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HILIGHT 

 นําทา่นบนิลัดฟ้าสูม่หานครมลิาน (Milan) 

เมอืงหลวงแหง่แฟชัน่โลก  

 เทีย่วเมอืงเวนสิ (Venice) เมอืงในฝันอันสดุ

แสนโรแมนตกิ 

 เทีย่วเมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) ทีต่ัง้ของ

ยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) 

ใหญส่ดุในยโุรป  

 ถา่ยรปูกับปราสาทชลิยอง (Chillon 

castle) ปราสาทโบราณอายกุวา่ 800 ปี ที่

เมอืงมองเทรอซ ์

 เทีย่วชมเมอืงเวเวย่ ์(Vevey) เมอืงทีไ่ดช้ือ่

วา่เป็น “ไขม่กุแหง่รเิวยีรา่สวสิ” 

 เทีย่วลูเซริน์ (Lucerne) เมอืงยอดนยิม 

พชิติเขากลาเซยีร ์3000 

 

 

 

 

อติาล ี

สวติเซอรแ์ลนด ์

7 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์[EK] 

เดนิทาง : มถินุายน 62 

ราคาเร ิม่ตน้ 47,900.- 
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 กําหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 13-19 ม.ิย. 62  52,900.- 

วนัที ่ 23-29 ก.ค. 62  51,900.- 

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

วนัที ่ 19-25 ก.ค. 62   47,900.- 

วนัที ่ 03-09  ต.ค. 62   47,900.- 

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

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั คํา่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ – ดไูบ ✈ ✈ ✈  

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

หรอืเทยีบเทา่ 

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

FIERA 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 มลิาน – เซอรแ์มท – แทซ O O   x 
WALLISERHOF 

หรอืเทยีบเทา่ 

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

MOVENPICK 
หรอืเทยีบเทา่ 

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

7 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

 

 โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพ 

18.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประต ู8 เคานเ์ตอร ์T 

สายการบนิ เอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

21.25 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์EK 373 

วนัที ่2 ดไูบ – มลิาน – เวโรนา่ – เวนสิ เมสเต ้
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00.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

03.35 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมลิาน โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 101 

08.15 น. 

 

 

 

 

 

 

ถงึ สนามบนิมลิาโนมลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี(เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่

ประเทศไทย 6 ชัว่โมง และจะเปลีย่นเป็น 5 ชัว๋โมงในวันที ่31 มนีาคม 2562) นําทา่น

ผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร นําทา่นผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

จากนัน้เดนิทางสูต่ัวเมอืงมลิาน (Milan) เมอืงทีเ่รยีกไดว้า่เป็นเมอืงหลวงแหง่แฟชัน่

ของโลก นําทา่นถา่ยรปูกับมหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano) ที่

สรา้งดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิ ทีผ่สมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัย

ฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการ ชมแกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio 

Emanuele II) ทีนั่บวา่เป็นชอปป้ิงมอลลท์ีส่วยงาม หรหูราและเกา่แก่ทีส่ดุในเมอืงมิ

ลาน อนุสาวรยี ์ของกษัตรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลที ่2 ผูร้เิร ิม่การรวมชาตหัิวเมอืงตา่งๆ

ในอติาล ีและอนุสาวรยีข์องศลิปินชือ่ดังในยคุเรเนซองสอ์กี 1 ทา่น คอื ลโิอนารโ์ด 

ดารว์นิซี ่ทีอ่ยูใ่นบรเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่ 

กลางวนั    รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเวโรนา่ (Verona) เมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากเวนสิ ของแควน้เวเน

โต ้และเมอืงเวโรน่ายังไดข้ ึน้ทะเบยีนเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององคก์ารยูเนสโก

เมือ่ปี คศ. 2000 อีกทัง้วลิเลยีม เชกสเปียร ์นักกวีและนักเขยีนบทละครชาวอังกฤษ ผูไ้ดร้ับ

การยกย่องว่าเป็นนักเขียนผูย้ ิง่ใหญ่ของอังกฤษและของโลกยังใชบ้รรยากาศและเรื่องราว

ความรักของหนุ่มสาวสองตระกูลในเวโรน่า แต่งเป็นละครโศกนาฏกรรมขึน้เมื่อปี ค.ศ.1595 

เรื่อง โรมิโอกับจูเลียต จากนั้นพาท่านถ่ายรูปกับโรงละครโรมนักลางแจ้ง (Verona 

Arena) ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก สรา้งขึน้เมื่อตัง้แต่สมัยศตวรรษที ่1 โดยมี

ลกัษณะเชน่เดยีวกับโคลอสเซยีมในกรุงโรม เพียงแต่มีขนาดเล็กกว่า ซึง่ปัจจุบันยังคงมีการ

เปิดแสดงโอเปร่าหรอืคอนเสริต์กลางเเจง้ในสนามกฬีาอยู่เป็นประจํา นําท่านถ่ายรูปดา้นนอก

กบับา้นเลขที ่23 ของจเูลยีต ชมระเบยีงแห่งเรือ่งราว โรแมนตกิทีจู่เลยีตเฝ้ารอคอยพบโรมิ

โอทกุคํา่คนื และบรเิวณหนา้บา้นยังมรีูปปั้นสาํรดิขนาดเทา่ตวัจรงิของจูเลยีต 

คํา่       รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

 จากนัน้นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงเวนสิ (Venice Mestre) ฝ่ังแผ่นดนิใหญ่  เมืองหลวงของ

แควน้เวเนโต เวนิสถูกสรา้งข ึน้จากการเชือ่มเกาะเล็ก ๆ จํานวนมากเขา้ดว้ยกันในบรเิวณ

ทะเลสาบเวนเิทยี ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของทะเลอาเดรยีตกิ เป็นเมอืงทา่โบราณ และเป็นเมอืงทีใ่ช ้

คลองในการคมนาคมมากทีส่ดุ  

ทีพ่กั       นําเขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม RUSSOTT หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 เวนสิ เมสเต ้– เกาะเวนสิ – มลิาน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

 นําเดนิทางสู่ท่าเรอืตรอนเคตโต ้(Tronchetto) นําท่านล่องเรือผ่านชมบา้นเรือนของ

ชาวเวนิส สูเ่กาะเวนสิ หรอื เวเนเซยี (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมืองที่ไม่
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เหมอืนใคร โดยใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน  มีสมญานามว่าเป็น "ราชนิีแห่งทะเลเอเดรี

ยตกิ" มเีกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชือ่มถงึกันกว่า 400 แห่ง ข ึน้ฝ่ังทีบ่รเิวณ 

ซานมารโ์ค ศูนย์กลางของเกาะเวนิส จากนั้นนําท่านเดนิชมความงามของเกาะเวนิส ชม

สะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ทีม่ีเรื่องราวน่าสนใจในอดตี เมื่อนักโทษทีเ่ดนิ

ออกจากหอ้งพพิากษาไปสูคุ่กจะไดม้ีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครัง้สดุทา้ย

ระหว่างเดนิผ่านชอ่งหนา้ตา่งทีส่ะพานนี้ ซ ึง่เชือ่มตอ่กบัวงัดอดจ ์(Doge’s Palace) อันเป็น

สถานทีพํ่านักของเจา้ผูค้รองนครเวนสิในอดตี ซึง่นักโทษชือ่ดังทีเ่คยเดนิผ่านสะพานนี้มาเเล ้

วคอื คาสโนว่าน่ันเอง 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (สปารเ์กต้ตีห้มกึดํา) 

บา่ย 

 

 

 

นําทา่นถา่ยรูปบรเิวณจตัุรสัซานมารโ์ค (St.Mark’s Square) ทีน่โปเลยีนเคยกล่าวไว ้

ว่า “เป็นหอ้งน่ังเลน่ทีส่วยทีส่ดุในยุโรป” จัตรุัสถกูลอ้มรอบดว้ยอาเขตอันงดงาม รวมทัง้โบสถ์

ซานมารโ์ค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศลิปะไบแซนไทน ์

จากนั้นอสิระใหท้่านไดม้ีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนตกิ เช่น เพื่อชมมนตเ์สน่ห์แห่ง

นครเวนสิ, เขา้ชมโบสถซ์านมารโ์ค, เลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย อาทเิชน่ เครื่อง

แกว้มูราโน่,หนา้กากเวนสิ หรือน่ังจบิกาแฟในรา้น Café Florian ทีเ่ปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี 

ค.ศ.1720   จากนัน้นําทา่นลอ่งเรอืกลบัขึน้สูฝ่ั่งเมสเตร เพือ่เดนิทางสูเ่มอืงมลิาน (Milan) 

คํา่   รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั 
 นําเขา้สูท่ ีพ่กั โรงแรม IBIS MILANO FIERA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 มลิาน – เซอรแ์มท – แทซ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 นําท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟเมอืงแทซ (Tasch) เพื่อเด ินทางสู่เมอืงเซอรแ์มท 

(Zermatt) เมืองแห่งสกรีีสอร์ทยอดนยิมที่ไดร้ับความนิยมสงู เนื่องจากเป็นเมืองทีป่ลอด

มลพษิทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมอืงไม่ใชน้ํ้ามันเชือ้เพลงิ แตใ่ชแ้บตเตอรี่เท่านัน้ และ

ยังมฉีากหลงัของตวัเมืองเป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นยอด

เขาทีม่รีูปทรงสวยทีส่ดุในสวสิ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย อสิระใหท้า่นเดนิชมเมอืงและเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั หรือ เลือกขึน้กระเชา้ไฟฟ้า

เพือ่สมัผัสกบัความงดงามของยอดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ (Klien Matterhorn) ทีส่งู

ถงึ 4,478 เมตร และไดช้ือ่ว่าเป็นยอดเขาทีม่ีรูปทรงสวยทีส่ดุของเทอืกเขาแอลป์ ชืน่ชมกับ

ทวิทศันท์ีส่วยงาม ณ จุดสงูทีส่ดุบรเิวณไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ และเขา้ชมถํา้นํา้แข็งทีอ่ยู่สงู

ที่สุดในสวิส หรือ น่ังรถไฟฟันเฟืองสู่สถานีรถไฟกรอนเนอร ์แกรต (Gornergrat 

railway) ทําทา่นเดนิทางสูจุ่ดชมววิทีท่่านจะไดเ้ห็นทัศนียภาพทีส่วยงามของยอดเขาแมท

เทอรฮ์อรน์ ทีส่วยงาม นําทา่นเดนิเทา้สูบ่รเิวณทะเลสาบทีอ่ยู่สงูจากระดับน้ําทะเล2,757เมตร

โดยบรเิวณทะเลสาบนี้เป็นเงาสะทอ้นภาพเขาแมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn's reflect) อันสดุ

สวยงามยิง่นัก ( โดยปกตน้ํิาในทะเลสาบ จะมากหรือนอ้ยขึน้อยู่กับปรมิาณน้ําฝน และ สภาพ
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อากาศ ชว่งเวลาทีเ่ดนิทางไปชมอยู่ในชว่งกลางปี (พฤษภาคม – ตลุาคม) โดยมหีวัหนา้ทวัร ์

ใหข้อ้มลู หรอื คําแนะนํา คา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดเป็นความรบัผดิชอบของตวัทา่นเอง 

คํา่  อสิระอาหารคํา่ตามอัธยาศยั 

ทีพ่กั          เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม WALLISERHOF หรอืเทยีบเทา่ 

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

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 

 

 

 

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมอืงทีต่ัง้ของสถานีกระเชา้ไฟฟ้า

ขนาดใหญ่ทีจ่ผุูโ้ดยสารไดถ้งึ 125 คน นําทา่นขึน้กระเชา้ยักษ์ ข ึน้สูเ่ขากลาเซยีร ์ 3000 

(Glacier 3000) นําทา่นเดนิขา้ม" The Peak Walk by Tissot" สะพานแขวนทีม่คีวามยาว 

107 เมตร ขา้มหนา้ผาทีร่ะดบัความสงู 3,000 เมตร ทา่นจะไดช้มทศันียภาพทีส่วยงามของ

เทอืกเขาแอลป์ อันสวยงามแบบกวา้งไกลสดุสายตา หมายเหต:ุ เขากลาเซยีร ์ 3000 จะ

ปิดทําการ ระหวา่งเดอืนตลุาคม-พฤศจกิายน 2561 คณะจะเปลีย่นไปขึน้เขากรอน

เนอรแ์กรต (Gornergrat) แทน*** 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมองเทรอซ ์(Montreux) เมืองตากอากาศทีต่ัง้อยู่รมิทะเลสาบเจนี

วา ไดช้ือ่ว่ารเิวียร่าของสวสิ ชมความสวยงามของทวิทัศน์ บา้นเรือน รมิทะเลสาบ  นําท่าน

ถา่ยรูปกบัปราสาทชลิยอง (ดา้นนอก) (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี 

สรา้งขึน้บนเกาะหนิรมิทะเลสาบเจนีวา  ตัง้แตยุ่คโรมันเรอืงอํานาจโดยราชวงศ ์SAVOY โดยมี

จุดมุ่งหมายเพือ่ควบคมุการเดนิทางของนักเดนิทางและขบวนสนิคา้ทีจ่ะสญัจรผ่านไปมาจาก

เหนือสูใ่ตห้รือจากตะวันตกสูต่ะวันออกของสวติเซอรแ์ลนด ์เนื่องจากเป็นเสน้ทางเดยีวทีไ่ม่

ตอ้งเดนิทางขา้มเทอืกเขาสงูชัน ปราสาทแห่งนี้จงึเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซึง่เอาเปรียบ

ชาวสวสิมานานนับรอ้ยปี จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเวเวย่ ์(Vevey) ตัง้อยู่รมิชายฝ่ังดา้น

เหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็น “ไขมุ่กแหง่รเิวยีรา่สวสิ” (Pearls of 

the Swiss Riviera) ดนิแดนทีเ่หมาะแก่การทํากจิกรรมแทบทุกฤดูกาล จากนัน้นําท่าน

เดนิทางสู่เมอืงโลซานน ์(Lausanne) ซึง่ตัง้อยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโล

ซานน์นับไดว้่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาตมิากที่สุดเมืองหนึ่งของสวติเซอร์แลนด ์มี

ประวัตศิาสตรอ์ันยาวนานมาตัง้แตศ่ตวรรษที ่4 ในสมัยทีช่าวโรมันมาตัง้หลักแหล่งอยู่บรเิวณ

รมิฝ่ังทะเลสาบทีน่ี่ เมอืงโลซานนม์คีวามสวยงามโดยธรรมชาต ิทวิทศันท์ีส่วยงาม และอากาศ

ทีป่ราศจากมลพษิ จงึดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจากทั่วโลกใหม้าพักผ่อนตากอากาศทีน่ี่ เมอืงนีย้งั

เป็นเมอืงทีม่คีวามสําคญัสําหรบัชาวไทยเนือ่งจากเป็นเมอืงทีเ่คยเป็นทีป่ระทบัของ

สมเด็จยา่ 

คํา่  รับประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั        เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม MOVENPICK หรอืเทยีบเทา่ 

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

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
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 จากนัน้นําทา่นชม สวนสาธารณะทีม่รีูปปัน้ลงิ 3 ตวั ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานที่

ทรงโปรดของในหลวงเมือ่ทรงพระเยาว ์และถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ทีร่ัฐบาลไทยสง่ไปตัง้ใน

สวนสาธารณะของเมอืงโลซานน์ นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเจนวีา(Geneva) นําชมเมืองทีเ่ป็น

ศนูยก์ลางการประชมุนานาชาต ิเมืองทีต่ัง้องคก์ารสากลระดับโลก อาทิ องคก์ารการคา้โลก, 

กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถา่ยรูปกับนํา้พุเจทโด(Jet d'Eau) ทีฉ่ีดสายน้ําพุ่งสงูข ึน้

ไปในอากาศถงึ 390 ฟตุ (เปิดเฉพาะวันอากาศด)ี และถา่ยรูปกบั นาฬกิาดอกไม ้สญัลักษณ์ที่

สําคัญของเมืองเจนีวา นําท่านเดนิทางสู่กรุงเบริน์ (Bern) ซึง่ไดร้บัการยกย่องจาก

องคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้เบริน์ยังถูกจัดอันดับ

อยู่ใน 1 ใน 10 ของเมอืงทีม่คีุณภาพชวีติทีด่ที ีสุ่ดของโลกในปี ค.ศ.2010 นําท่านชม

บอ่หมสีนํีา้ตาล(Bear Park) สตัวท์ีเ่ป็นสญัลักษณ์ของกรุงเบริน์  นําท่านชมมารก์าสเซ 

ย่านเมืองเก่า ปัจจุบันเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบูตคิ เป็นย่านที่ปลอดรถยนต ์จงึเหมาะกับ

การเดนิเทีย่วชมอาคารเกา่ อายุ 200-300 ปี ชมนาฬกิาไซท้ ์คล็อคเคน่ทรมั อายุ 800 ปี ที่

ม ี“โชว”์ ใหด้ทูกุๆชัว่โมงในการตบีอกเวลาแตล่ะครัง้ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

บา่ย จากนั้นเดนิทางสู่เมอืงลูเซริน์ (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของ

สวติเซอร์แลนด ์ที่ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา จากนั้นพาท่านชมสงิโตหนิ

แกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลกับนผาหนิธรรมชาต ิเพื่อเป็นอนุสรณ์รําลกึ

ถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวสิทีเ่กดิจากการปฏวิัตใินฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 

ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มีความยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น้ํา

รอยส ์(Reuss River) อันงดงามซึง่เป็นเหมือนสญัลักษณ์ของเมืองลูเซริน์ เป็นสะพานไมท้ีม่ี

หลงัคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยุโรป สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลุมสะพานมีภาพวาด

ประวัตศิาสตร์ของชาวสวสิ   ตลอดแนวสะพาน  จากนั้นใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของ

สวสิ เชน่ ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬกิายี่หอ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag 

Heuer เป็นตน้ ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซูรคิ (Zurich) 

18.00 น. นําคณะเดนิทางสู ่เพื่อใหท้่านมีเวลาในการทําคนืภาษ ี(Tax Refund) และ มีเวลาในการ

เลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

22.15 น. ออกเดนิทางกลบัสูด่ไูบ โดยสายการบนิ เอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 86 

วนัที ่7 ดไูบ - กรงุเทพฯ 

06.25 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ นําทา่นเปลีย่นเครือ่ง เพือ่เดนิทางตอ่ 

09.40 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ เอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 372 

19.15 น. คณะเดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

 

โปรแกรม :  อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์7 วนั 4 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
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อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่

พักหอ้งละ 
2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

 [มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ12ปี 

[มเีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 
แตไ่มถ่งึ7ปี  

[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตั๋ว 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 
ทา่นละ 

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

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

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

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

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

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

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

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตํา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

1.        ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจําแลว้เทา่น ัน้ 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ทําการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทุกคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจําตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
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1 คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        คา่ประกนัอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตวุงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุตัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอุบัตเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมัคคเุทศก)์  

9. คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7%  

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนียมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น้ําหนักเกนิ

จากทางสายการบนิกําหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ช ิน้, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่

กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศอติาล ี(ผูย้ืน่วซีา่ตอ้งชาํระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวันยืน่ เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,000 

บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถและไกดท์อ้งถิน่  (12 ยูโร) 

7. คา่ทปิมัคคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (21 ยูโร) 

 
 

เง ือ่นไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
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ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเดนิทาง ชว่งระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าทีค่่อนขา้ง

นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สาํหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทํางานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพํานัก

หรอืศกึษาอยู่เทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ตํา่กว่า 6 เดอืน โดยนับวันเร ิม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ่ากว่า 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่คํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนื่องจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่คํารอ้งขอวีซ่า และจํานวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างสาํหรับตดิวซีา่ไม่ตํา่กว่า 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้าํรองทีน่ั่งพรอ้มชาํระเงนิมัดจําคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจําตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัว๋เครือ่งบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิข ึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิกําหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครื่องบนิมีปัญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(น้ําหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ข ึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
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5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจํานวนที ่บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลือ่น

การเดนิทางของทา่น  ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมใน

การมัดจําตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมัดจํา 

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่ ค่าวีซ่าและค่าบรกิารยื่นวีซ่า / ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบนิ 

หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืคา่ทวัรท์ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตผุลใดๆ 

     ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้ง

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

หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น 

แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติํา่ 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต  

     และไม่มอี่างอาบน้ํา ซึง่ข ึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (อติาล)ี 

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 15 วนัทําการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global(สลีมคอมเพล็กซ)์ 

เอกสารกรุณาเตรยีม 2 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้
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**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

หมายเหตุ: การยืน่วซี่าแต่ละคร ัง้กบับรษิทัทวัร ์จะตอ้งทําการยืน่วซี่า ประเภทหมู่คณะ 

เท่าน ัน้ โดยการยืน่เป็นหมู่คณะ ตอ้งมจีํานวน 15 คน ขึน้ไป โดยทางศูนยร์บัยืน่ จะเป็นผู ้

กําหนดวนัยืน่วซี่าเท่าน ัน้ ถา้หากผูเ้ดนิทางไมส่ามารถไปยืน่วซี่าในวนัทีก่ําหนดได ้อาจมี

คา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ (Premium) ดงันี ้ 

 ในกรณีทีเ่หลอืระยะเวลายืน่วซีา่นอ้ยกวา่ 15 วนั นบัจากวนัเดนิทาง  มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่  

ทา่นละ 2,200 บาท   

 ในกรณีทีเ่หลอืเวลายืน่วซี่าเหลอืนอ้ยกว่า 5 วนั มคีา่ Fast Track เพิม่เตมิอกี ท่านละ 

400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท 

**ท ัง้นี ้คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ ผูเ้ดนิทางตอ้งชําระกบัทางศนูยร์บัยืน่โดยตรง** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยู่ตา่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ 

และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนีร้วมไปถงึผู ้

เดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ (พืน้หลัง

ขาวเทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืนหา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไม่

ใสค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ) 

3. หลกัฐานการเงนิ 

3.1 กรณีผูเ้ดนิทาง ออกคา่ใชจ้า่ยเอง สําเนาสมดุบัญช ีหรอื 

Statement บัญชอีอมทรัพยธ์รรมดาของธนาคารทั่วไป สว่นตัวของผู ้

เดนิทาง ยอ้นหลัง 3 เดอืน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดย

การ ฝากหรอืถอน กอ่น แลว้คอ่ยปรับยอดเงนิในบัญชไีมเ่กนิ 7 วัน
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กอ่นวันยืน่วซีา่ และหากบัญชกีระโดดเดอืนตอ้งขอเป็น Statement เทา่นัน้) 

3.2 กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง (บคุคลทีส่ามารถรับรองคา่ใชจ้า่ยได ้ตอ้งเป็น พอ่ แม ่

พีน่อ้ง ทีม่สีายเลอืดเดยีวกัน หรอื สามภีรรยา เทา่นัน้) 

3.2.1. ตอ้งทําเป็นหนงัสอืรบัรองคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทาง  (Sponsor Letter) 

3.2.2. ถา่ยสําเนาสมดุบญัช ีหรอื Statement ยอ้นหลัง 3 เดอืนของบคุคลทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย 

3.2.3. เอกสารแสดงความสมัพันธร์ะหวา่งผูท้ีอ่อกให ้และผูท้ีถ่กูรับรองคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ สําเนา

ทะเบยีนสมรส สตูบิัตร ทะเบยีนบา้น 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา, บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

4. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ทํางาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีกํ่าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยมารดา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 
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- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีด

วา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดาไมม่ ีpassport แลว้ใช ้ID Card แทนตอ้งทําจดหมายชีแ้จงวา่ทําไมไม่

ม ีpassport *** 

หมายเหต ุ: ในกรณีทีเ่ด็กเดนิทางไปไมพ่รอ้มกบับดิาหรอืมารดา  

บดิา มารดา ของเด็กคนทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศดว้ย  

จะตอ้งเขยีนหนงัสอืชีแ้จงภาษาองักฤษขึน้มาดว้ยอกี 1 ฉบบั วา่ยนิยอมใหเ้ด็ก

เดนิทางไปตา่งประเทศได ้ไปกบัใคร ความสมัพันธเ์ป็นอะไรกบัเด็กทีเ่ดนิทาง  

นอกเหนือจากทีท่า่นไดข้อหนังสอืยนิยอมจากเขตมาแลว้ 

- กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปี บดิา-มารดาลงชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ พรอ้มเดนิทางมา

สมัภาษณ์กับบตุรทีส่ถานทตูดว้ย ท ัง้สองทา่น (เฉพาะควิเดีย่วเทา่นัน้) 

7. ทา่นไมจํ่าเป็นตอ้งเซ็น รับรองสําเนาถกูตอ้ง ใหท้า่นเซ็นเฉพาะ แบบฟอรม์ใบคาํรอ้งขอวซีา่

เทา่น ัน้ 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หาก

ทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศอติาล ี

 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………….……… 
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1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………..…………………………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………..……………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………..……………………………………………… 

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………  

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

7. สญัชาตปัิจจบุัน ..................................สญัชาตโิดยกําเนดิหากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์ กรณุากรอกชือ่-นามสกลุ ทีอ่ยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อํีานาจ

ปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์

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

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

11. ทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของผูข้อ 

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

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

    หมายเลขโทรศัพทม์อืถอื................................................................. 

    อเีมล............................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน(หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา 
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 ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้     ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่..............................ถงึวันที.่.................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ .............................................    

สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..….  

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ชําระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

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

หมายเหต ุการอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 



TAT No. 1/08179

  

วันสบายทัวร์แอนด์ทราเวล

WANSABAITOUR AND TRAVEL

672/1 ถนน - ตรอก/ซอย ด่านสำโรง 42 ตำบล/แขวง สำโรงเหนือ อำเภอ/เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10270

tel : 023985422, Email : wansabaitour@gmail.com

Website : -
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