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อติาล-ีสวสิเซอร์แลนด์-ฝร่ังเศส 8 วนั 
 
 

มิลาน-ลา สเปเซีย-ชิงเกว เตรเร-ปิซา-เวนิส-FOX TOWN OUTLET-ลูเซิร์น-แองเกลเบิร์ก-ทิตลสิ 
สตราสบูร์ก-รถไฟด่วน TGV สู่ปารีส-แวร์ซายส์ 

รวมค่าวซ่ีา + ทิปคนขบัรถในยุโรป 
                                                             โดยสายการบินไทย (TG) 
ก าหนดการเดินทาง    กนัยายน 29 ก.ย.-06 ต.ค. 
     ตุลาคม  16-23 / 20-27  
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัแรก    กรุงเทพฯ - มิลาน 

21.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 สายการบินไทย พบ
กบัเจา้หนา้ท่ีคอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองเอกสารการเดินทาง 

 

วนัทีส่อง  มิลาน-ลา สเปเซีย-ชิงเกว เตรเร-ปิซ่า 
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00.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน ประเทศอติาล ีโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 940 (บริการอาหาร และเคร่ืองด่ืม

บนเคร่ือง) 
07.35 น. เดินทางถึง สนามบินมิลาน (เวลาทอ้งถ่ินประเทศเยอรมนีชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง) หลงัน าท่านผา่นขั้น 
 ตอนการตรวจคนเขา้เมืองและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแลว้ น าท่านเดินทางสู่ เมืองมิลาน เมืองใหญ่ทางตอน

เหนือของประเทศอิตาลี ศูนยก์ลางแห่งธุรกิจการคา้และแฟชัน่ดีไซน์เนอร์ช่ือดงั น าท่านชมเมือง จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ เมืองลา สเปเซีย เมืองในเขตลิกูเรียทางตอนเหนือของอิตาลี อยูร่ะหวา่งเมืองเจนวัและปิซ่า ใน
บริเวณอ่าวลิกูเร หน่ึงในอ่าวท่ีมีความส าคญัทางดา้นการทหารและการคา้ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 

บ่าย  น าท่านออกเดินทางสู่ เมือง ลา สเปเซีย (LA SPEZIA)เมืองในเขตลิกูเรียทางตอนเหนือของอิตาลีอยูร่ะหวา่ง
  เมืองเจนวั และปิซ่าในบริเวณอ่าวลิกูเรหน่ึงในอ่าวท่ีมีความส าคญัทางดา้นการคา้และการทหาร น าท่าน โดย 
  สารรถไฟสู่ ชิงเกว แตร์เร (CINQUE TERRE) หมู่บา้นเล็กๆ ท่ีตั้งอยูบ่ริเวณริมชายฝ่ังริเวยีร่าของอิตาลี  
  CINQUE TERRE มีความหมายวา่ ดินแดนทั้งห้า ( FIVE LAND ) ตั้งบนหนา้ผาสูงชนัเหนือทะเลเมดิเตอร์ 
  เรเน่ียน ท่ีอยูติ่ดทะเลบริเวณชายฝ่ังงแควนลิกูเรีย ตั้งอยทูางดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของอิตาลี ประกอบดว้ย
  หมู่บา้น 5 แห่ง ไดแ้ก่ MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ  
  RIOMAGGIORE โดยทั้งหา้หมู่บา้นน้ี มีหุบเขาลอ้มรอบ ประกอบกนัเป็นส่วนหน่ึงของอุทยานแห่งชาติฯ 
  และไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยเูนสโกอี้กดว้ย รถไฟน้ีจะวิง่ผ่ านทั้ง 5 หมู บ านเลียบ
ทะเล ชม 
  ววิสวย ๆ บางทีก็ลอดอุโมงค ตดัผ านภูเขาเป นช่ วงๆ  
กลางวนั   รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน  



 
 
 
 
 
 
 

 3 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  IT SWISS FRAN ZIN 8D OCT17-TG-W56 

บ่าย น าท่านชมความงามของหมู่บา้นท่ีมีสีสันสวยงาม สร้างลดหลัน่กนัตามเนินผาริมทะเล น าท่านเดินเล่นชม 
หมู่บ้านริโอแมกจิโอเร (RIOMAGGIORE) เป็นหมู่บา้นประมงเล็กๆ ท่ีมีเสน่ห์และมีบรรยากาศเหมือนเมือง
ตุก๊ตาบา้นเรือนท่ีตั้งลดหลัน่กนับนหนา้ผาท่ีปกคลุมดว้ยตน้ไมเ้ขียวขจีตดักบัน ้าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอร์
ควอยซ์ท าใหก้ลายเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวยอดฮิตแห่งหน่ึงอยา่งไม่ตอ้งสงสัย อิสระใหท้่านชมความงดงามและ
ถ่ายรูปตามอธัยาศยั จากนั้นน าท่านสู่ หมู่บ้านมานาโรลา Manarola อาจไดช่ือววา่เป็นหมู่บบา้นท่ีเล็กเป็นอนั 

 ดบัสอง แต่เก่าแก่ท่ีสุดในบรรดาหมู่บา้นทั้ง 5 ของ ชิงเกว แตรเร (Cinque Terre) ท่ีสร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ1338  
 ในประเทศอิตาลีโดยหมู่บา้นแห่งน้ีตั้งอยริูมหนา้ผาสูงชนับนฝ่ังริเวยีรา เป็นเมืองท่ีโดดเด่นดว้ยสีสันอนัสดใส 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองปิซา ตั้งอยูบ่นฝ่ังแม่น ้าอาร์โน เป็นเมืองท่องเท่ียวเอกของแควน้ตอสกานาของ
ประเทศอิตาลี  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง / น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั HOTEL GALILEI หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม  ปิซ่า-เวนิส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านสู่ บริเวณจตุรัสมิราเคล เพื่อชมความสวยงามบริเวณรอบนอกของ มหาวหิารแห่งเมืองปิซ่า-หอเอน

แห่งเมืองปิซา-หอแบบไทส์ส าหรับประกอบพิธีศีลจุ่ม ท่ีไดรั้บเลือกโดยองคก์ารยเูนสโกใ้หข้ึ้นทะเบียนเป็น
มรดกโลกเม่ือ ปี ค.ศ. 1987  ถ่ายรูปกบั มหาวหิารปิซา หอศิลจุ่ม และ หอเอนเมืองปิซา 1 ใน 7 ส่ิงมหศัจรรย์
ของโลกในยคุกลาง สถานท่ีท่ีกาลิเลโอเคยมาพิสูจน์ทฤษฎีการตกของวตัถุสถานท่ีกาลิเลโอ เคยมาพิสูจน์
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ทฤษฎีการตกของวตัถุ ใหท้่านเดินเล่นถ่ายภาพแอคชัน่ในหลากหลายรูปแบบกบัหอเอนปิซ่า ไม่วา่จะผลกัจะ
ดนัหรือจะพิงหอเอน รวมทั้งใหเ้วลาท่านเลือกซ้ือของท่ีระลึก จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเวนิส เมืองท่อง 

 เท่ียวยอดนิยมของอิตาลี ไดรั้บการขนานนามวา่ ราชินีแห่งทะเลอาเดรียติก เป็นเมืองดา้นการเดินเรือและศูนย ์
 กลางการคา้ขายท่ีส าคญัท่ีสุดของทวปียโุรป และยงัเป็นบา้นเกิดของนกัเดินทางผูย้ิง่ใหญ่ มาร์โคโปโล 
กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย น าท่านสู่ ท่าเรือตรองเคตโต้ เพื่อลงเรือขา้มสู่ฝ่ัง จัตุรัสเซนต์มาร์ค ชุมชนท่ียิง่ใหญ่ท่ีสุดของเวนิส รายลอ้มไป

ดว้ยศิลปะและสถาปัตยกรรมแบบไบเซนไทน์ น าท่านเดินชม สะพานสะอืน้ สะพานทอดเช่ือมระหวา่งศาล
และคุกหลวง ผา่นชม พพิธิภัณฑ์ดอร์จ วหิารเซนต์มาร์ค ท่ีตกแต่งดว้ยศิลปะยคุโมเสส น าท่านเดินลดัเลาะไป
ตามซอกเล็กซอกนอ้ยเพื่อชม สะพานริอลัโต สะพานทอดขา้มแกรนดค์าเนล สัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของเวนิส ให้
เวลาทา่นอิสระชอ้ปป้ิงสินคา้ช่ือดงัของเวนิส เช่น เคร่ืองแกว้มูราโน หนา้กากคาร์นิวลั ฯลฯ หรือท่านอาจจะ
ทดลองน่ังเรือกอนโดล่า ท่ียงัคงเป็นสัญลกัษณ์แห่งเมืองเวนิส (ไม่รวมในทวัร์ ลูกค้าจ่ายเอง)  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั AMBASCIATORI BEDBANK VENICE MESTRE หรือเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่ี่   เวนิส -FOX TOWN OUTLET-ลูเซิร์น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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 น าท่านเดินทางขา้มพรมแดนเขา้สู่ ประเทศสวติเซอร์แลนด์ น าท่านสู่ ฟ็อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท Foxtown Oulet 
แหล่งชอ้ปป้ิงใหญ่ของชาวสวสิ และชาวอิตาเลียนท่ีอยูใ่กลพ้รมแดนสวสิ ใหเ้วลาท่านเดินเล่นชอ้ปป้ิง ณ เอา๊ท์
เลทใหญ่ซ่ึงเป็นศูนยร์วมร้านคา้กวา่ 130 ร้าน และสินคา้คุณภาพดี อาทิเช่น ของใชใ้นครัวเรือน, ผลิตภณัฑ์
เคร่ืองหนงัอิตาลี, รองเทา้ กระเป๋า อุปกรณ์กีฬา แฟชัน่แบรนด์แนมช่ือดงัอาทิ เช่น Adidas, Burberry, Calvin 
Klein, Diesel, D&G, DIOR, Ferrari, GEOX, GUCCI, Guess, HUGO BOSS, Lacoste, LEE, Levis, Lindt 
Chocolate, NIKE, POLO, Quiksilver, Ferragamo, Samsonite, Swatch, The North Face, Timberland, Tommy 
Hilfliger, Yves Saint Laurant และอ่ืนๆอีกมากมาย  ราคาจากโรงงานและยงัใหส่้วนลดจาก 30% ถึง 70% อีก
ดว้ย ใหเ้วลาท่านไดอิ้สระชอ้ปป้ิง 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศัย เพื่อใหท้่านมีเวลาชอ้ปป้ิง สบายๆ  
หมายเหตุ ที ่Outlet มีศูนย์อาหาร บริการกลางวนั หลากหลายเมนู  ส่ังอาหารได้ง่าย 

บ่าย บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น น าท่านเดินชม ทะเลสาบลูเซิร์นอนุสาวรีย์สิงโตสะอืน้ สร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติ
  และร าลึกถึงทหารรับจา้งชาวสวสิท่ีเสียชีวติเพื่อปกป้องพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 และพระนางมารี องัตวัแนตต ์จาก
  การโจมตีท่ีพระราชวงัตุยเลอรีในกรุงปารีส  สะพานชาเปล สะพานไมท้อดขา้มแม่น ้ารอยส์ สร้างข้ึนตั้งแต่
  คริสตศ์ตวรรษท่ี 14 ถือไดว้า่เป็น สะพานไม้ ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดแห่งหน่ึงของยโุรป สัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของลูเซิร์น 
  ใหเ้วลาท่านอิสระชอ้ปป้ิงสินคา้ช่ือดงัของสวสิ เช่น ช็อกโกแลต นาฬิกาชั้นดี มีดพบัวคิตอรีน็อกซ์ ฯลฯ 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั IBIS STYLES LUZERN CITY หรือเทยีบเท่า 
 

วนัที่ห้า   ลูเซิร์น -แองเกลเบิร์ก-น่ังเคเบิลคาร์สู่ทติลสิ -สตราสบูร์ก-น่ังรถไฟด่วน TGV สู่ปารีส 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกลเบิร์ก ช่ืนชมทศันียภาพท่ีสวยงามของหุบเขาแอลป์และความเป็นธรรมชาติใน

เขตชนบทของสวสิเซอร์แลนด ์มีบา้นนอ้ยแบบชาเลตต์กแต่งดว้ยผา้ม่านลูกไมสี้ขาว เพื่อน าท่านนัง่ เคเบิลคาร์ 
ข้ึนสู่ ยอดเขาทติลสิ ท่ีความสูงถึง 3,020 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ท่านจะไดส้ัมผสักบักระเชา้ทรงกลมท่ี
เรียกวา่ โรแตร์ เคเบิลคาร์ ท่ีจะหมุนรอบตวัเองในขณะท่ีเคล่ือนท่ีไปเร่ือย ๆ ท่านจะไดช่ื้นชมกบัววิสวย ๆ ใน
แบบ 360 องศา น าท่านเขา้ชม ถ า้น า้แข็ง ท่ีมีความยาวถึง 130 เมตร และมีความลึกถึง 15 เมตร ใหเ้วลาท่าน
อิสระเพลิดเพลินกบัการเล่นหิมะ ถ่ายรูปกบัววิสวย ๆ และสัมผสักบั สะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK 
สร้างข้ึนเพื่อฉลองครบรอบ 100 ปีการท่องเท่ียวบนยอดเขาทิตลิส สะพานมีความยาว 100 เมตร 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองสตราสบูร์ก เพื่อน าท่านนัง่ รถไฟด่วน TGV สู่ กรุงปารีส นครหลวงแห่งแฟชัน่ชั้นน า 

และศูนยก์ลางเศรษฐกิจและวฒันธรรมล ้าสมยัแห่งหน่ึงของโลก เป็น 1 ใน 4 นครส าคญัช่ือกอ้งโลก 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั NOVOTEL PARIS PONT DE SEVRES หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่หก  ปารีส -แวร์ซายส์ 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองแวร์ซายส์ เมืองเล็ก ๆ แห่งหน่ึงของฝร่ังเศส บริเวณส่วนใหญ่เป็นป่าเขา มีผูค้นอาศยัอยู่
เบาบาง เป็นท่ีตั้งของพระราชวงัแวร์ซายอนัล ้าค่าท่ีมีช่ือเสียงกอ้งโลก เพื่อเขา้ชม พระราชวงัแวร์ซายน์ อดีต
พระราชวงัในยคุสมยัของพระเจา้หลุยส์ท่ี14 ท่ีสร้างไดอ้ยา่งวจิิตรบรรจงจนกลายเป็นตน้แบบของพระราชวงั
อ่ืนๆมากมาย น าท่าน ชมภายในพร้อมฟังบรรยายภาษาไทยจากมัคคุเทศก์พระราชวงั ทั้งในส่วนของกษตัริย ์
และพระราชินีรวมทั้งหอ้งโถงกระจกท่ีทูตจากสยามไดเ้คยเขา้เฝ้าพระเจา้หลุยส์ท่ี 14 ไม่วา่จะเป็นห้องเทพอะ
พอลโล หอ้งเทพวนีสั ห้องเทพไดอาน่า และหอ้งเดอะฮอลลอ์อฟมิลเลอร์ แต่ละหอ้งลว้นมีค่าดว้ยภาพเขียนสี
แบบเฟรสโกโดยช่างฝีมือเอกชาวฝร่ังเศส ควรค่าแก่การยกยอ่งใหเ้ป็นพระราชวงัท่ีงดงามท่ีสุดแห่งหน่ึงของ
โลก ปัจจุบนับางส่วนของพระราชวงัน้ีไดรั้บการบูรณะเรียบร้อยแลว้ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองปารีส เพื่อน าท่านข้ึนชม หอไอเฟล ชั้น 2 สัญลกัษณ์ส าคญัของฝร่ังเศส เป็นหอคอย

โครงเหล็กสูง 300 เมตร ตั้งช่ือตามสถาปนิกชาวฝร่ังเศส ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการก่อสร้างดว้ยเหล็ก สถานท่ีแห่งน้ี
ถูกออกแบบมาเพื่อใชเ้ป็นงานศิลปะช้ินเอกในงานมหกรรมแสดงสินคา้นานาชาติท่ีฝร่ังเศสเป็นเจา้ภาพในปี 
ค.ศ. 1890 เพื่อเฉลิมฉลองครบ 100 ปีแห่งการปฏิวติัของประเทศฝร่ังเศส อนัแสดงถึงความยิง่ใหญ่ ความ
ร ่ ารวย และความส าเร็จในยคุอุตสาหกรรมของประเทศ น าท่านลง เรือบาโตว์มุช ล่องชมความงามของส่ิง 

 ก่อสร้างสองฝ่ังแม่น ้าแซนต ์อาทิ หอไอเฟิล วหิารนอทรดาม จตุรัสคองคอร์ต ลอดผา่นสะพานอเล็กซานเดอร์ท่ี 3 อนั
สวยงาม จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ราคาพิเศษในร้านค้าปลอดภาษี  

 ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารไทย 
น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่กั  NOVOTEL PARIS PONT DE SEVRES หรือเทียบเท่า 

 

วนัทีเ่จ็ด  ปารีส-กรุงเทพฯ 
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เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่าน ชมเมืองปารีส โดยเร่ิมจากการเก็บภาพสวยของ หอไอเฟิล บริเวณหนา้โรงเรียนการทหาร หรือจาก
  จตุัรัสทรอคาเดโร ผา่นชม ประตูชัยแห่งจักรพรรดินโปเลียน ณ.จตุรัส ชาร์ลส เดอโกลล์ ถนนชองเอลิเซ่ท่ีโด่ง
  ดงั จตุรัสคองคอร์ตท่ีตั้งของเสาหินโอเบลิสจากวหิารลุกซอร์ในอียปิต ์โดมอินวาลิดสถานท่ีเก็บพระศพ 
  จกัรพรรดินโปเลียน ผ่านชม พิพิธภณัฑลุ์ฟว ์ฯลฯ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สนามบินชาร์ล เดอ โกล เพื่อผา่น
  ขั้นตอน การขอคืนภาษี เช็คบตัรโดยสาร และตรวจหนงัสือเดินทาง 
13.40 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 931 (บริการอาหาร และเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 
 

วนัทีแ่ปด กรุงเทพฯ 

05.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
******************************************************* 

อตัราค่าบริการ            กนัยายน 29 ก.ย.-06 ต.ค.  
 ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2 ท่าน ท่านละ             68,900  บาท 
 พกัเด่ียว เพิ่ม                11,000  บาท 
 
อตัราค่าบริการ   ตุลาคม  16-23  /  20-27  
 ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 ท่าน ท่านละ              78,900  บาท 
 พกัเดี่ยว เพิม่               11,000  บาท 
 

*** บัตรโดยสารของการบินไทยที่เสนอเป็นราคาพเิศษไม่มีราคาเด็ก *** 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน า้มัน ในกรณีทีส่ายการบินมีการเรียกเกบ็เพิม่ *** 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
*** ส าหรับจ านวนผู้เดินทางข้ันต ่า 30 ท่าน*** 

เง่ือนไขการจองทวัร์ 
 1.  กรุณาวางเงินมดัจ า ท่านละ 30,000 บาท (3 วนั) หลงัจากท าการส ารองท่ีนัง่โดยโอนเขา้บญัชี และท่ีนัง่จะยนืยนัเม่ือ 
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 ไดรั้บค่ามดัจ าแลว้เท่านั้น 
 2. หากมีการยกเลิกการจอง หลงัจากท่ีช าระค่ามดัจ าเรียบร้อยแลว้ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่ามดัจ าเน่ืองจาก 
 เป็นทวัร์ราคาพิเศษ บริษทัฯ ไดช้ าระค่าตัว๋เคร่ืองบินล่วงหนา้ (โดยยงัมิไดร้วมภาษีสนามบิน และภาษีน ้ามนั) ให้ 
 กบัสายการบินไทยเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
 3. หลงัจากช าระค่ามดัจ าแลว้ สามารถเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได ้ก่อนท่ีบริษทัฯ จะท าการยื่นวซ่ีา ซ่ึงจะท าการยืน่วซ่ีาล่วง 
 หนา้ 1 เดือนคร่ึง- 2 เดือน ก่อนการเดินทาง  เน่ืองจากช่วงท่ีเดินทางใกลว้นัคริสมาร์ตและปีใหม่ อาจท าใหคิ้วของการ
 ยืน่ล่าชา้ และวซ่ีาออกไม่ทนัก าหนดการเดินทาง หากยืน่วีซ่าและออกบตัรโดยสารแลว้ จะตอ้งช าระค่าเปล่ียนช่ือและ
 ค่าภาษีน ้ามนัท่ีปรับเปล่ียนโดยประมาณ ท่านละ 3,500 บาท และตอ้งยืน่วซ่ีาเด่ียวในกรณีท่ีสถานทูตมีคิวใหย้ืน่และ
 ตอ้งช าระค่าวซ่ีาใหม่ ตามจริง 
 4. การช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ ตอ้งช าระก่อนการเดินทาง ภายใน 15 วนัท าการ  
 5. บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทวัร์ทั้งหมด กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบตาม
  จ านวนท่ีบริษทัฯ ก าหนดไว ้เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทัฯ และผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนั
  บริษทัฯ ตอ้งน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการยกเลิกของท่าน 
 6. กรณีเจบ็ป่วย บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ามดัจ าทั้งหมด เน่ืองจากเหตุผลในขอ้ 2. และหากมียกเลิกหลงัจากออก
  บตัรโดยสารและท าการยืน่วีซ่าแลว้ บริษทัฯ จะท าการคืนเงินไดห้รือไม่ ข้ึนอยูก่บัสายการบิน, วซ่ีา ตลอดจนค่าใช ้
 จ่ายท่ีเกิดข้ึน ณ ประเทศท่ีเราเดินทาง    
 7. กรณียืน่วซ่ีาแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัวซ่ีาจากทางสถานฑูต บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่ามดัจ า และค่าทวัร์ 
 8. กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อน หรือ หลงัออกบตัรโดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนค่ามดัจ า และค่าทวัร์ 

อตัรานีร้วม 

 * ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสายการบินไทย ชั้นประหยดั   
 * ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สอง-สามท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
 * ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามรายการท่ีระบุ 
 * ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการ 
 * ค่ารถรับส่งระหวา่งน าเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 
 * ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 
 * ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 * ค่าธรรมเนียมการย่ืนวซ่ีา 
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 * ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ท่านท่ีอายรุะหวา่ง เกิน 1 ปี-ไม่เกิน 75 ปี) 
 * ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางท่ีมีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัราเรียกเก็บ ณ วนัท่ี  
  15 พ.ค.60 และท่านตอ้งช าระเพิ่ม หากมีการเรียกเก็บเพิ่มจากสายการบิน 
 * ค่าทปิคนขับรถ-ไกด์ท้องถิ่น-ร้านอาหาร ในยุโรป 

อตัรานีไ้ม่รวม 

 * ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 * ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
 * ค่าทปิหัวหน้าทวัร์ ต้องเกบ็เพิม่จากราคาทวัร์อกีท่านละ 800 บาท  
 * ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่นค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีดฯลฯ
 * ค่าอาหารท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 * ค่าท าใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 
 * ส าหรับราคาน้ีบริษทัฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเท่ียวหากมีการเก็บเพิ่ม 
 * ค่าประกนัการเดินทางท่ีนอกเหนือจากรายการทวัร์ 
 * ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
การช าระเงิน  
 * ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงินค่ามดัจ าเป็นจ านวน 30,000 บาท (3 วนั) ต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่านส าหรับการจองทวัร์ 
 * ทางบริษทัฯ จะขอเก็บเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วนัท าการ (ยกเว้นช่วง HIGH  
  SEASON ต้องช าระล่วงหน้า 21 วนัท าการ) มิฉะนั้นทางบริษทัฯจะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด  
 
การยกเลกิการจองทวัร์ 
 * หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 25 วนัท าการ คืนเงินมดัจ าทั้งหมด (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องยกเลกิก่อน 
  ออกเดินทาง 40 วนัท าการ) 
 * หากมีการยกเลิกก่อนเดินทาง 15-24 วนัท าการ หกัมดัจ า 15,000 บาท (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องยกเลกิ 
  ก่อนออกเดินทาง 30 วนัท าการ) 
 * หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วนัท าการ หกั 50% ของราคาทวัร์ (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องยก 
  เลกิก่อนออกเดินทาง 20 วนัท าการ หัก 50%ของราคาทวัร์) 
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 * หากมีการยกเลิกก่อนการเดินทาง 06-วนัเดินทาง บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด (ยกเว้นช่วง HIGH 
  SEASON ยกเลกิก่อนออกเดินทาง 10 วนัท าการ) 
 * หากผูโ้ดยสารท่านใด ยืน่วีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติั ผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ าท่ีนัง่ 3,000 บาท และค่าวซ่ีาตามท่ี 
  สถานทูตเรียกเก็บ (ยกเว้นช่วง HIGH SEASON ต้องช าระค่ามัดจ าทีน่ั่ง 5,000 บาท และค่าวซ่ีาตามทีส่ถานทูตเรียก
  เกบ็) 
 * บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 30 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบ
  ล่วงหนา้ก่อน 14 วนัท าการ และทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการท่องเท่ียวรวมทั้งไม่สามารถรับผิด 
  ชอบจากกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวสิัยดงัน้ี การล่าชา้ของสายาการบิน การนดัหยดุงาน ภยัธรรมชาติ การก่อการ จลาจล  
  อุบติัเหตุฯลฯ และบริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ี
  ส่อไปในทางผดิกฎหมายหรือหลบหนีเขา้เมือง และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้ 

หมายเหตุ  

 * รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ  
 เหตุการณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษทัฯจะค านึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 * กรณีท่ีมีการเกิดภยัธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศท่ีผูเ้ดินทางก าลงัจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดข้ึน
  และมีเหตุท าใหก้ารเดินทาไม่สามารถออกเดินทางตามก าหนดได ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินจนกวา่จะไดรั้บ
  การยนืยนัจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศท่ีบริษทัทวัร์ติดต่อวา่สามารถคืนเงินได ้
 * บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมายหรือส่ิงของหา้มน าเขา้
  ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย  หรือดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจ
  คนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษทัฯไม่อาจคืนเงินใหท้่านได ้ไม่วา่จ  านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 
 * บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 * บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ 
  หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยูใ่นประเทศไทย 
 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
 * เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้หอ้งพกัแบบ
  หอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple  
  Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่
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  อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม  
 * โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า  
 * กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกั ในเมืองเตม็ บริษทัฯขอ 
  สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
 * โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่
   มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงข้ึนอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 
หลกัฐานการย่ืนวซ่ีาสถานทูตอติาล ี  
 * การยืน่วซ่ีาอิตาลี ทุกท่านตอ้งแสดงตวัทุกคร้ังท่ีมีการเดินทางเพื่อสแกนลายน้ิวมือท่ีศูนยย์ืน่ VFS ITALY ใชเ้วลา
พิจารณาอนุมติัวซ่ีา 15 วนัท าการ เอกสารในการขอวซ่ีา (กรุณาจดัส่งภายใน 30 วนัก่อนวนัเดินทาง) 
 
 
 
 
ส่ิงทีท่่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า     
 * สถานทูตอิตาลีไม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดึงเล่มพาสปอร์ตระหวา่งท่ีสถานทูตพิจารณาวซ่ีา  
 * ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเร่ืองการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพ านกั
  หรือศึกษาอยูเ่ท่านั้น 
 * การพจิารณาวซ่ีาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทัทวัร์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา
  ของสถานทูตง่ายข้ึน 
 * กรณีลูกคา้ท่านใดมีการใชพ้าสปอร์ตเดินทางระหวา่งกรุ๊ปยืน่วซ่ีา ลูกคา้ตอ้งแจง้ให้ทางบริษทัฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อ
  วางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน 
 
เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาอติาลี 
 * หนงัสือเดินทางมีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกิน 6 เดือนหนงัสือเดินทางน้ี
  สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 6 เดือน ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปยืน่ค าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ท่ีกองหนงัสือ
  เดินทาง หนา้หนงัสือเดินทางจะตอ้งมีหนา้วา่งส าหรับวซ่ีาอยา่งนอ้ยไม่ต ่ากวา่ 3 หนา้ หากท่านเปล่ียนหนงัสือเดินทาง
  เล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่ค  าร้องขอ 



 
 
 
 
 
 
 

 13 

รหสัโปรแกรมทวัร ์  IT SWISS FRAN ZIN 8D OCT17-TG-W56 

  วซ่ีา ท่านท่ีมีปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จ  าเป็นตอ้งส่งใหก้บับริษทัทวัร์ หากมีการสูญหาย บริษทัฯ จะไม่
  รับผดิชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนั้นๆ  
 * รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ  านวน 2 รูป แนวตั้ง 4.5 Cm แนวนอน 3.5 Cm ศีรษะถึง 
  คาง 3 Cm ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น เน่ืองจากสถานทูตจะตอ้งสแกนรูปลงบนวซ่ีา  
  รูปถ่ายหนา้ตรงหา้มใส่แวน่, หา้มคาดผมและหา้มใส่หมวกและเคร่ืองประดบั  
 * ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
 * กรณีเป็นเด็ก อายุต  ่ากวา่ 15 ปี ใชส้ าเนาสูติบตัร พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
  หากเด็กอายมุากกวา่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยงัศึกษาอยูถึ่งแมมี้บตัรประชาชน
  แลว้ ทางสถานทูตขอส าเนาสูติบตัรดว้ยและกรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 * หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อไดท้ั้งเบอร์ท่ีท างาน, เบอร์บา้นและเบอร์มือถือ  
 * ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้  
 * ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
 * ส าเนาใบเปล่ียนนามสกุล กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกุล 
 * ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหยา่แลว้  
 * หนงัสือรับรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายไดข้องผูเ้ดินทาง การสะกดช่ือ นามสกุลของผูย้ื่นค า
  ร้องขอวซ่ีาในเอกสารการงาน ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนงัสือเดินทาง มิเช่นนั้นสถานทูตจะไม่รับพิจารณา (ส าคญัมาก)  
 * กรณีลูกจา้ง ใชใ้บรับรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น (ตวัจริง) โดยมีรายละเอียดการเขา้
  ท างาน, อตัราเงินเดือน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ 
 * กรณีมีอาชีพรับราชการ ใชห้นงัสือรับรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น (ตวัจริง) โดยระบุต าแหน่ง, 
  อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบัหน่วยงาน หรือ องคก์ร พร้อมใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวั
  ราชการ 1 ชุด 
 * กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ หรือ ส าเนากรมพฒันาธุรกิจการคา้ หรือ ส าเนาหนงัสือรับรองความ
  เป็นเจา้ของกิจการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 * กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น  หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อมแสดงส าเนา
  ทะเบียนสมรส หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบียน
  สมรสพร้อมแสดงส าเนาสูติบตัรบุตร ทั้งน้ีเพื่อแสดงความสัมพนัธ์การเป็นสามี-ภรรยา หากไม่มีบุตรดว้ยกนั ควรคดั
  หนงัสือช้ีแจงเก่ียวกบัความสัมพนัธ์การเป็นสามี-ภรรยากนั โดยมิไดจ้ดทะเบียน     
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 * กรณีท่านท่ีวา่งงาน ไมมี่รายได ้จะตอ้งมีผูส้นบัสนุนค่าใชจ่้าย พร้อมแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐานทางดา้น
  การเงินของผูรั้บรอง พร้อมช้ีแจงโดยหนงัสือหรือจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ช้ีแจงการรับรองค่าใชจ่้ายใหแ้ก่ผู ้
  เดินทางพร้อมแสดงความสัมพนัธ์ โดยเบ้ืองตน้ ควรมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด หรือญาติใกลชิ้ด (กรณีน้ีหากความสัมพนัธ์
  ไม่สามารถสืบได ้หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยืน่ค  าร้องขอวซ่ีาน้ี)   
 * กรณีเป็นเด็กนกัเรียนและนกัศึกษา ใชห้นงัสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนกัเรียน หรือ นกัศึกษา จาก
  โรงเรียนหรือจากสถาบนัเป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจริง) หรือส าเนาสมุดรายงานประจ าตวันกัเรียนหรือส าเนาบตัร 
  นกัเรียน กรณีเป็นเด็กเล็ก  
 * หลกัฐานการเงิน ใชห้นงัสือรับรองจากธนาคารออกมาไม่เกิน 15 วนัก่อนวนันดัหมายยืน่ พร้อมส าเนาสมุดบญัชีเงิน
  ฝากออมทรัพยส่์วนตวัปรับสมุดรายการอพัเดทไม่เกิน 7 วนัก่อนวนันดัหมายยืน่ พร้อมถ่ายส าเนายอ้นหลงั 6 เดือน
  แสดงช่ือเจา้ของบญัชี  
 - กรณีท่านท่ียอดไม่ค่อยมีการเคล่ือนไหวหรือหากรายการปรับสมุดบญัชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็น 
 statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่ต ่ากวา่ 6 เดือนและปรับยอดใหล่้าสุดไม่ต ่ากวา่ 7 วนันบัจากวนันดัหมายยืน่วซ่ีา  
 หากใช ้statement แลว้ยงัคงไม่มีการเคล่ือนไหวทุกเดือน ขอใหท้ าหนงัสือหรือจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรช้ีแจงเป็น
 ภาษาองักฤษ ตามความเป็นจริง อาทิ ไม่มีการเคล่ือนไหวเน่ืองจากไม่ไดติ้ดต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรือเหตุผล
 อ่ืนๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  
 - หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหนา้แรกท่ีมีช่ือเจา้ของบญัชีของเล่มเก่าท่ีต่อ พร้อมกบัตวัเลขบญัชีเงิน
 ฝากเป็นปัจจุบนั 
 - กรณีมีเงินฝากในบญัชีนอ้ยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชีอ่ืนแนบดว้ย อาทิ เช่น บญัชีเงินฝากประจ า
 เป็นตน้ 
 - กรณีสามี-ภรรยา ไม่สามารถใชก้ารเงินเล่มเดียวของคนใดคนหน่ึงมาแสดงได ้จะตอ้งมีของแต่ละบุคคลประกอบการ
 ยืน่วซ่ีาดว้ย หากของบุคคลใดบุคคลหน่ึงไม่วา่จะเป็นฝ่ายสามีหรือภรรยามีเงินนอ้ย สามารถใหอี้กฝ่ายหน่ึงท่ีมีสถาน 
 ภาพทางการเงินดีกวา่หรือมากกวา่ ท ารับรองทางดา้นการเงินมาประกอบได ้โดยจะตอ้งท าหนงัสือหรือจดหมายช้ีแจง
 การรับรองค่าใชจ่้ายให้อีกฝ่ายโดยระบุช่ือและความสัมพนัธ์ โดยละเอียดและออกจดหมายรับรองทางการเงินจาก
 ธนาคาร ระบุช่ือทั้งเจา้ของบญัชีและระบุช่ือผูถู้กรับรองการเงินดว้ย พร้อมส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากนั้นๆ มาประกอบ 
 ดว้ยปรับสมุดตามจ านวนวนัเบ้ืองตน้ 
 - กรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัว ประกอบดว้ย พ่อ-แม่-ลูก หากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยืน่ขอวซ่ีา ตอ้งออกหนงัสือ
 หรือจดหมายรับรองค่าใชจ่้ายใหบุ้คคลในครอบครัวดว้ย 1 คนต่อ 1 ชุด ระบุช่ือและความสัมพนัธ์ แต่อยา่งไรก็ตาม 
 โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะตอ้งมีส าเนาสมุดบญัชีการเงินส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบียนสมรสแลว้ก็ตาม
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 หากมีการเงินในบญัชีนอ้ย ฝ่ายท่ีมีการเงินมากกวา่จะตอ้งท าจดหมายรับรองการเงินพร้อมระบุช่ือและความสัมพนัธ์
 ช้ีแจงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 
 * สถานทูตไม่รับบญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี ทั้งน้ีเพื่อแสดงใหเ้ห็นวา่มีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบั
  ค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา  
 * กรณีเด็กอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี (กรณีไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หยา่ร้าง) จะตอ้งมีใบอนุญาตจาก
  ผูป้กครองบิดาหรือมารดา 
 * หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
  ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายพร้อมแจง้ความสัมพนัธ์และยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดย
  คดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สังกดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็น ภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
  แนบดว้ย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย 
 * หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประ 
  เทศกบัมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายพร้อมแจง้ความสัมพนัธ์และยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยคดัฉบบั
  จริงจากอ าเภอตน้สังกดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็น ภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
  พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย 
 * หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางทั้งกบับิดาและมารดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบับิดา
  โดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายพร้อมแจง้ความสัมพนัธ์และยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยคดัฉบบัจริงจากอ าเภอ
  ตน้สังกดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ยพร้อมทั้งแนบ
  สถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย 
 * กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยา่ร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูดู้แลบุตร 
  พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 * การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการ ถาวร และ
  ถึงแมว้า่ท่านจะถูกปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ก็ตอ้ง
  ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 
 * หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย
  และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหาก
  สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
 * กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวีซ่า
  ของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ 
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 * เม่ือท่านไดช้ าระเงินค่ามดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทาง
  บริษทัฯ จะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆ ของบริษทัฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
 * กรณีมีการขอใชห้นงัสือเดินทางในระหวา่งการยืน่วซ่ีา ท่านสามารถจะตอ้งแจง้ความจ านงแก่บริษทัทวัร์ใหท้ราบ
  ล่วงหนา้ แต่หากกรณีท่านท่ีตอ้งใชห้นงัสือเดินทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซ่ีาและท่านไม่สามารถน าหนงัสือเดินทางมา
  แสดงไดท้นั ท่านนั้นจะตอ้งมายืน่เด่ียวและแสดงตวัท่ีสถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกนั  
  * ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ี
  ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซ่ีาปลอมหรือผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซ่ีา
  ท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท้่านหลงัจากทวัร์ออก
  เดินทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และ
  ความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั   
                     

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวซ่ีาเข้ายุโรป 
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4. ท่ีอยูปั่จจุบนั (ภาษาองักฤษ)...........................................................................................................................................  
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7. ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย.........................................................................................................................................
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