (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) 
จนกระทั่งถึง Neuhausen Rhein Falls ที่ตั งของน า่ตกไรน์ น่าท่านชมความสวยงามของน ่าตก
ไรน์ น ่าตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในทวีปยุโรป เกิดจากการท่ีแม่น ่าไรน์ ซึ่งเป็นแม่น ่านานาชาติท่ีใหญ่ท่ีสุด
ของยุโรปไหลจากต้นน ่าในเทือกเขาแอลป์ ตัวน ่าตกมีความสูง 25 เมตร อิสระให้ท่านได้ชื่นชม
ธรรมชาติและถ่ายรูปตามอัธยาศัย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั นน่าท่านเดินทางสู่ใจกลางนครซรูคิ Zurich น่าท่านชมย่านเมืองเก่าลินเดอร์ฮอฟ ผ่านชม 
The Rathaus หรืออีกชื่อหน่ึงท่ีคุ้นเคยดีอย่าง Zurich’s Town Hall สร้างขึ นในปีค.ศ. 1694 ถึง
ปี 1698 เป็นสถานท่ีราชการท้องถิ่นในเมืองซูริคท่ีได้รับการปรับปรุงเร่ือยมาจนถึงปัจจุบัน ผ่าน
ชมโบสถ์กรอสมุนเตอร์ Grossmunster Church มหาวิหารคู่บ้านคู่เมืองซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์
ของเมืองซูริค ตั งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น ่าลิมมัตเช่นกันปัจจุบันกลายเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียว
ของซูริค และเดินข้ามสะพานไปอีกฝั่งของแม่น ่าผ่านชมโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ Fraumunster ซึ่ง
เป็นหน่ึงในสี่โบสถ์หลักของเมืองซูริค ท่ีสร้างขึ นจากซากปรักหักพังของวิหารส่าหรับสตรีชนชั น
ขุนนางชั นสูงในสมัยก่อนภายหลังได้พระราชทานให้กับคณะนักบุญเบเนดิกต์  
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กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บ่าย น่าท่านเดินทางสู่เมืองลเูซิรน์ Lucerne (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองท่องเท่ียว

อันดับหน่ึงของสวิสท่ีหลายท่านอาจจะเคยไปเยือนมาแล้ว แต่ลูเซิร์นก็ยังคงมีความสวยงาม
เหมือนเดิม ชมอนสุาวรยีส์ิงโต Lion Monument ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็น
สัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิสซึ่งท่างานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ท่ี 
16 แห่งฝร่ังเศส และชมสะพานไมช้าเพล Chapel Bridge ท่ีสร้างขึ นตั งแต่สมัยศตวรรษท่ี 14 
ประดับตกแต่งบนโครงหลังคาหน้าจั่วด้วยภาพวาดในศตวรรษท่ี 17 ซึ่งภาพเขียนเหล่านี เป็น
การเล่าเร่ืองราวประวัติความเป็นมาของเมืองลูเซิร์น โดยมีหอคอยน ่า Wasserturm อยู่กลาง
สะพาน ซึ่งเดิมใช้เป็นท่ีคุมขังนักโทษและเก็บเอกสารรวมทั งของมีค่าของเมืองไว้ถือเป็นสะพานไม้
ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป และน่าท่านเดินทางสู่เมืองอนิเทอรล์าเก้น Interlaken เมืองสวยในหุบเขา
ท่ีตั งริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ และเป็นที่ตั งของสถานีรถไฟเพื่อต่อไป
ยังแหล่งท่องเท่ียวส่าคัญๆ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 

ค่า่ รับประทานอาหารค่า่ ณ ภตัตาคาร 
จากนั นน่าท่านเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม  Hotel Central Continental, Interlaken หรือระดับเทียบเท่า 

 

วันที่สาม อินเทอร์ลาเก้น-กรินเดลวาลดเ์ฟยีส The Top of Adventure-ทาซ  
เชา้  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น่าท่านเดินทางสู่สถานีกระเชา้กรนิเดลวาลด์ เฟยีสต ์Grindelwald First  ฉายา The Top of 
Adventure หน่ึงในยอดเขายอดนิยมท่ีมีความสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในสวิตเซอร์แลนด์ และยังใช้
เป็นสถานท่ีถ่ายท่าซีรีย์เกาหลีเร่ืองดัง Crash Landing on You ซึ่งเป็นสถานท่ีท่ีตัวละครใน
เร่ืองได้พบกัน น่าท่านนั่งกระเชา้เคเบิ ลคาร ์Cable car ขึ นพิชิตยอดเขาบนระดับความสูง 
2,168 เมตร น่าท่านสู่จุดชมวิวของสถานีเฟียตส์ท่ีสามารถชมวิวได้แบบ 360 องศา ทั งยังเป็น
สถานท่ีตากอากาศ มีร้านอาหารให้บริการ ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศแปลกใหม่กับการเดินเล่น
เลียบริมผา First Cliff Walk เพ่ือเดินชมวิวหน้าผาและจุดชมวิวร้อยล้านหรือมุมมหาชนของ
กรินเดลวาลด์เฟียตส์ ท่านสามารถชมทัศนียภาพแบบพาโนราม่าของยอดเขาต่างๆ เช่น Eiger, 
Monch, Jungfrau เป็นต้น และยอดเขาต่างๆ ในเขตเทือกเขาแอลป์ท่ีทอดตัวอยู่ในเขตประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ท่ีเรียกได้ว่ามีความงามแบบสุดๆ และสูดอากาศอันแสนบริสุทธิ์ พร้อมทั งชมวิว
ด้านล่าง มองเห็นตัวเมืองกรินเดลวาลด์ได้อย่างชัดเจน **การขึ น-ลงกระเชา้กรนิเดลวาลด์
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เฟยีตส ์ขึ นอยู่กบัสภาพอากาศเอื ออา่นวยไม่มลีมแรง กรณทีี่มีกระแสลมแรงหรอืมีการซอ่ม
บ่ารงุ ไม่เปดิให้บริการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงไปขึ นชมทศันยีภาพในยอดเขา
อื่นๆ อาทิเช่น ฮารด์เดอรค์ลมุ เป็นต้น หรือยอดเขาอืน่ๆ ในเขตเมอืงอนิเทอร์ลาเกน้แทน ใน
อัตราคา่บริการที่เทา่ๆ กนั** 
**ในเขตยอดเขาเฟียตส์ นอกเหนือจากการเดินเลียบริมผาแล้วยังมีบริการอื่นๆ ด้วย อาทิ First 
Flyer การน่ังสลิงห้อยขาเหมือนล่องลอยอยู่ในอากาศ ระยะทางกว่า 800 เมตร ด้วยความเร็ว 
84 กิโลเมตร / ชั่วโมง, First Mountain Cart การน่ังโกคาร์ทบนทางคดเคี ยว, Trottibike 
Scoote การป่ันจักรยานบนภูเขาสูงชมวิวเส้นทางธรรมชาติ ทุ่งหญ้าและดอกไม้ ความยาว
ระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร, First Glider เคร่ืองเล่นส่าหรับบินร่อนเพื่อชมวิวในมุมกว้าง 
ระยะทางกว่า 800 เมตร เป็นต้น (กจิกรรมเหลา่นี ไมไ่ดร้วมอยูใ่นราคาทวัร ์ทา่นทีต่้องการซื อ
กจิกรรมเพิม่เตมิ กรุณาตดิต่อสอบถามหวัหนา้ทวัร ์และตรวจสอบเวลาทอ่งเทีย่วบนยอดเขา
นี )**  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนเขา 
บ่าย น่าท่านเดินทางสู่เมืองทาซ Tasch เมืองเล็กๆ น่ารักท่ีรายล้อมไปด้วยยอดเขาสูงมากมายเป็น

ทัศนียภาพท่ีสวยมากๆ อีกจุดหน่ึง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) 
ค่า่ รับประทานอาหารค่า่ ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมทีพ่ัก 

จากนั นน่าท่านเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม Matterhorn Inn Hotel, Tasch หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่สี ่ ทาซ-เซอรแ์มท-ชมวิวยอดเขาแมทเทอรฮ์อร์น-มิลาน (อติาลี) 
เชา้  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น่าท่านน่ังรถไฟจากเมืองทาซสูเ่มืองเซอรแ์มท ดว้ย Shuttle Train เมืองเล็กๆ น่ารักและมี
บรรยากาศสบายๆ ล้อมด้วยเขาสูงสวยงาม ด้วยเป็นเมืองปลอดพาหนะที่วุ่นวาย เน่ืองจากไม่
อนุญาตให้รถยนต์วิ่งและเป็นเมืองท่ีได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษท่ีดีแห่งหน่ึงของโลก (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 12 นาที) เม่ือเดินทางถึงเมืองเซอร์แมท น่าท่านเดินเล่นชมเมืองเซอร์แมท
โดยมีฉากหลังเป็นวิว “ยอดเขาแมทเทอรฮ์อร์น” Matterhorn ยอดเขาท่ีมีรูปทรงคล้ายพีระมิด
ท่ีโค้งลงเล็กน้อยซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีความสูงกว่า 4,478 
เมตร เหนือระดับน ่าทะเล ความงามท่ีแปลกตาและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแมทเทอร์ฮอร์น 
ท่าให้มีบริษัทโด่งดังระดับโลกต่างช่วงชิงเพื่อท่ีจะได้ครอบครองให้เป็นเสมือนดั่งตัวแทน
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สัญลักษณ์ของตน ทั งช็อกโกแล็ตทับเบอโรนที่ผู้คนทั่วโลกต่างรู้จักกันเป็นอย่างดีและ
ผู้ผลิตหนังรายใหญ่อย่างพาราเมาท์พิคเจอร์ท่ีน่าแมทเทอร์ฮอร์นไปท่าเป็นโลโก้ของบริษัทจน
เป็นท่ีจดจ่าของผู้คนจากท่ัวโลก อิสระให้ท่านได้ชมเมืองเซอร์แมทและถ่ายรูปกับวิวทิวทัศน์อัน
ตื่นตาตื่นใจของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (ราคาทัวร์ไม่รวมรถไฟไต่ขึ นยอดเขา Mt. Gornergrat 
เพ่ือชมวิว Zermatt - Matterhorn ท่านท่ีต้องการซื อเพิ่มเติมกรุณาติดต่อสอบถามหัวหน้า
ทัวร์และตรวจสอบเวลาท่องเท่ียว)   
**เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่วและเลอืกซื อสนิคา้ อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศยั ** 
จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางโดยรถไฟกลบัสูเ่มอืงทาซ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บ่าย น่าท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่เมืองมลิาน หรอืมลิาโน Milan เมืองหลักของแคว้นลอมบาร์เดีย

และเป็นเมืองส่าคัญทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลาน
ถูกจัดให้เป็นเมืองแฟช่ันในลักษณะเดียวกับนิวยอร์ค ปารีส ลอนดอน และโรม นอกจากนี ยังเป็นท่ี
รู้จักในด้านอุตสาหกรรม ผ้าไหม และแหล่งผลิตรถยนต์ อัลฟา โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอล
อินเตอร์มิลานและสโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน 

 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) 
ค่า่ รับประทานอาหารค่า่ ณ ภตัตาคาร 

จากนั นน่าท่านเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม NH Milano Fiera Hotel, Milan หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่หา้ มิลาน-เบอรก์าโม-่เวโรนา่-เวนสิเมสเตร ้
เชา้  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น่าท่านเดินทางสู่เมืองเบอรก์าโม ่Bergamo (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองทางตอน

เหนือของประเทศอิตาลีและไม่ไกลจากเมืองมิลาน เป็นเมืองท่ีมีความส่าคัญทางประวัติศาสตร์
ของแคว้นลอมบาร์ดีย์หน่ึงใน 20 แคว้นของประเทศอิตาลี มีช่ือเสียงเก่ียวกับบรรยากาศของ
ความเป็นเมืองยุคกลางท่ีมีเสน่ห์ผสมผสานไปด้วยวัฒนธรรมท่ีหลากหลายของศิลปะและ
ประวัติศาสตร์ท่ีมีมาตั งแต่สมัยโบราณ   
น่าท่านนั่งรถรางไฟฟา้ Funicular จากย่านใจกลางเมืองเบอร์กาโมสู่เขต Upper Town ผ่าน
ชมย่านเมืองเก่า Citta Alta ซึ่งพื นท่ีส่วนใหญ่ของเมืองนั นล้อมรอบด้วยก่าแพงเมือง ที่สร้างขึ น
ในศตวรรษท่ี 17  
ผ่านชมจัตุรัสเก่าเปียสซ่าเว็คเคียร์ Piazza Vecchia มีเวลาให้ท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์ Santa 
Maria Maggiore ท่ีแวดล้อมไปด้วยเหล่าอาคารท่ีแสดงออกถึงการผสมผสานระหว่าง

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%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
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สถาปัตยกรรมของยุคกลางและเรเนสซองส์  จากนั นเดินทางสู่เมืองเวโรนา่ Verona  (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองดังจากนิยายรักอมตะท่ีมีเค้าเร่ืองจริงของการขัดแย้งกันของ 2 
ตระกูลอิทธิพลของเมืองนี  โรมิโอและจูเลียส ฝีมือการประพันธ์ของวิลเลียมเช็คสเปียร์ กวีชาว
อังกฤษท่ีโด่งดังไปท่ัวโลก  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น่าท่านเดินชมย่านเมอืงเก่าของเวโรน่าที่ยังคงสภาพบ้านเรอืนแบบโบราณ น่าท่านสู่ “จตุรัสเออร์เบ” ที่ราย

ล้อมไปด้วยคฤหาสน์, วังเก่าของตระกูลที่เคยปกครองเวโรน่า นา่ท่านชมและถา่ยรปูภายนอก “บา้นของจู
เลยีต” ปัจจุบนัหน้าบ้านจูเลียตคือร้าน Armani ชมระเบียงหินอ่อนเล็กๆ ที่จูเลียตเคยยืนอยู่โดยมีโรมิโอมา
คอยเฝ้าขอความรกัอยู่ด้านล่างตั งอยูท่ี่บ้านเลขที่ 27 ถนนแคปเปลโลในเมืองเวโรน่า ได้เวลาสมควรน่าท่าน
เดินทางสู่เมอืงเวนสิเมสเตร ้Venice Mestre เมืองหลักของแคว้นเวเนโต้และเป็นเมอืงท่องเที่ยวยอดนิยมที่
นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนเปน็จ่านวนมากมายในแต่ละปี (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) 

ค่า่ รบัประทานอาหารค่า่ ณ ภตัตาคาร 
จากนั นน่าท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรม NH Laguna Palace Hotel, Venice Mestre หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่หก เวนิสเมสเตร-้เกาะเวนิส-มิลาน 
เชา้  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 น่าท่านเดินทางสู่ท่าเรอืทรอนเชตโต ้เพื่อขา้มสูเ่กาะเวนิส น่าท่านชมเกาะเวนิส อดีตเมืองท่ีเคย

ร่่ารวยท่ีสุดแห่งหน่ึงในยุคกลาง เกาะเวนิสประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมี
สะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่งที่ศูนย์กลางอยู่ท่ีจัตุรัสเซนต์มาร์ค หรือซานมาร์โค ชุมชนท่ีใหญ่
ท่ีสุดบนเกาะต่างๆ ของเมืองเวนิสท่ีมีคลองต่างๆ มากมายนับร้อยแห่ง นับเป็นบรรยากาศที่ไม่มีท่ี
ใดเหมือนและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะเมือง 
น่าท่านชมเกาะเวนิส เร่ิมจากผ่านชมสะพานสะอื นที่เชื่อมระหว่างคุกหลวงและพระราชวังดอร์ดจ 
ผ่านชมวิหารเซนต์มาร์คท่ีงดงามด้วยการประดับด้วยโมเสคหลายล้านชิ น แวะถ่ายรูปภายนอก
กับพระราชวังดอจส์ Doge’s Palace ท่ีเป็นท่ีท่าการของรัฐบาลเวนิสและท่ีพ่านักของผู้ด่ารง
ต่าแหน่งเจ้าเมืองในอดีต ตัวอาคารกะทัดรัดในแบบโกธิค เป็นสิ่งก่อสร้างท่ีเก่าแก่มากว่า 800 ปี
มาแล้ว เม่ือสมัยเวนิสยังเป็นสาธารณรัฐอิสระ ซึ่งเคยร่่ารวยและมีอ่านาจมหาศาลและเคยส่งให้
มาร์โคโปโลเดินทางไปเมืองจีน และสะพาน Bridge of Sighs หรือท่ีรู้จักกันดีในนามของสะพาน
ถอนหายใจ เป็นสะพานซุ้มโค้งสูงขึ นท่ีอยู่เหนือแม่น ่าที่เป็นเส้นทางเช่ือมระหว่างเรือนจ่าและ
พระราชวัง สะพานอันงดงามท่ีแสนโรแมนติกแห่งนี เป็นสะพานท่ีเต็มไปด้วยต่านานมากมายของ
ท้องถิ่นเวนิส (ค่าทัวร์ไม่รวมน่ังเรือกอนโดล่า Gondola Ride) ให้ท่านดื่มด่่าไปกับบรรยากาศ
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ของเมืองเวนิสแบบใกล้ชิด เข้าไปตามคลองต่างๆ ที่เป็นท่ีตั งของอาคารท่ีมีสถาปัตยกรรม
หลากหลายและที่พักมากมายพร้อมกับฟังเพลงพื นเมืองจากพนักงานพายเรือ อิสระให้ท่านชม
และเลือกซื อสินค้าขึ นชื่อ อาทิ เครื่องแก้วเวนีเซีย หรือ หน้ากากเทศกาลคาร์นิวัล ท่านอาจใช้
เวลานั่งจิบกาแฟตามร้านกาแฟ ที่ตั งอยู่รอบจัตุรัสเซนต์มาร์ค เพื่อดื่มด่่ากับบรรยากาศท่ีแสนโร
แมนติก  
**เพือ่ความสะดวกในการทอ่งเทีย่วและเลอืกซื อสนิคา้ อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศยั ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ่าย น่าท่านเดินทางกลับสู่เมืองมลิาน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชั่วโมง) และน่าท่านชมความ
ยิ่งใหญ่และถ่ายรูปภายนอกกับมหาวิหารแหง่เมอืงมลิานหรือมลิานดโูอโม มหาวิหารหินอ่อน
แบบกอธิคท่ีใหญ่เป็นอันดับ 3 ในยุโรป สร้างในปี ค.ศ.1386 ด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิคผสมผสาน
กันเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ใช้เวลาสร้างนานถึง 500 ปี มี
ความวิจิตรงดงามและประดับประดาไปด้วยรูปป้ันนับกว่า 3,000 รูป มีหลังคายอดเรียวแหลม
จ่านวน 135 ยอด และให้ท่านช้อปปิ้งท่ีแกลเลอรี ่วคิเตอร์ เอ็มมานเูอล ท่ีนับว่าเป็นช้อปปิ้งอาเขต
ท่ีสวยท่ีสุดในอิตาลีมากว่า 100 ปี เป็นศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนมท่ีทันสมัยให้เลือกซื อไม่ว่าจะ
เป็นเสื อผ้า กระเป๋า รองท้า และนาฬิกาแบรนด์ชื่อดัง อาทิ Louis Vuitton, Prada , Versace, 
Gucci, Armani หรือแบรนด์ดังของอิตาลี มีเวลาอิสระให้ท่านช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง
อย่างจุใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค่า่ รับประทานอาหารค่า่ ณ ภตัตาคาร 

จากนั นน่าท่านเข้าสู่ท่ีพักโรงแรม NH Milano Fiera Hotel, Milan หรือระดับเทียบเท่า 
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วันที่เจด็ มิลาน-สนามบนิมาเพน็ซาร ์
เชา้  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

สมควรแก่เวลาน่าท่านเดินทางสู่สนามบินมาร์เพ็นซา่ และเผื่อเวลาส่าหรับการท่าคืนภาษีท่ี  
สนามบิน  

10.10 น. น่าทา่นออกเดนิทางจากมลิาน โดยสายการบิน Etihad  Airways เทีย่วบนิที ่EY- 088 
18.05 น.          เดนิทางถงึสนามบนิกรงุอาบดูาบ ี เพื่อแวะเปลีย่นเครื่อง 
22.50 น.          นา่ทา่นออกเดนิทางจากกรงุอาบดูาบ ีโดยสายการบิน Etihad  Airways เทีย่วบินที ่EY- 402 
 

วันทีแ่ปด อาบดูาบ ี(ดไูบ) – สนามบนิสวุรรณภมูิ 
08.20 น.  เดินทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ โดยสวสัดภิาพ..  

**กรณีที่บางทา่นเดินทางตอ่ไปตา่งประเทศหรือตา่งจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแต่
ละกา่หนดการเดนิทางอกีครั งก่อนทา่การจองตัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนื่องจากรายการ
ทัวร์เป็นรายการซรีี่สแ์ละไดม้ีการดา่เนินการไวล้่วงหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาลเวลาการ
เดินทางอาจมีการเปลีย่นแปลง** 

 

 
 

รายการทัวร์อาจมีการเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตกุารณ์อืน่ๆ  
ทีไ่มค่าดคดิหรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทัวร ์ และหากทีพ่ักตามรายการไมไ่ดร้ับการยืนยัน  

บริษทัฯ ขอทา่การเปลีย่นโรงแรมทีพ่ักในระดบัเดยีวกันหรือเมืองใกล้เคยีงให ้ 
ทั งนี เพื่อประโยชนข์องคณะเป็นสา่คญั 

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

Europe Wow Wow 
เทีย่วสวสิ-อิตาล ี8วนั 5 คนื 

 (ขึ นเขา Grindelwald First +เทีย่ว Zermatt) 
4-11 ม.ิย.2566 ก.ค.- ต.ค.2566 

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ 75,995 81,995 
เด็กอายุต่่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน)  75,995 81,995 
เด็กอายุต่่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) มีเตียง 73,995 79,995 
เด็กอายุต่่ากว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ไม่มีเตียง 71,995 77,995 
พักเดี่ยวเพ่ิม ท่านละ 13,995 13,995 
ส่าหรับท่านท่ีมีตั๋วโดยสารเคร่ืองบินแล้ว ราคาทัวร์ท่านละ 47,995 47,995 



Europe Wow Wow (Swiss-Italy) 8D5N, EY  / 4-11 Jun, 23-30Jul, 24Sep-01Oct, 8-15 Oct 2023   10 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัรต์ ัว๋เครื่องบิน** 

 

**ไมร่วมคา่บรกิารดา้นวซีา่และคา่บรกิารทา่นละ 4,800 บาท //  
คา่ทปิคนขบัและคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,900 บาท ชา่ระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสดุทา้ย ** 

*** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษนี า่มัน ในกรณทีีส่ายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่เตมิภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรปสว่นใหญไ่มอ่นญุาตใหเ้ดก็อายตุ่า่กวา่ 7 ป ีเขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ *** 

หมายเหต ุ
อัตราคา่เดนิทางนี ตอ้งมีจา่นวนผูโ้ดยสารทีเ่ปน็ผูใ้หญจ่า่นวนไม่ต่า่กวา่ 25 ทา่น ตามข้อกา่หนดและเงือ่นไขของบริษทั
ฯและจะตอ้งชา่ระมดัจา่หลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัที 
 เนือ่งจากเปน็ตัว๋โปรโมชัน่ จองแลว้ไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นคนเดนิทางไดร้วมทั งไมส่ามารถ Refund ตัว๋ได ้ 
กรณทีา่นทีม่ตีัว๋ของสายการบนิอืน่หรอืรว่มเดนิทางโดยไมใ่ชต้ัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบรษิทัทัวร ์ กรณุาแจง้
ลว่งหนา้เนือ่งจากมกีารเกีย่วขอ้งกบัการยืน่วซีา่ ซึง่ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถยืน่วซีา่พรอ้มคณะได ้  
***การดา่เนนิการขอวซีา่จะตอ้งใชเ้วลาโดยรวมประมาณ 15-20 วนัทา่การ ซึ่งผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตวัดว้ยตวัเอง
และไดร้บัการสแกนนิ วมอืจากศนูยร์บัคา่รอ้งของสถานทูตโดยตรง โดยจะตอ้งส่งรายละเอยีดโดยการกรอกในใบ
รายละเอยีดดา้นลา่ง และ สา่เนาหนา้หนงัสอืเดนิทาง และสง่เอกสารใหค้รบเพือ่ทา่การนดัหมาย ** 
 
อตัรานี รวมบรกิาร 
 ค่าตั๋วเครื่องบนิไป-กลับโดยสายการบินเอทิฮัดแอร์เวย์ส เส้นทางกรุงเทพฯ- ซูริค// มิลาน-กรุงเทพฯ ชั นประหยัด 
 ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ (2 ท่านตอ่หอ้ง)เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไมม่ีหอ้งพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณทีี่

เดินทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยช่าระค่าพกัเด่ียวเพิ่ม  
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ค่าอาหารและเครือ่งด่ืมตามรายการ 
 ค่าภาษีส่าหรับนกัทอ่งเที่ยวหรอืภาษีเมอืงส่าหรับการเข้าพกัในเมืองทกุแห่ง 
 ค่าภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ี 
 ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศกท์้องถิน่ในเขตเมืองเก่า, พระราชวังและหัวหน้าทวัร์ของบริษทัจากกรุงเทพฯอ่านวยความ

สะดวกแกท่่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกันอบุัติเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ส่าหรับซึง่เด็กอายุต่่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญอ่ายุเกิน 75 ปี วงเงนิ

คุ้มครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั น ไม่ได้รวมถงึค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตัว๋
โดยสาร,ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรอือืน่ๆ ทั งนี เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกันฯ) หากสนใจซื อประกนัสุขภาพหรือประกนัภัย
การเดินทางแบบอื่นๆ กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ 

 ค่าภาษนี ่ามนัเชื อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ีการเรียกเก็บจากสายการบนิ ซึ่งเปน็อัตราเรียกเก็บ ณ วนัที่ 16ม.ค.
2566 หากมีเปล่ียนแปลงตั๋วโดยสารหรอืเพิม่เติมภายหลังหรอืมกีารเปลี่ยนแปลงอัตราการผกผนัค่าน ่ามันหรอืภาษีใดๆ 
จะต้องมีการช่าระเพิม่ตามกฎและเงื่อนไขของสายการบนิ 

อตัรานี ไมร่วมบรกิาร 
 ค่าน ่าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกนิกว่าสายการบินก่าหนด (30 กิโลกรัม/จ่ากัด 1 ใบ/ท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท่าหนังสอืเดินทาง 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส่ังเพิม่เอง ค่าโทรศพัท์  ค่าซักรีด ฯลฯ 
 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบรกิารด้านการนัดหมายและเอกสาร ทา่นละ 4,800 บาท (ช่าระพรอ้มคา่ทัวร์ส่วนที่เหลือ) 
 ค่าทิปพนกังานขับรถและทปิหวัหน้าทัวรท์ี่เดินทางไป-กลับพรอ้มคณะ ท่านละ 1,900บาท (ช่าระพรอ้มค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ) 
 ค่าท่าใบอนุญาตทีก่ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรอืคนต่างด้าว 
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 ค่าทิปพนกังานยกกระเป๋าทกุแหง่ ซึ่งท่านจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัย์สินของท่านด้วยตัวท่านเอง หรอืหากต้องการการ
บรกิารยกกระเป๋าจะตอ้งช่าระค่าทิปตามที่โรงแรมนั นๆ เรียกเกบ็ 

 ทัวร์ไม่มแีจกกระเป๋าหรือของทีร่ะลึก 
 สัญญาณ wifi และค่าอนิเตอร์เนต็ในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพื นที่สาธารณะภายในโรงแรมที่มกีารใหบ้รกิารฟรหีรอืบางโรงแรม

อาจมีใหบ้รกิารบนห้องพกัด้วยขึ นอยู่กบันโยบายของแต่ละโรงแรม)  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่ส่ังเพิม่เองค่าโทรศัพท ์ค่าซักรีดฯลฯ หรือ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ิได้คาดคิด เช่น การปรบัค่าน ่ามนั, ค่าธรรมเนียมวีซ่าทีน่อกเหนือจากทีร่ะบหุรือค่าแปล 
เอกสาร, ค่าบรกิารที่เกี่ยวกบัวีซา่, ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยและก่อนเดินทางกลับ
ประเทศไทยหรืออืน่ๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการท่า Vaccine Passport 
 ภาษมีูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการใบก่ากบัภาษีเท่านั น) 
 

ขั นตอนการสมคัรรว่มเดนิทางกบัทัวร ์

ขั นตอน 1 ส่งแจ้งเรื่องหรือแบบฟอรม์การจองทวัร์ + Copy passport ที่ยังไม่หมดอายุ และจะตอ้งมีอายุไม่ เหลือไม่
น้อยกว่า 6 เดือน และกรอกฟอรม์รายละเอียดส่วนตัวเพิ่มเตมิ เมือ่ทางบรษิทัฯ ได้เอกสารครบทกุท่านที่
เดินทางแล้ว จะเริม่ด่าเนินการลงทะเบียนตามขั นตอนทีป่ระเทศปลายทางก่าหนด 

ขั นตอน 2 ส่งแบบฟอรม์กรอกรายละเอียดเกี่ยวกบัการนัดหมายการท่าวีซา่โดยละเอียด เพื่อทางเจ้าหน้าทีจ่ะ
ด่าเนินการนัดหมายยื่นวีซ่าพรอ้มเอกสารประกอบเบื องต้นที่จ่าเป็นส่าหรบัการท่านัดหมาย 

ขั นตอน 3 ท่านช่าระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางอย่างนอ้ยกอ่นการเดินทาง 21 วัน เพื่อทีท่างบริษทัจะ 
ได้น่าไปเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางของคณะทัวร์ 

การชา่ระเงนิ 
ทางบรษิัทฯ จะขอเกบ็เงินคา่มดัจา่เปน็จา่นวน 30,000 บาทตอ่ผูโ้ดยสารหนึง่ทา่น ส่าหรับการจองทวัร์ โดยเรียกเกบ็ทันที

หลังจากการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั งหมดก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 21 วันก่อนวนัทีน่่าเทีย่ว 
 
การยกเลกิ 
1.หากมกีารยกเลิกไมน่้อยกว่า 30 วันกอ่นวันที่น่าเที่ยว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงินมัดจ่า โดยทางบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการเกบ็ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ นจริง อาท ิค่ามัดจ่าตั๋วโดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวีซ่า และ
ค่าใช้จ่ายที่จ่าเป็นอื่นๆ 
2.หากมกีารยกเลิกไมน่้อยกว่า 15 วันกอ่นวันที่น่าเที่ยว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบรษิัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเกบ็ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ นจริง อาทิ ค่ามัดจ่าตั๋วโดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนยีมและค่าบรกิารในการขอวีซ่า 
และค่าใช้จ่ายที่จ่าเป็นอืน่ๆ 
3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันท่าการก่อนวนัทีน่่าเที่ยว บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนืเงนิค่าทัวรท์ั งหมด 
4.กรณทีี่ตอ้งการออกตั๋วภายในประเทศ กรณทีี่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ใหท้่านติดตอ่เจ้าหน้าที่ทวัรก์่อนออกบัตรโดยสารทุกครั ง 
หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าทีท่างบรษิัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ น 
 
หมายเหต ุ 
 ผู้ที่สามารถเดินทางเข้ายุโรปได้นั น จะต้องได้รบัการฉีดวัคซีนครบโดสตามชนิดของวัคซนี ไมน่อ้ยกว่า 14 วันกอ่นการ

เดินทาง โดยต้องเปน็วัคซนีที่ประเทศในเขตเชงเก้นใหก้ารรับรอง และควรมีเอกสารรับรองการฉีดวคัซีนรวมถึงวัคซนี
พาสปอร์ต 

 รายการอาจจะมกีารเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เนือ่งจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศ  
เหตุการณท์างการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บรษิัทฯจะค่านงึถงึความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส่าคัญ 
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 กรณีทีม่ีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั งในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่้เดินทางก่าลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ นและมีเหตุ
ท่าให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามก่าหนดได้ บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคนืเงิน จนกว่าจะได้รับการยนืยันจาก
สายการบนิ โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษทัทัวรต์ิดต่อว่าสามารถคนืเงินได้ 

 บรษิัทฯ จะไมร่ับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรอืเหตกุารณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่ีเหตุท่าให้ไม่
สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามก่าหนดการเดินทางของรายการทัวร ์ 

 บรษิัทฯจะไมร่ับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรอืสิ่งของห้ามน่าเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง ไม่ครบถ้วน หรอืความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย หรอืด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กอง
ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบรษิัทฯไม่อาจคนืเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ่านวนทั งหมดหรือบางส่วน 

 บรษิัทฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณทีี่สถานทูตงดออกวีซ่า อนัสืบเนือ่งมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
 บรษิัทฯ จะไมร่ับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวต่างชาต ิหรือ คน

ต่างด้าวที่พ่านักอยู่ในประเทศไทย 
 บรษิัทฯ จะไมร่ับผิดชอบตอ่กรณเีกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสารอันเกิดจากสายการบนิ 

ทางสายการบินผู้ให้บรกิารจะเปน็ผู้รบัผิดชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย์ ซึ่งจะรบัผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามที่สายการบนิก่าหนด รวมถงึไม่รบัผิดชอบกรณีเที่ยวบนิล่าช้าหรอืยกเลิกเที่ยวบนิ 

 ในบางรายการทัวร์ ทีต่้องมบีินด้วยสายการบนิภายในประเทศ น า่หนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก่าหนดให้ต่่ากว่ามาตรฐานได้ 
ทั งนี ขึ นอยูก่ับข้อก่าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษิัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมร่บัภาระความรบัผิดชอบค่าใช้จ่ายในน ่าหนักส่วนที่
เกิน 

 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงค์เรื่องการงดสูบบหุรี ่บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก่าหนดที่ชัดเจนใน
เรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะส่าหรบัผู้สูบบุหรี่ ทั งนี เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

 กรณีทีท่่านเดินทางเปน็ครอบครวัใหญ่ หรอืเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครวั ทีต่้องได้รบัการดแูลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจ่าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดตอ่กนั 
ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดินทางเปน็หมู่คณะ หัวหน้าทัวรม์ี
ความจ่าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ั งหมด 

 การจัดโปรแกรมทัวร์ เปน็การกา่หนดตลอดทั งป ีหรือก่าหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวนัเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานที่เข้าชมนั นๆ ปิดท่าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบรษิทัฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรอื คนืเงินค่า
เข้าชมนั น ๆ ตามเงือ่นไขราคาที่ได้รับจากทาง บรษิัท supplier ประเทศนั นๆ แต่หากมกีารล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็นผลท่าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีดั่งกล่าวได้ ทางบริษทัฯ จะไมม่ีการคืนเงนิใดๆ ให้แกท่่าน 
เนื่องจากได้ช่าระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  

 เนื่องจากรายการทัวร์นี เป็นเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บรกิารใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฎิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนืเงนิในทุกกรณี 

 เมื่อท่านตกลงช่าระเงนิมัดจ่าหรอืค่าทัวร์ทั งหมดกบัทางบริษทัฯแล้ว ทางบรษิทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั งหมด 

 หากช่วงที่เดินทางเปน็ช่วงอีสเตอร์, คริสมาสตห์รอืปีใหม่ ซึง่เปน็ช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านคา้ปิดเป็นส่วนใหญ ่ดังนั น
ขอให้พิจารณากอ่นการจองทวัร ์
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท่าใหห้้องพกัแบบห้อง
เด่ียว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) 
ห้องพกัอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ปน็ 1 
เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอือาจจะตอ้งแยกเปน็ 1 หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดีย่ว กรณทีีม่า 3 
ทา่น  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ีอณุหภมูิต่่า  
3. กรณีทีม่ีงานจัดประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ นมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษิัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรอืย้ายเมืองเพือ่ให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมที่มีลักษณะเปน็ Traditional Building ห้องที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นห้องทีม่ีขนาดกะทัดรัต และไม่มอี่างอาบน ่า 

ซึ่งขึ นอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกนั 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. หนงัสอืเดนิทางมอีายไุมต่่า่กวา่ 6 เดอืน 

o โดยนับวันเริม่เดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกนิ 6 เดือนหนงัสือเดินทางนี สามารถใช้ได้ แต่หากนบัแล้วต่่ากว่า 6 เดือน ผู้
เดินทางจะต้องไปยื่นค่าร้องขอทา่หนังสอืเดินทางเล่มใหมท่ี่กองหนังสือเดินทาง  

o หน้าหนงัสือเดินทางจะต้องมหีนา้ว่างส่าหรบัวีซ่าอย่างน้อยไมต่่่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม ่กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัตกิารเดินทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค่ารอ้งขอวีซ่า  
o ท่านที่มปีกหนังสือเดินทางกรณุาถอดออกและไม่จ่าเป็นตอ้งส่งให้กบับรษิัททัวร์ หากมกีารสญูหาย บรษิัทฯ จะไม่

รับผิดชอบตอ่ปกหนังสือเดินทางนั นๆ 

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทูตอิตาลี 
***การย่ืนวีซ่าอิตาลี ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS ITALY *** 

ใช้เวลาพิจารณาอนุมติัวีซ่า 15-20 วนัท าการ  
เอกสารในการขอวีซ่า  (กรณุาจดัส่งภายใน 30 วนัก่อนวนัเดินทาง) 

 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูอติาลไีม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า 
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 
3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา

ของสถานทตูง่ายขึน้ 
หมายเหต ุ กรณีลกูคา้ท่านใดมกีารใชพ้าสปอรต์เดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซี่า ลกูคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อ
วางแผนในการขอวซี่าของท่าน 
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2. รปูถา่ยสขีนาด 33 x 48 มลิลเิมตรจา่นวน 2 รปู เนน้

ขนาดใบหนา้  
- ฉากหลังสีขาวเท่านั น เนื่องจากสถานทตูจะต้องสแกน

รูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสื อสีขาว) 
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่

หมวกหรอืเครื่องประดับ 
บดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแทก็เลนส์ชนิดสีหรอืบิก๊
อายส์ ** 
 

2. สา่เนาทะเบยีนบา้น และสา่เนาบตัรประจา่ตัวประชาชน 
- กรณเีปน็เดก็ อายตุ่า่กวา่ 20 ป ี 
- ใช้ส่าเนาสูติบัตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาอังกฤษ  
- หากเด็กอายุต่่ากว่า 20 ปี และยงัศึกษาอยู่ถงึแม้มบีัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอส่าเนาสูติบตัรด้วยและกรณุาแนบ

ฉบบัแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 

3. หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ั งเบอรท์ีท่า่งาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  
4. สา่เนาทะเบยีนสมรส กรณทีา่นทีส่มรสแลว้  
5. สา่เนาใบเปลีย่นชือ่ กรณทีา่นทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 
6. สา่เนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณทีา่นทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ 
7. สา่เนาใบหยา่ กรณทีา่นทีห่ยา่แลว้  
 

8. หนงัสือรบัรองการทา่งาน หรือเอกสารบง่ชี การมีอาชีพและมรีายไดข้องผูเ้ดนิทาง 
*** การสะกดชื่อ นามสกลุของผูย้ืน่คา่รอ้งขอวซีา่ในเอกสารการงาน ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนังสอืเดนิทาง มิ
เชน่นั น สถานทตูจะไมร่ับพจิารณา (สา่คญัมาก) *** 
- กรณลีกูจา้ง ใช้หนังสือรับรองการท่างานของบรษิัททีท่่างานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียด

วัน/เดือน/ปีที่เข้าท่างาน, อัตราเงินเดือน, ต่าแหน่งงาน (หนังสือรบัรองการท่างานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัยื่นวี
ซ่า)เป็นตน้ 

- กรณมีอีาชพีรบัราชการใช้หนงัสือรบัรองการท่างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาอังกฤษเท่านั น (ตัวจริง) โดยระบุต่าแหน่ง, 
อัตราเงนิเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีที่เริม่ท่างานกับหน่วยงาน หรอื องค์กร พรอ้มใบลาและส่าเนาบัตรประจ่าตัว
ราชการ 1 ชุด(หนังสือรับรองการท่างานออกมาไม่เกนิ 1 เดือนนบัจากวนัยื่นวีซ่า) 

- กรณเีปน็เจา้ของกจิการใช้ส่าเนาทะเบียนการค้า หรอื ส่าเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรอื สา่เนาหนงัสอืรบัรองความ
เปน็เจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมต่่า่กวา่ 3 เดอืน พร้อมฉบับแปลเปน็ภาษาองักฤษ 

- กรณทีา่นทีเ่ปน็แมบ่า้น   
 หากไมม่ีอาชพีหรอืเป็นแมบ่้าน ใช้เอกสารการท่างานและการเงนิของสามี พร้อม แสดงส่าเนาทะเบียนสมรส 
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการท่างานและการเงินของสามี พรอ้ม แสดงส่าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส่าเนาสูติบัตรบุตร ทั งนี เพือ่แสดงความสัมพนัธก์ารเปน็สามี-ภรรยา   หากไมม่ีบตุรด้วยกนั ควรคัดหนังสือ
ชี แจงเกี่ยวกบัความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากนั โดยมิได้จดทะเบียน     

- กรณทีา่นทีว่า่งงาน ไมม่รีายได ้จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พรอ้มแสดงหลักฐานการท่างานและหลักฐานทางด้าน
การเงินของผู้รบัรอง พร้อมชี แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณอ์ักษร ชี แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพนัธ์ โดยเบื องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรอืญาติใกล้ชิด  (กรณีนี หาก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรอืไม่เปน็ความจริง ท่านอาจถกูปฏิเสธการยืน่ค่ารอ้งขอวีซ่านี )   

- กรณเีปน็เดก็นกัเรยีนและนกัศกึษาใช้หนังสือรับรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรอื นกัศกึษา  จาก
โรงเรียนหรอืจากสถาบัน  เปน็ภาษาอังกฤษ (ฉบบัจรงิ)  
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9. หลกัฐานการเงนิ 
-  สเตทเมน้ทจ์ากธนาคาร (Bank Statement) บญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์ว่นตวั ขอยอ้นหลัง 6 เดือน และอัพเดทถึงเดือน
ปัจจุบันที่สุดหรือไม่เกิน 7 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พรอ้มส่าเนาหน้าบญัชีหน้าแรกทีม่ีชื่อเจ้าของบัญชี **โดยชือ่และ
นามสกลุตอ้งสะกดใหถ้กูตอ้งตามหนา้พาสปอรต์** 
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเกา่ กรณุาส่าเนาหน้าแรกทีม่ีชื่อเจ้าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกับตัวเลขบัญชีเงิน

ฝากเป็นปัจจุบนั 
- หากรายการปรบัสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลังไม่ต่่ากว่า 6 เดือน

และปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่่ากว่า 7 วันนบัจากวนันัดหมายยื่นวีซ่า แตห่ากใช้statementแล้วยังคงไมม่ีการเคล่ือนไหวทกุ
เดือน ขอใหท้่าหนังสือหรอืจดหมายเป็นลายลักษณอ์กัษรชี แจงเปน็ภาษาอังกฤษ ตามความเป็นจริง อาทิ ไมม่กีาร
เคล่ือนไหวเนือ่งจากไม่ได้ติดต่อธนาคารเปน็ระยะเวลานานหรอืเหตุผลอืน่ๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น 

- กรณีมีเงนิฝากในบญัชีนอ้ยเกินไปใน 1 เล่ม กรณุาแสดงส่าเนาสมุดบัญชอีื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บญัชีเงินฝากประจ่า เป็น
ต้น 

- กรณีรบัรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวตอ้งท่าจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้บคุคลในครอบครัวเปน็ภาษาอังกฤษ
พรอ้มระบุความสมัพนัธ์เพือ่ชี แจงต่อสถานทูต 1 ฉบบัโดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีส่าเนาสมุดบัญชกีารเงนิ
ส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมกีารเงินในบญัชนี้อย ฝ่ายทีม่กีารเงินมากกว่าต้องท่า
จดหมายรบัรองค่าใช้จ่ายพรอ้มระบุชือ่และความสัมพนัธ์ชี แจงตอ่สถานทูตเปน็ลายลักษณ์อกัษรด้วย 

 
*** สถานทูตไมร่บับญัชกีระแสรายวนัทกุกรณ ี ***ทั งนี เพือ่แสดงใหเ้หน็วา่มีฐานะทางการเงนิเพยีงพอที่จะครอบคลมุ
กบัคา่ใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภ่มูลิา่เนา 

 
10. กรณเีดก็อายตุ่า่กวา่ 20 ป ี(กรณไีมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-มารดา หยา่รา้ง) 

**เอกสารของเดก็เช่น สตูบิตัร,ทะเบยีนบา้น,ใบเปลีย่นชือ่-สกลุและเอกสารอื่นๆ ตอ้งแปลเปน็ภาษาองักฤษ
และรบัรองจากกรมการกงสลุ กระทรวงตา่งประเทศ*** 
- จะต้องมีใบอนญุาตจากผูป้กครองบิดาหรอืมารดา  
- หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บตุรเดินทางไป

ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ นโดย
คัดฉบบัจริงจากอ่าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทั งแนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแกบุ่ตรด้วย 

- หากเดก็เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิาโดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายพร้อมแจ้งความสัมพนัธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ นโดยคัดฉบับจริง
จากอ่าเภอตน้สังกัดเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากได้มาเปน็ภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย 
พรอ้มทั งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรบัรองแกบุ่ตรด้วย 

- หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางทั งกบับดิาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบัมารดา
โดยมีการรบัรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพนัธ์และยนิดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ นโดยคัดฉบบัจริงจาก
อ่าเภอตน้สังกัดเป็นภาษาองักฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเปน็ภาษาองักฤษแนบด้วย พร้อมทั ง
แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บตุรด้วย 

- กรณเีดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะต้องแนบส่าเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร 
พรอ้มฉบบัแปลเปน็ภาษาอังกฤษ 

 
*** การบิดเบอืนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแม้ว่าท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมที่ได้ช่าระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ค่ารอ้งใหมก่็ต้องช่าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ
ครั ง 
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***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรียกสัมภาษณบ์างท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแตง่กายสุภาพ ทั งนี ทางบรษิัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ่านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่เติม ทางบรษิัทฯใครข่อรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกนั 
***    กรณทีี่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทตู ยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนือ่งจากการขอวีซ่าในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไว้เปน็สถติิในนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านได้ช่าระเงินค่ามัดจ่าหรือทั งหมด ไม่ว่าจะเปน็การช่าระผ่านตวัแทนของบรษิัทฯ หรือช่าระโดยตรงกับทางบรษิัทฯ จะ
ขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั งหมด 
 

** กรณีมกีารขอใช้หนงัสือเดินทางในระหว่างการยืน่วีซ่า ท่านสามารถจะต้องแจ้งความจ่านงแก่บริษทัทวัร์ใหท้ราบ
ล่วงหน้า แตห่ากกรณที่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนก่าหนดวนัยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถน่าหนงัสือเดินทางมาแสดงได้ทนั 
ท่านนั นจะต้องมาย่ืนเด่ียวและแสดงตัวที่สถานทตูตามก่าหนดการของสถานทตูเช่นเดียวกัน  ** 

 ***   ทางสถานทตูจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพรอ้มและมีความประสงคท์ี่จะเดินทางไปทอ่งเที่ยวยังประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านั น การปฏิเสธวีซา่อันเนือ่งมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรอืผิดวัตถปุระสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 
ทางบรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริงและจะคนืใหท้่านหลังจากทัวรอ์กเดินทางภายใน 20 วนั 
โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั งนี จะค่านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผู้เดินทางเปน็หลัก 

 
 

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

กรอกขอ้มลูตามความจรงิ เพราะมผีลกบัการยืน่ขอวซีา่เขา้ยโุรป 
หากมรีายละเอยีดใดๆ ทีไ่มเ่หมอืนกบัความเปน็จรงิหรอืไมเ่หมอืนกบัตอนนา่เอกสารสง่ยืน่คา่รอ้งขอ
วซีา่ ทางศนูยย์ืน่หรือสถานทตูขออนญุาตเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมในการเปลี่ยนแปลงแกไ้ขข้อมลูใน

ระบบออนไลน ์และเสยีคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ใหม่ 
กรณุากรอกใหค้รบถว้น อยา่ปลอ่ยวา่งไว ้อาท ิเกษยีณ / แมบ่า้น / อาชพีอสิระ /  

ไมไ่ด้ศกึษาแลว้ / รอศกึษาต่อ เปน็ตน้ รบกวนระบมุาให้เรยีบรอ้ย 
(กรณุาใชแ้บบฟอรม์นี และกรอกเปน็ภาษาองักฤษ เพือ่ปอ้งกนัความผดิพลาดในการสะกดตวัอกัษร

และเพื่อให้เกดิความสะดวกตอ่การทา่เอกสารออนไลน์ตอ่ไป) 
 

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

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

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

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

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

     สถานที่ เกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 
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2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบียน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 
 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 
8.  ทา่นเคยไดวี้ซา่เชงเกน้เดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่ ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 
 

กรณีท่ีเคยไดวี้ซา่เชงเกน้ วีซา่ออกโดยสถานทูตใด......................................................................... 
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    วีซา่ใชเ้ดินทางตัง้แตว่นัท่ี...................................... ถึงวนัท่ี......................................... รวม........... วนั 
 

ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  

 

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

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

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

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

(กรณีท่ีมีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

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

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

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

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 

 

 
 

 

https://lin.ee/5nDHUO6
https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip

