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มลิาน เมอืงใหญ่และมจี ำนวนประชำกรสงูทีส่ดุในอติำล ีและยังไดช้ ือ่ว่ำเป็นศนูยร์วมของแฟชัน่ดไีซนเ์นอรช์ ือ่ดงั

ของอติำล ี 

เซน้ตม์อรทิซ ์ เมอืงตำกอำกำศหรูในหุบเขำของสวติเซอรแ์ลนด ์ในมลรัฐเกรำบรุนเด ิน้ Graubunden รัฐทีใ่หญ่ทีส่ดุใน

เขตแนวเทอืกเขำแอลป์ ตัง้อยู่บนระดบัควำมสงู 1,775 เมตร  

ลเูซริน์ เมอืงสวยทีต่ัง้อยู่รมิฝ่ังทะเลสำบแห่งสีพ่ันธรัฐ หรอืเวยีวำลดส์ตรัทซ ีและเป็นเมอืงตำกอำกำศทีม่ชี ือ่เสยีง

ทีส่ดุแห่งหนึง่ในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์  

อนิเทอรล์าเกน้  เมอืงสวยในหุบเขำทีต่ัง้รมิฝ่ังของ 2 ทะเลสำบคอืทะเลสำบธุนนแ์ละเบรยีนซ ์และเป็นเมอืง

ทอ่งเทีย่วดงัของสวสิฯ มยีอดเขำสงูเขตเทอืกเขำแอลป์ ทีต่ัง้ของยอดเขำจุงฟรำว Top of Europe 

ททิลสิ  ยอดเขำทีไ่ดร้ับควำมนยิมจำกทัว่โลก มหีมิะปกคลมุตลอดปี ซ ึง่เป็นสว่นหนึง่ของแนวเทอืกเขำแอลป์ 

สำมำรถ  น่ังกระเชำ้ข ึน้ลงได ้โดยกระเชำ้ใหม่ลำ่สดุสำมำรถหมุนรอบทศิทำง 360 องศำ สำมำรถชมทศันียภำพได ้

   โดยรอบโดยสถำนีกระเชำ้อยู่ทีเ่มอืงแองเกลิเบริก์   

เซอรแ์มท หมู่บำ้นเซอรแ์มททีน่่ำรักๆ และมบีรรยำกำศสบำยๆ ลอ้มดว้ยเขำสงูสวยงำม ดว้ยเป็นเมอืงปลอดพำหนะ

ทีวุ่่นวำย 

โคโม ่ เมอืงรมิทะเลสำบชือ่เดยีวกนักบัชือ่เมอืง  ซ ึง่ไดช้ ือ่วำ่เป็นทะเลสำบทีส่วยงำมทีส่ดุของอติำล ีในแควน้

ลอมบำรเ์ดยี ตัง้อยู่ทำงตอนเหนือของประเทศอติำล ีบรเิวณเชงิเทอืกเขำแอลป์ ทะเลสำบโคโมลอ้มรอบ

ดว้ยภเูขำสงูทีย่ังมป่ีำไมเ้ขยีวชะอุ่ม มกี ำแพงธรรมชำตเิป็นฉำกหลงัอันงดงำมอลงักำรใหก้บัดนิแดน

บรเิวณนี้ และมหีมิะปกคลมุอยู่ตลอดปี 

มาราเนลโล ่ เมอืงทีเ่ป็นทีต่ัง้ของ พพิธิภณัฑเ์ฟอรร์ำรี ่Ferrari Museum ไดร้ับกำรเปิดตวัเป็นครัง้แรกในปี ค.ศ.1990 

และมกีำรกอ่สรำ้งอำคำรใหม่เพิม่ข ึน้เพือ่รองรับนักทอ่งเทีย่วทีเ่ขำ้มำเยีย่มชม และยังเป็นสถำนทีท่ีเ่ต็ม

ไปดว้ยเรือ่งรำวของเอนโซเ่ฟอรร์ำรี ่นักแขง่ชือ่ดงัระดบัโลก และบรรจุเรือ่งรำวตำ่งๆ เกีย่วกบักำรแขง่รถ 

และรถแบบตำ่งๆ  

 

ก าหนดการเดนิทาง  10-17 เม.ย.2563 

 

วนัแรก  10 เม.ย.63 กรงุเทพฯ 
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22.00น.  นดัคณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ ช ัน้ 4 ประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์สายการบนิ 

Thai  Airways เคานเ์ตอร ์(ROW) D7-12 เจำ้หนำ้ทีพ่รอ้มคอยตอ้นรับและอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นเอกสำร

และ สมัภำระ 

**กรณีทีบ่างทา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทาง

แตล่ะ ก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้กอ่นท าการจองต ัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการทวัรเ์ป็น

 รายการซรี ีแ่ละไดม้กีารด าเนนิการไวล้ว่งหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทาง

อาจม ี การเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย** 

 

วนัทีส่อง 11 เม.ย.63 มลิาน (อติาล)ีเซน้ตม์อรติส-์ลเูซริน์ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

00.10 น.  ออกเดนิทางสูเ่มอืงมลิาน ประเทศอติาล ี โดยสายการบนิ Thai Airways เทีย่วบนิที ่TG-

940  

07.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิมารเ์พ็นซา่ ประเทศอติาล ีใหท้่ำนผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจหนังสอืเดนิทำง

และตรวจรับสัมภำระ รถโคช้รอรับจำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงขำ้มพรมแดนสู่เขตประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์โดยเดนิทำงเขำ้สูเ่มอืงซงัตม์อรทิซห์รือเซน้ตม์อรทิซ ์St.Moritz (ใชเ้วลำ

เดนิทำงประมำณ 3 ชัว่โมง) เมอืงตำกอำกำศชือ่ดงัในหุบเขำของสวติเซอรแ์ลนด ์ในมลรัฐเกรำบ

รุนเด ิน้ Graubunden รัฐทีใ่หญ่ทีส่ดุและอยู่บนยอดเขำสงูของแนวเทอืกเขำแอลป์ บนระดบัควำม

สงู 1,775 เมตร และเป็นอีกเมืองหนึง่ทีเ่ป็นศูนยก์ลำงส ำหรับคนรักกฬีำทีด่ทีีส่ดุในโลก และยัง

ไดร้ับโอกำสใหเ้ป็นเจำ้ภำพในกำรจัดกำรแข่งขันกีฬำโอลมิปิคฤดูหนำวถงึ 2 ครั ้ง ผ่ำนชม

ทะเลสำบเซน้ตม์อรทิซ ์ชือ่เดียวกับชื่อเมืองที่มีทวิทัศน์งดงำม ยำมฤดูรอ้นทะเลสำบจะส่อง

ประกำยเป็นสเีขียวมรกต สะทอ้นภำพของภูเขำที่อยู่โดยรอบ หำกเป็นฤดูหนำว ทะเลสำบจะ

กลำยเป็นลำนน ้ำแข็งขนำดใหญ่ ชำวเมอืงสำมำรถลงเลน่สเก็ตไดจ้นมกีำรจัดกำรแขง่ขนัไดด้ว้ย    

กลางวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงลเูซริน์ Lucerne เมอืงทอ่งเทีย่วอันดบัหนึง่ของสวสิทีห่ลำยทำ่นอำจจะเคยไป

เยอืนมำแลว้ แตล่เูซริน์ก็ยังคงมคีวำมสวยงำมเหมอืนเดมิ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) น ำ

ทำ่นชมอนสุาวรยีส์งิโตและถา่ยรปูกบัสะพานไมช้าเพล สรำ้งขึน้ตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่14 ประดบั

ตกแตง่บนโครงหลงัคำหนำ้จั่วดว้ยภำพวำดในศตวรรษที ่17 ซึง่ภำพเขยีนเหลำ่นี้เป็นกำรเลำ่เรือ่งรำว

ประวตัคิวำมเป็นมำของเมอืงลเูซริน์ โดยมหีอคอยน ้ำ Wasserturm ซึง่เดมิใชเ้ป็นทีค่มุขงันักโทษและ

เก็บเอกสำรรวมทัง้ของมคีำ่ของเมอืงไว ้หอคอยนี้มลีกัษณะเป็นรปูทรงแปดเหลีย่มทีม่ฐีำนเชือ่มตดิอยู่กบั

สะพำนสรำ้งขึน้รำวปี ค.ศ. 1300สะพำนแห่งนี้เคยถกูไฟไหมไ้ปเมือ่ปี ค.ศ.1993 แลว้ก็มกีำรบรูณะใหม่
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จนมสีภำพใกลเ้คยีงของเดมิ (ภำพวำดดัง้เดมิถกูไฟไหมไ้ปมำก) สะพำนชำเพลนี้ถอืเป็นสะพำนไมท้ี่

เกำ่แกท่ีส่ดุในยุโรป จำกนัน้อสิระใหท้ำ่นไดเ้ดนิเลน่ชมเมอืงลเูซริน์หรอืเลอืกซือ้ของฝำกของทีร่ะลกึ 

ค า่ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรจนี 

 น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพ่ักระดบั 3 ดำว หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีส่าม 12 เม.ย.63 ลเูซริน์-อนิเทอรล์าเกน้-ทาช (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

เชา้  รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 น ำทำ่นเดนิทำงสูส่ถำนีกระเชำ้ที ่เมอืงแองเกลิเบริก์ Engelberg เมอืงเล็กๆ บนเขำสงูอยู่ในรัฐ

ออบวัลเดิน้ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้มดว้ยเทอืกเขำแอลป์ ชืน่ชมทศันียภำพทีส่วยงำมของหุบเขำ

แอลป์จนถงึสถำนีกระเชำ้หรอืเคเบิล้คำร ์ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 40 นำท)ี ใหท้า่นไดม้โีอกาส

สมัผสักบัการน ัง่กระเชา้รุน่ใหมใ่นหลากหลายแบบ กระเชา้ขนาด 6-8 ทีน่ ัง่ตอ่ดว้ยกระเชา้

ขนาดใหญแ่ละกระเชา้ทีห่มนุรอบตวัเองไปดว้ยในขณะทีเ่คลือ่นที ่เพือ่ใหท้า่นจะไดช้ืน่ชมกบัววิ

สวยๆ ในแบบ 360 องศา จนถงึบน ยอดเขาททิลสิ Mt.Ttilis เป็นยอดเขำทีม่คีวำมสงูทีส่ดุใตอน

เหนือของเขตประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ทีม่คีวำมสงูถงึ 3,028 เมตรเหนือระดบัน ้ำทะเล ชมทศันียภำพอัน

งดงำมกบัหมิะปกคลมุตลอดปี และยังเป็นแหลง่ของนักเลน่สกชีัน้ดใีนชว่งฤดหูนำวดว้ย  

กลางวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรบนยอดเขำ Panorama Restaurant 

บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงลงจำกยอดเขำททิลสิดว้ยกระเชำ้ไฟฟ้ำ จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงอนิเทอรล์าเกน้ 

Interlaken เมอืงสวยในหุบเขำทีต่ัง้รมิฝ่ังของ 2 ทะเลสำบ คอืทะเลสำบธุนนแ์ละเบรยีนซ ์(ใชเ้วลำ

เดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) น ำทำ่นชมเมอืงอนิเทอรล์ำเกน้ เมอืงนี้ยังใชเ้ป็นทีถ่ำ่ยท ำของกองละครเรือ่ง

ลขิติรักหรอื The Crown Princess    ดว้ย ใหท้ำ่นเดนิเลน่เมอืงน่ำรักอยำ่งอนิเทอรล์ำเกน้พรอ้มเลอืก

ซือ้ของฝำกรวมถงึชอ้ปป้ิงรำ้นคำ้ตำ่งๆ สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงทำช โดยใชเ้สน้ทำงลอด

อุโมงค ์Furka Tunnel (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) น ำทำ่นเดนิทำงถงึเมอืงทาช Taesch 

เมอืงเล็กๆ น่ำรักทีร่ำยลอ้มไปดว้ยยอดเขำสงูมำกมำยเป็นทศันียภำพทีส่วยมำกๆ อกีจุดหนึง่ 

 น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพ่ัก ระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 

ค า่ รับประทำนอำหำรค ำ่ทีโ่รงแรม จำกนัน้อสิระใหท้ำ่นพักผ่อนตำมอธัยำศยั 

 

วนัทีส่ ี ่ 13 เม.ย.63 ทาช-เซอรแ์มท-ทาช (สวติเซอรแ์ลนด)์-โคโม ่(อติาล)ี 
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เชา้  รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 น ำทำ่นน ัง่รถไฟสู ่เมอืงเซอรแ์มท ดว้ย Shuttle Train เดนิทำงถงึเมอืงเซอรแ์มท มเีวลำใหท้ำ่นเดนิ

เลน่ลดัเลำะเทีย่วชมหมู่บำ้นเซอรแ์มททีน่่ำรักๆ และมบีรรยำกำศสบำยๆ ลอ้มดว้ยเขำสงูสวยงำม ดว้ย

เป็นเมอืงปลอดพำหนะทีวุ่่นวำย โดยหำ้มรถทีใ่ชแ้กส๊และน ้ำมนัเขำ้มำ นอกจำกรถไฟฟ้ำ และรถมำ้ ทีม่ไีว ้

บรกิำรนักทอ่งเทีย่ว สรำ้งบรรยำกำศทีแ่ปลกตำ เดนิเลน่ชอ้ปป้ิงสนิคำ้คณุภำพดขีองสวสิมำกมำย  หำก

ทำ่นมเีวลำหรอืในวันทีอ่ำกำศเอือ้อ ำนวย จำกเมอืงดำ้นลำ่งนี้หำกสภำพอำกำศดแีละสดใด จะสำมำรถ

มองเห็นยอดเขำแมทเทอรฮ์อรน์ ทีค่วำมสงู 3,833 เมตรเหนือระดบัน ้ำทะเล  ซึง่ควำมสงูของ ยอดเขำ

แมทเทอรฮ์อรน์ สงูเดน่เป็นสง่ำทำ่มกลำงเทอืกเขำแอลป์ ดว้ยควำมสงู 4,447 เมตรจำกระดบัน ้ำทะเล 

และมรีปูทรงทีเ่ป็นเอกลกัษ์เฉพำะตวัของแมทเทอรฮ์อรน์ แบบสำมเหลีย่มคลำ้ยปิรำมดิทีจุ่ดสงูสดุบน

ยอดเขำ เรยีกไดว้่ำเป็นยอดเขำทีง่ดงำมทีส่ดุในสวสิ และมคีวำมโดดเดน่ไปอกีเมือ่เอกลกัษณเ์ฉพำะตวันี้

ไดเ้ป็นโลโกข้องชอ็คโกแล็ตดงัทบัเบอรโ์รน และผูผ้ลติภำพยนตรร์ำยใหญพ่ำรำเมำ้ทพ์คิเจอรส์ ซึง่ควำม

งดงำมนี้เอง สวยงำมรำวภำพวำดบวกกบัทะเลสำบแสนงำมในยำมฤดรูอ้น ซึง่สะทอ้นควำมงำมบนยอด

เขำทีม่หีมิะปกคลมุตลอด 

กลางวนั  รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

บา่ย น ำทำ่นน ัง่รถไฟชทัเท ิล้เทรนกลบัสูเ่มอืงทาช จำกนัน้รถโคช้น ำทำ่นเดนิทำงขำ้มพรมแดนเขำ้สูเ่ขต

ประเทศอติำลอีกีครัง้ น ำทำ่นเดนิทำงตอ่สู ่เมอืงโคโม ่Como (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3.30 ชัว่โมง) 

เป็นเมอืงหนึง่ในแควน้ลอมบำรเ์ดยี พรมแดนระหว่ำงประเทศสวติเซอรแ์ลนดแ์ละอติำล ีเมอืงเอกของ

จังหวัดโคโม่ ซ ึง่ชือ่จังหวัดและชือ่เมอืงเป็นชือ่เดยีวกนั และเป็นเมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมของ

นักทอ่งเทีย่ว มทีะเลสำบโคโม่เป็นทะเลสำบส ำคญัของเมอืง 

ค า่ รับประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำรจนี 

 น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพ่ักระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีห่า้  14 เม.ย.63 โคโม-่มาราเนลโล-่ชอ้ปป้ิง Fidenza Village-มลิาน (อติาล)ี 

เชา้  รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 น ำทำ่นชมเมอืงโคโม่ ใหท้ำ่นชมและถำ่ยรูปอนุสรณ์สถำนทหำรของเมอืงโคโม่ มลีกัษณะหอสงู 30 เมตร 

หันหนำ้ออกสูท่ะเลสำบโคโม่ ภำยในประกอบไปดว้ยเสำหนิแกรนติทีม่นี ้ำหนักถงึ 40 ตนัพรอ้มกบักำร

สลกัชือ่ของเหลำ่ทหำรทีร่่วมรบในสงครำมโลกครัง้ที ่1 กว่ำ 650 นำย ใกลก้นันัน้เป็นมหำวหิำรโวเทยีโน่

หรอืวหิำรโวลทำ่ ไดร้ับกำรกอ่สรำ้งขึน้เนือ่งในโอกำสเฉลมิฉลองครบ 100 ปี ดว้ยรูปแบบกำรตกแตง่

แบบนีโอคลำสสคิ ใหท้ำ่นถำ่ยรปูและชมภำยนอกมหำวหิำร และวหิำรโคโม่ ทีส่รำ้งขึน้ในรูปแบบโรมันคำ
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ทอลคิ ถอืเป็นอำคำรทีส่ ำคญัอกีแห่งหนึง่ของแควน้ลอมบำรเ์ดยี ใหท้ำ่นเดนิเลน่ชมโบสถส์ ำคญัตำ่งๆ 

บรเิวณรมิทะเลสำบโคโม ซึง่ไดช้ือ่ว่ำเป็นทะเลสำบทีส่วยงำมทีส่ดุของอติำล ีในแควน้ลอมบำรเ์ดยี ทำง

เหนือของประเทศอติำล ีบรเิวณเชงิเทอืกเขำแอลป์ ทะเลสำบโคโม่ลอ้มรอบดว้ยภเูขำสงูทีย่ังมป่ีำไม ้

เขยีวชะอุ่ม หลำยจุดบนชำยฝ่ังเป็นชอ่งเขำแคบและหนำ้ผำทีส่วยงำม ทำงเหนือของทะเลสำบคอื

เทอืกเขำแอลป์ยำวเหยยีดสดุสำยตำเป็นก ำแพงธรรมชำตทิีส่รำ้งฉำกหลงัอันงดงำมอลงักำรใหก้บั

ดนิแดนบรเิวณนี้ เทอืกเขำแอลป์นัน้มหีมิะปกคลมุอยู่ตลอดปี จงึท ำใหส้ำมำรถเลน่สกหีมิะไดต้ลอดเวลำ 

จงึเป็นจุดดงึดงูใหผู้ค้นจำกทัว่โลกหลัง่ไหลมำทอ่งเทีย่วพักผ่อนกนัอย่ำงไม่ขำดสำย จำกนัน้น ำทำ่น

เดนิทำงตอ่สูเ่มอืงมาราเนลโล ่Maranello (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 3.30 ชัว่โมง)    

กลางวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

บา่ย น ำทำ่นเขำ้ชม พพิธิภณัฑเ์ฟอรร์ารี ่Ferrari Museum ตัง้อยู่บนพืน้ทีบ่รเิวณโรงงำนในเมอืงมำรำเนล

โล ่ไดร้ับกำรเปิดตวัเป็นครัง้แรกในปี ค.ศ.1990 และจำกนัน้ในปี ค.ศ.2004 มกีำรก่อสรำ้งอำหำคำรใหม่

เพิม่ข ึน้เพื่อรองรับนักท่องเทีย่วทีเ่ขำ้มำเยี่ยมชมจนท ำใหม้ีพื้นทีจ่ัดแสดงรวมถงึส ิง่อ ำนวยควำมสะดวก

ตำ่งๆ รวม 2,500 ตำรำงเมตร น ำทำ่นรับฟังเรือ่งรำวและประวัตขิองนำยเฟอรร์ำรี่ นักแข่งชือ่ดังของโลก 

พรอ้มชมกำรจัดแสดงเรื่องรำวทุกอยำงทีเ่กีย่วขอ้งกับเฟอร์รำรี่ ที่มีจุดเร ิม่ตน้ในปี ค.ศ.1929 โดยมีรถ

สปอรต์มำกกว่ำ 40 รุ่น อำท ิ 250GTO, F40, F50 และจะมีกำรสลับสบัเปลีย่นหมุนเวียนไป รวมถงึ

ควำมส ำเ ร็จต่ำงๆ ของโลกของมอเตอร์สปอร์ต โดยเฉพำะ F1           ป็                  

                                                               . .1998-2008 

                        110                             เป็นคนส ำคัญของทมี เชน่ Gerhard 

Berger, Nigel Mansell, Alain Prost, Gilles Villeneuve และ Michael Schumacher ชมหอ้งท ำงำน

ของเอนโซเ่ฟอรร์ำรี,่ หอ้งจัดแสดงรถแขง่ขนำดใหญ่ทีน่ ำเอำรถแขง่ฟอรม์ูลำ่ 1 ในยุคปัจจุบันมำจัดเรียง

เป็นครึง่วงกลม และยังจัดแสดงสว่นของถว้ยรำงวัลทีนั่กขับของทีม Scuderia Ferrari ไดร้ับจำกกำร

แขง่ขนัรถในรำยกำรตำ่งๆ ตัง้เรยีงรำยอยู่บนชัน้วำงของภำยในตูก้ระจกขนำดยักษ์ และใหท้่ำนเลอืกซือ้

ของทีร่ะลกึหรอืของฝำกจำกแบรนดเ์ฟอรร์ำรี ่อำท ินำฬกิำ หมวก หนังสอื รองเทำ้ แว่นกนัแดด เสือ้แจ็ค

เก็ต เป็นตน้ สมควรแก่เวลำน ำท่ำนเดนิทำงต่อสู ่ฟิเดนซ่า Fidenza (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 

ชัว่โมง) เมืองทีต่ัง้อยู่ในเขตประเทศอติำล ีระหว่ำงเมืองเวนสิและเมืองมลิำน ใหช้อ้ปป้ิงสนิคำ้ต่ำงๆ ที ่

Fidenza Village Outlet แหล่งรวมสนิคำ้แบรนดเ์นมชัน้น ำในรำคำพเิศษ อำท ิArmani, Prada, 

Michael Kors, Paul Smith, Nike, Calvin Klein, Fossil, Furla, Diesel, Valentino, Vasace, Dolce & 

Gabbana, Polo Ralph Lauren, Guess, Timberland, Coach, New Balance, Asics, Camper, 

Samsonite, Swatch เป็นตน้ **เพือ่ความสะดวกในการเดนิเลน่และเลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆ ใหท้า่น

อสิระรบัประทานอาหารค า่ภายในเอา๊ทเ์ล็ต**  

  สมควรแกเ่วลำนัดหมำยน ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงมลิาน หรอืมลิาโน Milan (ใชเ้วลำประมำณ 1.30 

ชัว่โมง)  
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 เมอืงหลกัของแควน้ลอมบำรเ์ดยีและเป็นเมอืงส ำคญัทำงภำคเหนือของประเทศอติำล ีมชีือ่เสยีงในดำ้น

แฟชัน่และศลิปะ ซึง่มลิำนถกูจัดใหเ้ป็นเมอืงแฟชัน่ในลกัษณะเดยีวกบันวิยอรค์  ปำรสี  ลอนดอน และ

โรม นอกจำกนีย้ังเป็นทีรู่จ้กัในดำ้นอุตสำหกรรม ผำ้ไหม และแหลง่ผลติรถยนต ์อัลฟำ โรมโีอ รวมไปถงึ

สโมสรฟตุบอลอนิเตอรม์ลิำนและสโมสรฟตุบอลเอซมีลิำน 

 น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพ่ักระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีห่ก  15 เม.ย.63 มลิาน-สนามฟตุบอลเอซมีลิาน-มลิาน (อติาล)ี 

เชา้  รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่สนามฟตุบอลซานซโีร ่San Siro Stadium (ใชเ้วลำประมำณ 30 นำท)ี สนำม

เหยำ้ของสโมสรฟตุบอลอนิเตอรม์ลิำนและเอซมีลิำน สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ.1925 และเปิดใชใ้นปีตอ่มำ 

สำมำรถจุคนไดท้ัง้หมดรำว 83,000 คนและยังไดใ้ชเ้ป็นสนำมส ำหรับนัดชงิชนะเลศิในรำยกำรยูฟ่ำแชม

เป้ียนสล์กี น ำทำ่นชมสนำมภำยในรวมถงึพพิธิภณัฑท์ีแ่สดงเรือ่งรำวเกีย่วกบัสนำมเหยำ้แห่งนีแ้ละ

เรือ่งรำวของนักเตะชือ่ดงัของสโมสรและถว้ยรำงวัลตำ่งๆ มำกมำย และใหท้ำ่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคำ้ทีร่ะลกึ

ตำ่งๆ เป็นของฝำกจำกชอ้ป 

 เมกะสโตร ์อำท ิเสือ้แจ็คเก็ต เสือ้ยดื กำงเกง ฟตุบอล อุปกรณ์กฬีำตำ่งๆ รวมถงึของทีร่ะลกึอกีมำกมำย   

กลางวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 

บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงกลบัเขำ้สูม่ลิำน น ำทำ่นชมจตัรุสัสกำลำ่และรปูปัน้ดำวนิช ีและใหท้ำ่นถำ่ยรูปและชม

ควำมยิง่ใหญ่ภำยนอกของ มหาวหิารแหง่เมอืงมลิานหรอืมลิานดูโอโม มหำวหิำรหนิอ่อนแบบกอธคิที่

ใหญ่เป็นอันดบั 3 ในยุโรป สรำ้งในปี ค.ศ.1386 ดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิผสมผสำนกนัเป็น

สถำปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมัยฟ้ืนฟศูลิปวทิยำกำร ใชเ้วลำสรำ้งนำนถงึ 500 ปี มคีวำมวจิติรงดงำมและ

ประดบัประดำไปดว้ยรูปปัน้นับกว่ำ 3,000 รูป มหีลงัคำยอดเรยีวแหลมจ ำนวน 135 ยอด บนสดุมรีูปปัน้

ทองขนำด 4 เมตรของพระแม่มำดอนน่ำเป็นสง่ำอยู่ มลีำนกวำ้งดำ้นหนำ้ดโูอโมทีม่อีนุสำวรยีพ์ระเจำ้วกิ

เตอรเ์อมมำนูเอลที ่2 ทรงมำ้คอืสถำนทีจ่ัดงำนส ำคญัตำ่งๆ ในบรเิวณเดยีวกนัยังเป็นทีต่ัง้ของ แกลเลอรี ่

วคิเตอร ์เอ็มมำนูเอล ทีนั่บวำ่เป็นชอ้ปป้ิงอำเขตทีส่วยทีส่ดุในอติำล ีมำกว่ำ 100 ปี พรอ้มถำ่ยรปูกบั

อนุสำวรยีข์อง ลโิอนำรโ์ด ดำรว์นิช ีจติรกรเอกทีโ่ดง่ดงัจำกภำพโมนำลซิำ่ ใหท้ำ่นมเีวลำชอ้ปป้ิงเพิม่เตมิ

จำกย่ำนนี้พรอ้มอสิระใหท้ำ่นเลอืกทำนไอศครมีแสนอร่อยและรำ้นคำ้รำ้นอำหำรตำ่งๆ มำกมำย **เพือ่

ความสะดวกในการเดนิเลน่และเลอืกซือ้สนิคา้ตา่งๆ ใหท้า่นอสิระรบัประทานอาหารค า่บรเิวณดู

โอโมแ่ละหา้งสรรพสนิคา้** 

สมควรแกเ่วลำนัดหมำยน ำทำ่นเขำ้สูท่ีพ่ักระดบั 4 ดำว หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9C%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%AB%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B8%B2_%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%9F%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99
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วนัทีเ่จ็ด  16 เม.ย.63 มลิาน-สนามบนิมารเ์พ็นซา่ (อติาล)ี 

เชา้  รับประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

ใหท้ำ่นเชค็เอ๊ำทจ์ำกทีพ่ัก จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่Sforza Castle ป้อมปรำกำรแห่งมลิำนทีถ่อืว่ำใหญ่

ทีส่ดุในยุโรป สรำ้งขึน้ตัง้แตศ่ตวรรษที ่15 โดยฟรำนเซสโก ้สฟอรซ์ำ ดยุคแห่งมลิำนตอ่มำไดม้กีำร

บูรณะเพิม่เตมิในชว่งศตวรรษที ่16 ละ 17 ปัจจบุันเป็นพพิธิภณัฑแ์ละแกลเลอรีเ่กบ็งำนศลิปะ น ำทำ่น

เดนิชมภำยนอกของป้อมปรำกำร  สมควรแกเ่วลาน าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิมารเ์พ็นซา่ 

14.05 น.  ออกเดนิทางจากสนามบนิมารเ์พ็นซา่ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG941 

 

วนัทีแ่ปด 17 เม.ย.63 สนามบนิสวุรรณภมู ิ 

05.30 น.  เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ..โดยสวสัดภิาพ... 

**กรณีทีบ่างทา่นเดนิทางกลบัตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดนิทางแต่

ละ ก าหนดการเดนิทางอกีคร ัง้กอ่นท าการจองต ัว๋โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการทวัรเ์ป็น

 รายการซรี ีแ่ละไดม้กีารด าเนนิการไวล้ว่งหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทาง

อาจม ี การเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ย** 

 

 

รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมเีหตกุารณ์อืน่ๆ  

ทีไ่มค่าดคดิหรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ และหากทีพ่กัตามรายการไมไ่ดร้บัการยนืยนั  

บรษิทัฯ ขอท าการเปลีย่นโรงแรมทีพ่กัในระดบัเดยีวกนัหรอืเมอืงใกลเ้คยีงให ้ 

ท ัง้นีเ้พือ่ประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

 

อตัราคา่เดนิทาง  10-17 เม.ย.2563 

 

Europe Delightful Swiss-Italy 

สวติเซอรแ์ลนด-์อติาล ี8 วนั  (TG) 
อตัราคา่บรกิาร 
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ผูใ้หญ่ ทำ่นละ 67,500 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 1 ทำ่น 65,500 

เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 12 ปี พักกบัผูใ้หญ่ 2 ทำ่น มเีตยีงเสรมิ 63,500 

พักเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 7,500 

รำคำทวัรไ์ม่รวมตัว๋เครือ่งบนิ 37,900 

**ราคานีร้วมรายการทวัร ์ต ัว๋เครือ่งบนิ** 

**ไมร่วมคา่บรกิารดา้นนดัหมายวซี่าและเอกสารดา้นวซีา่ทา่นละ 3,900 บาท //  

คา่ทปิคนขบั, ทปิไกดท์อ้งถิน่ และคา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,800 บาท  

เรยีกเก็บและช าระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสดุทา้ย 

 

*** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษนี า้มนั ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่เตมิภายหลงั 

*** 

*** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ *** 

หมายเหต ุ

 อตัราคา่เดนิทางนีต้อ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญจ่ านวนไมต่ า่กวา่ 25 ทา่น และจะตอ้งช าระมดัจ า 

หลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี

 การด าเนนิการขอวซี่าจะตอ้งใชเ้วลาพจิารณาวซีา่โดยรวมประมาณ 15วนั ดงัน ัน้จงึขอความรว่มมอืในการ

จดัเตรยีมเอกสารส าหรบัการยืน่ขอวซี่าใหค้รบถว้นและสมบรูณ์ ท ัง้นีเ้พือ่เป็นผลดแีละความสะดวกรวดเร็วใน

การด าเนนิการขอวซี่าและทกุทา่นจะตอ้งไปแสดงตวัตอ่เจา้หนา้ทีส่ถานทตูพรอ้มถา่ยภาพและสแกนนิว้มอื 

 กรณีทา่นทีต่อ้งการอยูต่อ่ ช าระคา่ธรรมเนยีมในการท าต ัว๋อยูต่อ่ทีส่นามบนิเดมิไดไ้มเ่กนิ 7 วนั นบัจากวนัที่

เดนิทางออกจากตน้ทาง คา่ธรรมเนยีม 4,500 บาทตอ่ทา่น แตท่ ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัในวนัน ัน้ๆ จะสามารถยนืยนัการ

เดนิทางได ้และการยืน่วซีา่จะตอ้งแยกยืน่วซีา่เดีย่ว ประกนัตา่งๆ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งซือ้เพ ิม่เตมิเพือ่ให้

ครอบคลมุกบัวนัทีเ่ดนิทาง ซึง่คา่ใชจ้า่ยเหลา่นีไ้มร่วมในราคาทวัร ์

 กรณีทา่นทีม่ตี ัว๋โดยสารแลว้ แลว้เดนิทางไมพ่รอ้มหมูค่ณะ ตรวจสอบตารางการเดนิทางของทา่นวา่มกีาร

พ านกัอยูใ่นประเทศอืน่มากกวา่ในประเทศสวติเซอรแ์ลนดห์รอืไม ่หากมแีละระยะเวลาในการพ านกันานกวา่

ในเขตประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ทา่นจะตอ้งด าเนนิการยืน่วซีา่ทีป่ระเทศน ัน้ๆ แทน โดยทา่นจะตอ้งด าเนนิการ

ดว้ยตนเอง โดยคา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารในการยืน่วซีา่ประเทศน ัน้ๆ ไมไ่ดร้วมในราคาทวัรเ์ชน่เดยีวกนั 
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อตัรานีร้วมบรกิาร 

 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิ Thai Airways เสน้ทำง กรุงเทพฯ-มลิำน-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยัด 

 คำ่โรงแรมทีพ่ักตำมรำยกำรทีร่ะบุ (2-3 / หอ้ง) *บำงโรงแรมหรอืบำงเมอืงอำจไม่มหีอ้งแบบ 3 เตยีงใหบ้รกิำร* 

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่ำ่งๆ, คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ตำมรำยกำร 

 คำ่รถรับสง่ระหวำ่งน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ

 คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแห่งทีม่ ี

 คำ่บรกิำรหวัหนำ้ทวัรข์องบรษัิทจำกกรุงเทพฯ  ทีค่อยอ ำนวยควำมสะดวกแกท่ำ่นตลอดกำรเดนิทำงในตำ่งประเทศ 

 คำ่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในวงเงนิทำ่นละ 1,000,000 บำท ส ำหรับซึง่เด็กอำยุต ำ่กว่ำ 1 ปี และผูใ้หญ่อำยุเกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บำท (เฉพำะคำ่รกัษำพยำบำลเทำ่นัน้ ไม่ไดร้วมถงึคำ่ใชจ้่ำยอืน่ๆ อันเกดิจำกอบุัตเิหต ุอำท ิ

คำ่ตัว๋โดยสำร, คำ่ทีพ่ัก, คำ่อำหำรหรอือืน่ๆ ทัง้นี้เป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษัิทประกนัฯ) 

 คำ่ภำษีน ้ำมนัเชือ้เพลงิและคำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วันที ่

20 ส.ค.2562 หำกมเีพิม่เตมิภำยหลงัหรอือัตรำกำรผกผันคำ่น ้ำมนัหรอืภำษีใดๆ จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่ตำมกฏและ

เงือ่นไขของสำยกำรบนิ   

 ภำษีมูลคำ่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่่ำย 3% 

 

อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 

 คำ่น ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกวำ่สำยกำรบนิก ำหนด (30 กโิลกรัมตอ่ทำ่น) 

 คำ่ธรรมเนียมกำรท ำหนังสอืเดนิทำง 

 คำ่ธรรมเนียมกำรยืน่วซีำ่เชงเกน้และบรกิำรดำ้นเอกสำรนัดหมำยและงำนวซีำ่ ทำ่นละ 3,900 บำท เรยีกเก็บและช ำระ

พรอ้มคำ่ทวัรง์วดสดุทำ้ย 

 คำ่ทปิพนักงำนขบัรถ,คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคำ่ทปิหัวหนำ้ทวัร ์เดนิทำงไป-กลบัพรอ้มคณะ ทำ่นละ 1,800 บำท เรยีก

เก็บและช ำระพรอ้มคำ่ทวัรง์วดสดุทำ้ย 

 คำ่ธรรมเนียมกำรท ำหนังสอืเดนิทำง 

 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนอืจำกรำยกำรทีร่ะบุ เชน่ คำ่เครือ่งดืม่และคำ่อำหำรทีส่ัง่เพิม่เองคำ่โทรศพัท ์คำ่ซกัรดี หรอื

คำ่ใชจ้่ำยอืน่ๆ ทีเ่กดิข ึน้โดยมไิดค้ำดหมำยหรอืคำ่อำหำรทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 

 คำ่น ้ำดืม่ระหว่ำงทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้ำดืม่ระหวำ่งทวัร)์  

 คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนตำ่งชำต ิหรอื คนตำ่งดำ้ว 

 คำ่บรกิำรพนักงำนยกกระเป๋ำทกุแห่ง 

 คำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงทีน่อกเหนือจำกรำยกำรทวัร ์
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การช าระเงนิ  

 ทำงบรษัิทฯ จะขอเกบ็เงนิคำ่มัดจ ำเป็นจ ำนวน 21,000 บำทตอ่ผูโ้ดยสำรหนึง่ทำ่น ส ำหรับกำรจองทวัรส์ว่นที่

เหลอืจะขอเก็บทัง้หมดกอ่นเดนิทำงอยำ่งนอ้ย 21 วันท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่มัดจ ำ

ทัง้หมด 

การยกเลกิ 

 หำกมกีำรยกเลกิเกนิ 45 วนัท ำกำรแตไ่ม่เกนิ 90 วันท ำกำร บรษัิทฯ หักคำ่ใชจ้่ำย 1,000 บำท/ทำ่น และขอสงวนสทิธิ์

ในกำรคนืเงนิมัดจ ำคำ่ตัว๋โดยสำรของทำ่นนัน้ๆ (เงือ่นไขคำ่มัดจ ำตำมทีท่ำงสำยกำรบนิเรยีกเกบ็) 

 หำกมกีำรยกเลกินอ้ยกว่ำ 45 วันท ำกำร บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมัดจ ำทัง้หมด 

 หำกมกีำรยกเลกินอ้ยกว่ำ 15 วันท ำกำร บรษัิทฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด 

 หำกผูโ้ดยสำรทำ่นใด ยืน่วซีำ่แลว้ไม่ไดร้ับกำรอนุมัต ิผูโ้ดยสำรตอ้งช ำระคำ่มัดจ ำ 21,000.- บำท และคำ่วซีำ่ตำมที่

สถำนทตูเรยีกเก็บ 

 หำกผูโ้ดยสำรทำ่นใดวซีำ่ผ่ำนแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืคำ่มัดจ ำ  

 หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋โดยสำรแลว้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมค่นืคำ่ทวัรท์ัง้หมด  

 

หมายเหต ุ 

 รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมลำ่ชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่ักในตำ่งประเทศ  

เหตกุำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษัิทฯจะค ำนงึถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 

 กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและตำ่งประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตกุำรณ์ตำ่งๆ เกดิข ึน้

และมเีหตทุ ำใหก้ำรเดนิทำงไม่สำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกว่ำจะ

ไดร้ับกำรยนืยนัจำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกตำ่งประเทศทีบ่รษัิททวัรต์ดิตอ่ว่ำสำมำรถคนืเงนิได ้ 

 บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยคำ่เสยีหำย เนื่องจำกภยัธรรมชำต ิหรอืเหตกุำรณ์จลำจลตำ่งๆ และอืน่ๆ ทีม่เีหตทุ ำ

ใหไ้ม่สำมำรถเดนิทำงไป-กลบัไดต้ำมก ำหนดกำรเดนิทำงของรำยกำรทวัร ์ 

 บรษัิทฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสี ิง่ผดิกฎหมำยหรอืส ิง่ของหำ้มน ำเขำ้

ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไม่ถกูตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตผุลใดๆก็ตำมทีก่องตรวจ

คนเขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษัิทฯไม่อำจคนืเงนิใหท้ำ่นได ้ไม่ว่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

 บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซีำ่ อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 

 บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวตำ่งชำต ิ

หรอื คนตำ่งดำ้วทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศไทย 

 บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบตอ่กรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อันเกดิจำกสำยกำร

บนิ ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้ับผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณชิย ์ซึง่จะรบัผดิชอบตอ่กำรสญูหำยหรอื

เสยีหำยของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไม่รับผดิชอบกรณีเทีย่วบนิลำ่ชำ้หรอืยกเลกิ

เทีย่วบนิ 
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 บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบในรำยละเอยีดของกำรแพอ้ำหำรรนุแรง หรอืกำรแพอ้ำหำรหลำยชนดิของผูเ้ดนิทำง ดงันัน้

ทำ่นทีแ่พอ้ำหำรเล็กนอ้ยควรเตรยีมยำประจ ำตวัไปดว้ย หรอืไม่สำมำรถจองทวัรไ์ดใ้นกรณีทำ่นทีแ่พอ้ำหำรหลำยชนดิ

หรอืแพอ้ำหำรในระดบัรนุแรง 

 ทำ่นทีม่อีำกำร แพอ้ำหำร, มปัีญหำดำ้นสขุภำพหรอืตอ้งมกีำรใชย้ำเฉพำะ, รวมถงึทำ่นทีต่อ้งกำรควำมชว่ยเหลอืและ

กำรดแูลเป็นพเิศษ อำท ิทำ่นทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดกำรเดนิทำง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทำงบรษัิทฯ ใหท้รำบลว่งหนำ้

ตัง้แตเ่ร ิม่จองทวัร ์เนื่องจำกกฏทำงดำ้นกำรรักษำควำมปลอดภยั  ดำ้นโภชนำกำร ดำ้นกำรบนิ และดำ้นกำรบรกิำร 

อำจจะไม่ไดร้ับควำมสะดวกส ำหรบัผูท้ีม่ปัีญหำขำ้งตน้  

 ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถกูก ำหนดใหต้ ำ่กว่ำ

มำตรฐำนได ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแตล่ะสำยกำรบนิ บรษัิท ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รับภำระควำมรบัผดิชอบ

คำ่ใชจ้่ำยในน ้ำหนักสว่นทีเ่กนิ 

 ในประเทศตำ่ง ๆ ในยุโรป มกีำรรณรงคเ์รือ่งกำรงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่ำ่ง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดที่

ชดัเจนในเรือ่งกำรสบูบุหรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 

 กรณีทีท่ำ่นเดนิทำงเป็นครอบครัวใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครัว ทีต่อ้งไดร้ับกำรดแูลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูส้งูอำยุ มโีรคประจ ำตวั ไม่สะดวกในกำรเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลำเกนิกวำ่ 4 - 5 ชัว่โมง

ตดิตอ่กนั ทำ่นและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของทำ่นเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ 

หัวหนำ้ทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดลว่งหนำ้คอ่นขำ้งนำน หำกวันเดนิทำงดงักลำ่วตรงกบั

วันทีส่ถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหนำ้ หรอื กำรเปิดรบัจองผ่ำนทำงออนไลน ์โดยในวันที่

คณะจะเขำ้ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดงักลำ่วได ้ทำงบรษัิทฯ จะสลบัรำยกำรเพือ่ใหท้ำ่นไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่งักลำ่ว

ใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคำ่เขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่นไขรำคำทีไ่ดร้ับจำกทำง บรษัิท supplier ประเทศนัน้ๆ แตห่ำกมกีำรลำ่ชำ้ 

หรอื เหตหุนึง่เหตใุดในระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้ำ่นไม่สำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่งักลำ่วได ้ทำงบรษัิทฯ จะไม่

มกีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่ำ่น เนื่องจำกไดช้ ำระคำ่ Reservation Fee ไปแลว้  

 หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมำสตห์รอืปีใหม่ ซ ึง่เป็นชว่งวันหยุดของชำวยุโรป รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่นใหญ่ 

ดงันัน้ขอใหพ้จิำรณำกอ่นกำรจองทวัร ์

 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทำ่น / 3 

เตยีง (Triple Room) หอ้งพักอำจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่ ี

หอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบั

เสรมิ หรอือาจจะตอ้งแยกเป็น 1 หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดีย่ว กรณีทีม่า 3 ทา่น  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญอ่ำจจะไม่มเีครือ่งปรบัอำกำศเนือ่งจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ำ่  
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3. กรณีทีม่งีำนจดัประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรัต และ

ไม่มอี่ำงอำบน ้ำ ซ ึง่ข ึน้อยู่กบักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอำจมลีกัษณะแตกตำ่งกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o หนงัสอืเดนิทางมอีายุไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน  

o โดยนับวนัเร ิม่เดนิทำงเป็นหลกั หำกนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทำงนี้สำมำรถใชไ้ด ้แตห่ำกนับแลว้ต ำ่กวำ่ 6 

เดอืน ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปยืน่ค ำรอ้งขอท ำหนังสอืเดนิทำงเลม่ใหม่ทีก่องหนังสอืเดนิทำง  

o หนำ้หนังสอืเดนิทำงจะตอ้งมหีนำ้ว่ำงส ำหรบัวซีำ่อย่ำงนอ้ยไม่ต ำ่กว่ำ 3 หนำ้   

o หำกทำ่นเปลีย่นหนังสอืเดนิทำงเลม่ใหม่ กรณุำเตรยีมเลม่เกำ่ใหด้ว้ยเนือ่งจำกประวัตกิำรเดนิทำงของทำ่นจะเป็น

ประโยชนอ์ยำ่งยิง่ในกำรยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่  

หลกัฐานการย่ืนวีซ่าสถานทตูอิตาลี 

***การย่ืนวีซ่าอิตาลี ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย่ื์น VFS ITALY *** 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัวิซ่ีา 15 วนัท าการ  

เอกสารในการขอวซ่ีา  (กรุณาจดัส่งภายใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทาง) 

 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 

1. สถานทตูอติาลไีม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซ่ีา  
2. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านกัหรอื

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 
3. การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพนิิจของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารที่ดแีละถูกต้องจะช่วยใหก้ารพจิารณา

ของสถานทตูง่ายขึน้ 
หมายเหตุ  กรณีลกูคา้ท่านใดมกีารใชพ้าสปอรต์เดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซ่ีา ลกูคา้ต้องแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อ

วางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน 
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o ทำ่นทีม่ปีกหนังสอืเดนิทำงกรุณำถอดออกและไม่จ ำเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษัิททวัร ์หำกมกีำรสญูหำย บรษัิทฯ จะไม่

รับผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทำงนัน้ๆ  

 

o รปูถา่ยสขีนาด 33 x 48 มลิลเิมตร จ านวน 2 รปู 

เนน้ขนาดใบหนา้  

- ฉำกหลงัสขีำวเทำ่นัน้ เนื่องจำกสถำนทตูจะตอ้ง

สแกนรูปลงบนวซีำ่ (ไม่ควรสวมเสือ้สขีำว)   

- รูปถำ่ยหนำ้ตรงหำ้มใสแ่ว่น, หำ้มคำดผมและ

หำ้มใสห่มวกหรอืเครือ่งประดบั 

บดบังหนำ้ตำ, หำ้มใสค่อนแท็กเลนสช์นดิสี

หรอืบิ๊กอำยส ์** 

 

o ส าเนาทะเบยีนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 

- กรณีเป็นเด็ก อายุต า่กวา่ 20 ปี  

- ใชส้ ำเนำสตูบิัตร พรอ้มฉบับแปลเป็นภำษำอังกฤษ  

- หำกเด็กอำยุต ำ่กว่ำ 20 ปี และยังศกึษำอยู่ถงึแมม้บีัตรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทตูขอส ำเนำสตูบิัตรดว้ยและ

กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำอังกฤษ 

 

o หมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ ัง้เบอรท์ ีท่ างาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  

o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีทา่นทีส่มรสแลว้  

o ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 

o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ 

o ส าเนาใบหยา่ กรณีทา่นทีห่ยา่แลว้  

o หนงัสอืรบัรองการท างาน หรอืเอกสารบง่ชีก้ารมอีาชพีและมรีายไดข้องผูเ้ดนิทาง 

 *** การสะกดชือ่ นามสกลุของผูย้ ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ในเอกสารการงาน ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนงัสอื

เดนิทาง มเิชน่น ัน้ สถานทตูจะไมร่บัพจิารณา (ส าคญัมาก) *** 

- กรณีลกูจา้ง ใชใ้บรับรองกำรท ำงำนของบรษัิททีท่ ำงำนอยู่เป็นภำษำอังกฤษเทำ่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีำยละเอยีด

กำรเขำ้ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน (หนังสอืรับรองกำรท ำงำนออกมำไม่เกนิ 1 เดอืนนับจำกวนัยืน่วซีำ่) 

เป็นตน้ 

- กรณีมอีาชพีรบัราชการ ใชห้นังสอืรับรองกำรท ำงำนจะตอ้งคดัเป็นภำษำอังกฤษเทำ่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุ

ต ำแหน่ง, อัตรำเงนิเดอืนในปัจจบุัน, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท ำงำนกบัหน่วยงำน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลำและ ส ำเนำบัตร

ประจ ำตวัรำชกำร 1 ชดุ (หนังสอืรับรองกำรท ำงำนออกมำไม่เกนิ 1 เดอืนนับจำกวนัยืน่วซีำ่) 
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- กรณีเป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพัฒนำธุรกจิกำรคำ้ หรอื ส าเนาหนงัสอื

รบัรองความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมต่ า่กวา่ 3 เดอืน พรอ้มฉบับแปลเป็นภำษำอังกฤษ 

- กรณีทา่นทีเ่ป็นแมบ่า้น   

 หำกไม่มอีำชพีหรอืเป็นแม่บำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส 

 หำกสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส

พรอ้มแสดงส ำเนำสตูบิัตรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงควำมสมัพันธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำ   หำกไม่มบีุตรดว้ยกนั ควรคดั

หนังสอืชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพันธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

 

- กรณีทา่นทีว่า่งงาน ไมม่รีายได ้ จะตอ้งมผีูส้นับสนุนคำ่ใชจ้่ำย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำน

ทำงดำ้นกำรเงนิของผูร้ับรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อักษร ชีแ้จงกำรรบัรอง

คำ่ใชจ้่ำยใหแ้กผู่เ้ดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสมัพันธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวำมสมัพันธใ์กลช้ดิ หรอืญำตใิกลช้ดิ  

(กรณีนี้หำกควำมสมัพันธไ์ม่สำมำรถสบืได ้หรอืไม่เป็นควำมจรงิ ทำ่นอำจถกูปฏเิสธกำรยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่นี้)   

- กรณีเป็นเด็กนกัเรยีนและนกัศกึษา  ใชห้นังสอืรับรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษำ 

 จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบัน  เป็นภำษำอังกฤษ (ฉบับจรงิ)  

 

o หลกัฐานการเงนิ   

- ใชส้ าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยส์ว่นตวั อพัเดทไมเ่กนิ 7 วนักอ่นยืน่พรอ้มถา่ยส าเนายอ้นหลงั 6 

เดอืนแสดงชือ่เจา้ของบญัช ี โดยชือ่และนามสกลุตอ้งสะกดใหถู้กตอ้งตามหนา้หนงัสอืเดนิทาง  

- หำกมกีำรตอ่เลม่จำกสมุดเลม่เกำ่ กรุณำส ำเนำหนำ้แรกทีม่ชีือ่เจำ้ของบัญชขีองเลม่เกำ่ทีต่อ่ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชี

เงนิฝำกเป็นปัจจบุัน 

- หำกรำยกำรปรบัสมุดบัญชขีองทำ่นมบีำงเดอืนหำยไป ขอใหอ้อกเป็น statement จำกธนำคำรยอ้นหลงัไม่ต ำ่กวำ่ 

6 เดอืนและปรับยอดใหล้ำ่สดุ ไม่ต ำ่กว่ำ 7 วันนับจำกวันนัดหมำยยืน่วซีำ่ แตห่ำกใช ้statement แลว้ยังคงไม่มี

กำรเคลือ่นไหวทกุเดอืน ขอใหท้ ำหนังสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณอ์ักษรชีแ้จงเป็นภำษำองักฤษ ตำมควำม

เป็นจรงิ อำท ิไม่มกีำรเคลือ่นไหวเนื่องจำกไม่ไดต้ดิตอ่ธนำคำรเป็นระยะเวลำนำนหรอืเหตผุลอืน่ๆ ตำมแตล่ะ

บุคคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝำกในบัญชนีอ้ยเกนิไปใน 1 เลม่ กรณุำแสดงส ำเนำสมุดบัญชอีืน่แนบดว้ย อำท ิเชน่ บัญชเีงนิฝำก

ประจ ำ เป็นตน้ 

- กรณีรับรองคำ่ใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครัว ตอ้งท ำจดหมำยรับรองคำ่ใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครัวเป็น

ภำษำอังกฤษพรอ้มระบุควำมสมัพันธเ์พือ่ชีแ้จงตอ่สถำนทตู 1 ฉบับ โดยเฉพำะคูส่ำม-ีภรรยำ จะตอ้งมสี ำเนำสมุด

บัญชกีำรเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้ำ่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้ก็ตำม หำกมกีำรเงนิในบัญชนีอ้ย ฝ่ำยทีม่กีำรเงนิ

มำกกวำ่ตอ้งท ำจดหมำยรับรองคำ่ใชจ้่ำยพรอ้มระบุชือ่และควำมสมัพันธช์ีแ้จงตอ่สถำนทตูเป็นลำยลกัษณ์อกัษร

ดว้ย 
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*** สถานทตูไมร่บับญัชกีระแสรายวนัทุกกรณี *** ท ัง้นีเ้พือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะทางการเงนิเพยีง

พอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่กลบัสูภ่มูลิ าเนา  

o กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 20 ปี (กรณีไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-มารดา หยา่รา้ง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองบดิำหรอืมำรดำ 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทำงไปตำ่งประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรับรองคำ่ใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคำ่เสยีหำยที่

อำจจะเกดิข ึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำอังกฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับ

แปลเป็นภำษำอังกฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของมำรดำเพือ่รบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา   โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำง

ไปตำ่งประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรับรองคำ่ใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคำ่เสยีหำยทีอ่ำจจะ

เกดิข ึน้โดยคดัฉบับจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำอังกฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรณุำแนบฉบับแปล

เป็นภำษำอังกฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพือ่รับรองแกบุ่ตรดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางท ัง้กบับดิาและมารดา โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไป

ตำ่งประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรับรองคำ่ใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคำ่เสยีหำยทีอ่ำจจะ

เกดิข ึน้โดยคดัฉบับจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำอังกฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรณุำแนบฉบับแปล

เป็นภำษำอังกฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพือ่รับรองแกบุ่ตรดว้ย 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใดเป็น

ผูด้แูลบุตร พรอ้มฉบับแปลเป็นภำษำอังกฤษ 

 

*** กำรบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประกำรใดก็ตำมอำจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นกำรถำวร และ

ถงึแมว้่ำทำ่นจะถกูปฏเิสธวซีำ่ สถำนทตูไม่คนืคำ่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค ำรอ้งใหม่ก็ตอ้งช ำระ

คำ่ธรรมเนียมใหม่ทกุครัง้ 

***  หำกสถำนทตูมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณบ์ำงทำ่น ทำงบรษัิท ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิทำ่นไปสมัภำษณ์ตำมนัดหมำย

และโปรดแตง่กำยสภุำพ ทัง้นี้ทำงบรษัิทฯ จะสง่เจำ้หนำ้ทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำก

สถำนทตูขอเอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษัิทฯใคร่ขอรบกวนทำ่นจัดสง่เอกสำรดงักลำ่วเชน่กนั 

***    กรณีทีท่ำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซีำ่แลว้ ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตู ยกเลกิวี

ซำ่ของทำ่น เนื่องจำกกำรขอวซีำ่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษัิทฯ 

***   เมือ่ทำ่นไดช้ ำระเงนิคำ่มัดจ ำหรอืทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำง

บรษัิทฯ จะขอถอืว่ำทำ่นรับทรำบและยอมรับในเงือ่นไขตำ่ง ๆ ของบรษัิทฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
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** กรณีมกีำรขอใชห้นังสอืเดนิทำงในระหว่ำงกำรยืน่วซีำ่ ทำ่นสำมำรถจะตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแกบ่รษัิททวัรใ์หท้รำบ

ลว่งหนำ้ แตห่ำกกรณีทำ่นทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทำงกอ่นก ำหนดวนัยืน่วซีำ่และทำ่นไม่สำมำรถน ำหนังสอืเดนิทำงมำแสดง

ไดท้นั ทำ่นนัน้จะตอ้งมำยืน่เดีย่วและแสดงตวัทีส่ถำนทตูตำมก ำหนดกำรของสถำนทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

 

 ***   ทำงสถำนทตูจะรับพจิำรณำเฉพำะทำ่นทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปทอ่งเทีย่วยัง

ประเทศตำมทีร่ะบุเทำ่นัน้ กำรปฏเิสธวซีำ่อันเนือ่งมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยืน่วซีำ่ปลอมหรอืผดิวัตถปุระสงคใ์นกำรยืน่ขอวี

ซำ่ทอ่งเทีย่ว ทำงบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหกัคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิข ึน้จรงิและจะคนืใหท้ำ่นหลงัจำกทวัรอ์ก

เดนิทำงภำยใน 20 วัน โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้จะค ำนงึถงึประโยชนแ์ละควำม

ปลอดภยัของผูเ้ดนิทำงเป็นหลกั   

                     

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

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

กรอกขอ้มลูตามความจรงิ เพราะมผีลกบัการยืน่ขอวซีา่เขา้ยุโรป 

หากมรีายละเอยีดใดๆ ทีไ่มเ่หมอืนกบัความเป็นจรงิหรอืไมเ่หมอืนกบัตอนน าเอกสารสง่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ทาง

ศนูยย์ืน่หรอืสถานทตูขออนญุาตเรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมในการเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้มลูในระบบออนไลน ์และ

เสยีคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ใหม ่

กรณุากรอกใหค้รบถว้น อยา่ปลอ่ยวา่งไว ้อาท ิเกษยีณ / แมบ่า้น / อาชพีอสิระ /  

ไมไ่ดศ้กึษาแลว้ / รอศกึษาตอ่ เป็นตน้ รบกวนระบมุาใหเ้รยีบรอ้ย 

(กรณุาใชแ้บบฟอรม์นีแ้ละกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพือ่ป้องกนัความผดิพลาดในการสะกดตวัอกัษรและเพือ่ให้

เกดิความสะดวกตอ่การท าเอกสารออนไลนต์อ่ไป) 

 

 

1.  ชือ่-สกลุ (ภำษำไทย)........................................................................................................................... 

 

 ชือ่-สกลุ (ภำษำอังกฤษ) ...................................................................................................................... 

 

 ชือ่-สกลุเดมิ กรณีมกีำรเปลีย่นชือ่หรอืชือ่-สกลุเดมิ หรอืนำมสกลุเดมิกอ่นแตง่งำน 

 (ภำษำไทย)..........................................................  

 (ภำษำอังกฤษ).......................................................... 
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     หมำยเลขหนังสอืเดนิทำง ...............................................  วันเดอืนปี เกดิ ................................................ 

     วันออกหนังสอืเดนิทำง ..................................... วนัหมดอำยุหนังสอืเดนิทำง ............................................. 

     สถำนทีเ่กดิ ......................................... หมำยเลขบตัรประชำชน ............................................................. 

2.  สถำนภำพ  ........ โสด   ......... แตง่งำนจดทะเบยีน   ......... แตง่งำนไมจ่ดทะเบยีน   ......... หย่ำ   ......... หมำ้ย 

 

3.   กรณีทำ่นทีแ่ตง่งำนแลว้ ไมว่่ำจะเป็นแบบจดทะเบยีนหรอืไม่ก็ตำม กรุณำกรอกรำยละเอยีดของ คูส่ำมี-ภรรยำ 

      สำม,ี ภรรยำ ชือ่-นำมสกลุ..................................................................................................................... 

      วันเกดิ ของสำม-ีภรรยำ ................................................  สถำนทีเ่กดิ สำม-ีภรรยำ ..................................... 

4.  ทีอ่ยู่ปัจจบุันตำมทะเบยีนบำ้น (ภำษำอังกฤษ)............................................................................................ 

    ....................................................................................................... รหัสไปรษณีย ์............................. 

     ทีอ่ยู่ปัจจุบันปัจจบุัน หำกเหมอืนในทะเบยีนบำ้นใหเ้ขยีนว่ำ As above (ภำษำอังกฤษ)....................................... 

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

     รหัสไปรษณีย ์...............................................โทรศพัทบ์ำ้น ................................................................... 

 โทรศพัทม์อืถอื ............................................. อเีมลล ์.................................................................... 

5.  ชือ่สถำนทีท่ ำงำน / สถำนศกึษำ (ภำษำอังกฤษ)........................................................................................ 

 (กรุณำแจง้ดว้ยว่ำ กจิกำรทีท่ ำนัน้เกีย่วกบัอะไร ดำ้นใด ..............................................................................) 

 กรณีประกอบอำชพีอสิระ (กรุณำแจง้ลกัษณะกำรงำนและทีอ่ยู่ทีท่ ำงำนใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ทีอ่ยู่สถำนทีท่ ำงำน / สถำบันศกึษำ (ภำษำอังกฤษ) ................................................................................... 

 .....................................................................................................  รหัสไปรษณีย ์............................. 

  

 ต ำแหน่งหนำ้ที ่(ภำษำอังกฤษ) ............................................................................................................. 

 โทรศพัท ์............................................  หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้ม)ี ................................. 

 

 กรณีศกึษำอยู่ กรณุำแจง้ระดบัชัน้หรอืระดบักำรศกึษำ (ภำษำอังกฤษ) ............................................................ 

 กรณีในระดบัอุดมศกึษำ กรุณำแจง้คณะและวชิำหลกัทีศ่กึษำ (ภำษำอังกฤษ) .................................................. 
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7.  ชือ่บุคคลทีร่่วมเดนิทำงไปดว้ย................................................................................................................ 

 ควำมสมัพันธก์บัผูเ้ดนิทำงร่วมครัง้นี้ (ระบุ)................................................................................................        

 

8.  ทำ่นเคยเดนิทำงเขำ้ยุโรปใน 3 ปีทีผ่่ำนมำหรอืไม่    ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัที)่ 

    ตัง้แตว่ันที ่...................................... ถงึวันที ่.........................................    รวม ........... วนั 

 

กรณีทีท่ำ่นเคยไดว้ซีำ่เชงเกน้แลว้ กรุณำระบุสถำนทตูทีอ่อกวซีำ่ให ้สถำนทตูใด  ..............................................   

 ทำ่นเคยไดร้ับกำรสแกนนิว้มอืหรอืไม่   ........ ไม่เคย   ......... เคย  

    กรณีทีท่ำ่นเคยไดร้ับกำรสแกนนิว้แลว้ กรณุำระบวุันที ่............................................................... 

 

9.  ทำ่นเคยถกูปฏเิสธวซีำ่หรอืไม่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตผุลในกำรถกูปฏเิสธ) 

   

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

 

10.  ทำ่นสนับสนุนคำ่ใชจ้่ำยในกำรเดนิทำงดว้ยตวัทำ่นเองหรอืไม่   ........ ตวัเอง   ......... มผีูส้นับสนุนคำ่ใชจ้่ำย 

(กรณีทีม่ผีูส้นัสนุนคำ่ใชจ้่ำยใหร้ะบผุูส้นับสนุนคำ่ใชจ้่ำยของทำ่นและระบุควำมสมัพันธแ์ละเดนิทำงดว้ยกนัหรอืไม่) 

 

ผูส้นับสนุนคำ่ใชจ้่ำยของทำ่นคอื 

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

 

ควำมสมัพันธก์บัทำ่น 

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

 

เดนิทำงดว้ยกนักบัทำ่นหรอืไม่   ........ เดนิทำงดว้ยกนั   ......... ไม่ไดเ้ดนิทำงดว้ยกนั 

 

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

++++++++++++ 
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โปรดทราบ 
1. กรุณำช ำระคำ่มัดจ ำทวัรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลำทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนด หำกลกูคำ้ไม่ช ำระตำมก ำหนดระบบจะตดั

ชือ่ลกูคำ้กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพือ่เปิดโอกำสใหล้กูคำ้ทำ่นอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่ำลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำง
ตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

2. ในกรณีที่เกดิเหตุใดๆจนท ำใหลู้กคำ้ไม่สำมำรถออกเดนิทำงได ้เช่น มีลูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเลกิกำรเดนิทำง
กระทันหัน ภัยธรรมชำต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยำยำมหำโปรแกรมทัวรอ์ื่นในรำคำและชว่งเวลำ
ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ทัง้นี้ ลกูคำ้ทรำบและเขำ้ใจดวี่ำเหตกุำรณ์ดงักลำ่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นว่ำบรษัิทฯ

ไดพ้ยำยำมอย่ำงสดุควำมสำมำรถในกำรหำโปรแกรมทดแทนดงักลำ่วแลว้  
 ดงันัน้ ลกูคำ้จะไม่ยกเหตนุี้มำเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หำกลูกคำ้ประสงคร์ับเงนิคนื บรษัิทฯยนิดี
คนืเงนิตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทำงไม่ได ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิม่คนืเงนิทัง้หมดใน
ทกุกรณี 

4. กำรยืน่ขอวซีำ่แบบกรุ๊ปจะใชเ้วลำนำนกว่ำกำรยืน่ขอวซีำ่แบบเดีย่วมำก บ่อยครัง้ทีล่กูคำ้จะทรำบผลวีซ่ำก่อนกำร
เดนิทำงเพยีง 1 วัน (ข ึน้อยู่กบัควำมครบถว้นรวดเร็วในกำรยืน่เอกสำรของลกูคำ้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิำณงำนในชว่ง
นัน้ๆของสถำนฑตู) ซึง่หมำยควำมว่ำลกูคำ้อำจจะตอ้งช ำระคำ่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทรำบผลวซีำ่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหำดงักลำ่ว บรษัิทฯขอแนะน ำใหล้กูคำ้สละเวลำไปยื่นวีซ่ำเดีย่วเพื่อจะไดท้รำบผลวีซ่ำอย่ำง
รวดเร็วกอ่นช ำระคำ่ทวัร ์กรุณำแจง้ควำมประสงคย์ืน่วซีำ่เดีย่วกบัเจำ้หนำ้ทีท่นัท ี

5. ในกำรขอวซีำ่ กรุณำยืน่เอกสำรตำมชนดิและเงือ่นไขทีเ่จำ้หนำ้ทีก่ ำหนดอย่ำงเคร่งครัด หำกลูกคำ้ไม่ปฏบิัตติำม
และวซีำ่ไม่ผ่ำน บรษัิทฯจะถอืว่ำลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์

6. ในกำรยื่นวีซ่ำที่สถำนฑูต บรษัิทฯจะจัดเจำ้หนำ้ที่เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หำกลูกคำ้ตอ้งกำร

เจำ้หนำ้ทีด่แูลเฉพำะบุคคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคำ่บรกิำรครัง้ละ 500 บำทตอ่ลกูคำ้ 1 ทำ่น 
7. กำรพจิำรณำอนุมัตวิซีำ่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถำนฑตูโดยจะไม่มกีำรชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคำ่วีซ่ำใน

ทกุกรณี หำกวซีำ่ไม่ผ่ำนบรษัิทฯจะถอืว่ำลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร ์
8. กรณีสำยกำรบนิปฏเิสธกำรออกตั๋วใหลู้กคำ้เป็นรำยบุคคลไม่ว่ำในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืว่ำลูกคำ้ท่ำนนัน้ยกเลกิ

กำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรม 

9. กำรอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจำ้หนำ้ทีต่รวจคนเขำ้เมือง และจะไม่มีกำรชีแ้จงเหตุผล หำก
ลกูคำ้ไม่ไดร้ับอนุญำตใหเ้ขำ้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืว่ำลกูคำ้ยกเลกิกำรเดนิทำงตำมเงือ่นไขทำ้ยโปรแกรมทวัร์ 

10. หำกลกูคำ้ไม่ใชห้รอืไม่สำมำรถใชบ้รกิำรใดๆทีจ่ัดไวใ้นโปรแกรมทวัร ์บรษัิทฯถอืว่ำลกูคำ้สมัครใจสละสทิธใินกำร

ใชบ้รกิำรนัน้ๆและจะไม่มกีำรคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรือเลือ่นกำรเดนิทำงหำกจ ำนวนผูเ้ดนิทำงไม่ถงึจ ำนวนขัน้ต ่ำที่บรษัิทฯก ำหนดไว ้

และ/หรอื ดว้ยเหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคำ่ใชจ้่ำยทีล่กูคำ้ไดช้ ำระมำแลว้เต็มจ ำนวน (ยกเวน้ค่ำวีซ่ำ) กรณี
ลกูคำ้ช ำระดว้ยบัตรเครดติ บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคำ่ธรรมเนียมบัตรเครดติ 3% 

12. เนื่องจำกในปัจจุบัน พบปัญหำกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรือล่ำชำ้บ่อยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน ำใหลู้กคำ้ลดควำม

เสีย่งโดยแบ่งสมัภำระและของใชจ้ ำเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋ำอกีใบหนึง่เพื่อโหลด หรือ ถอืข ึน้เครื่อง (กรณี
ถอืข ึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัตติำมเงือ่นไขทีส่ำยกำรบนิก ำหนด) และ/หรอื ซือ้ประกนักรณีกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำยหรือ

ลำ่ชำ้ หำกกระเป๋ำเดนิทำงสญูหำย อำจตอ้งใชเ้วลำหลำยเดอืนในกำรเรียกรอ้งควำมรับผดิชอบจำกสำยกำรบนิ 
และทีส่ ำคญั ลกูคำ้อำจไม่สำมำรถซือ้เสือ้ผำ้และของใชส้ว่นตวัไดใ้นบำงสถำนที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทัวรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกันชวีติและประกันอุบัตเิหตุไวแ้ลว้ แต่ไม่ครอบคลุมถงึกำรประกัน

สขุภำพทุกกรณี เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้ำหำร แพอ้ำกำศ โรคประจ ำตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน ำใหท้่ำนซื้อประกัน
สขุภำพระหว่ำงเดนิทำงไวเ้ผือ่กรณีฉุกเฉนิทำงกำรแพทยต์ำ่งๆ หำกตอ้งกำรกรุณำแจง้ควำมจ ำนงคก์ับเจำ้หนำ้ที่
ทนัท ี

14.  โปรแกรมทัวร์นี้บรษัิทฯเป็นเพียงตัวแทนขำยมิไดเ้ป็นผูด้ ำเนินกำร ลูกคำ้สำมำรถสอบถำมชื่อบรษัิทที่เป็น
ผูด้ ำเนนิกำรทวัรโ์ปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลำ ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ำกัดควำมรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ ำนวนเงนิทีบ่รษัิท

ไดร้ับจรงิตำมหลกัฐำนทำงบัญชเีทำ่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเง ือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

สนใจโปรแกรมทวัร ์กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่
Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 081 929 9293 คะ่ 

 


