
007Swiss-ItalyDolomite8D/TG, 11-18Apr2020                                        **แก้ไขค่าวีซ่า Update 30 Jan2020**   1 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

บินตรงซรูคิ ชมน ้าตกไรน ์ชาฟฮาวเซ่น 

ตามรอยภาพยนตรด์งั James Bond 007  

นัง่กระเชา้ข้ึนยอดเขาชิลดธ์อรน์ Schilthorn  

ชมศาลาไทยในโลซานน ์เท่ียวเวเว่ย ์และมองเทรอซ ์

เดินเลน่ในเมืองโบลซาโน่ ชมวิวเทือกเขาอทุยานโดโลไมท ์

ถ่ายรปูกบับา้นของจเูลียตในเมืองเวโรน่า เดินเลน่ในมิลาน 

ชอ้ปป้ิง Fidenza Village Outlet 
 

007 Swiss-Italy Dolomite 8 Days 
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บินตรง...เทีย่วสบาย...โดยสายการบินไทย (TG) 
 

ซูริค  เมอืงศนูยก์ลางทางดา้นการคา้และธุรกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ 
ชาฟฮาวเซ่น ทีต่ัง้ของน ้าตกไรน์ น ้าตกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในทวปียุโรป เกดิจากการทีแ่ม่น ้าไรน์ ซึ ่งเป็นแม่น ้านานาชาตทิีใ่หญ่ทีสุ่ด

ของยุโรปไหลจากต้นน ้าในเทอืกเขาแอลป์ มาบรรจบบรเิวณทีพ่ื้นทีโ่ลกเปลีย่นระดบัจงึกลายเป็นน ้าตกที ่
สวยงามมาก 

โบลซาโน่  ประเทศอติาล ีเมอืงทีถ่อืว่าเป็นประตูสู่อุทยานแห่งชาตโิดโลไมท ์เป็นเมอืงหลวงของภูมภิาคทโีรลใต ้ 
เวโรน่า เมอืงดงัจากนิยายรกัอมตะทีม่เีคา้เรือ่งความจรงิของการขดัแยง้กนัของ 2 ตระกลูอทิธพิลของเมอืงน้ี ประพนัธ์

โดยวลิเลยีมเชค็สเปียร ์กวชีาวองักฤษทีโ่ด่งดงัไปทัว่โลก  
มิลาน เมอืงใหญ่และมจี านวนประชากรสงูทีสุ่ดในอติาล ีและยงัไดช้ือ่ว่าเป็นศนูยร์วมของแฟชัน่ดไีซน์เนอรช์ือ่ดงัของ

อติาล ี 
มองเทรอซ์  เมอืงสวยทางใต้ของสวสิรมิทะเลสาบเลอมงัค ์เป็นทีต่ ัง้ของปราสาทชลิยอง และมหีลกัฐานในการก่อสรา้งมา

ตัง้แต่ศตวรรษที ่13 
โลซานน์  เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยโบสถ์ทีม่สีถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในสวสิ และเป็นเมอืงทีช่าวไทยรูจ้กัดใีนสวสิ 

นอกจากเป็นเมอืงทีป่ระทบัของสมเดจ็ย่าแลว้ ยงัเป็นเมอืงทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัทรงส าเรจ็
การศกึษาดว้ย 

อินเทอรล์าเก้น เมอืงสวยในหุบเขาทีต่ ัง้รมิฝัง่ของ 2 ทะเลสาบ คอืทะเลสาบธุนน์และเบรยีนซ ์
ยอดเขาชิลธอรน์ ตัง้อยู่บนระดบัความสงู 2,979 เมตร จากระดบัน ้าทะเล ถอืเป็นเสน้ทางกระเชา้ทีม่คีวามยาวทีสุ่ดใน

สวติเซอรแ์ลนด ์(กรณีทีอ่ากาศแจ่มใส) ชมทศันียภาพอนังดงาม เคยใชเ้ป็นสถานทีใ่นการถ่ายท าภาพยนตร์
ดงัระดบัโลก เจมสบ์อนด0์007 ท าใหย้อดเขาแห่งน้ีเป็นทีรู่จ้กัและโด่งดงัไปทัว่โลก 

ลเูซิรน์ เมอืงสวยทีต่ัง้อยู่รมิฝัง่ทะเลสาบแห่งสีพ่นัธรฐั หรอืเวยีวาลดส์ตรทัซ ีและเป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชีือ่เสยีงทีสุ่ด
แห่งหนึง่ในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์  

 
ก าหนดการเดินทาง  11-18 เม.ย.2563 
 

วนัแรก  11 เม.ย.63 กรงุเทพฯ 
22.00น.  นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร ์สายการบิน Thai 

 Airways  ROW D เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 
วนัทีส่อง 12 เม.ย.63 ซูริค-ชาฟฮาวเซ่น (สวิตเซอรแ์ลนด)์-โบลซาโน่ (อิตาลี) 
01.05 น.  ออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG970  
07.50 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค เมอืงเศรษฐกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจ

หนงัสอืเดนิทางและตรวจรบัสมัภาระ น าท่านเดนิทางสู่ ชาฟฮาวเซ่น ท่ีตัง้ของน ้าตกไรน์ ใหท้่านแวะชม
ความสวยงามของน ้าตกไรน์ น ้าตกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในทวปียุโรป เกดิจากการทีแ่ม่น ้าไรน์ ซึง่เป็นแม่น ้านานาชาติ
ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของยุโรปไหลจากต้นน ้าในเทอืกเขาแอลป์ มาบรรจบบรเิวณทีพ่ืน้ทีโ่ลกเปลีย่นระดบัจงึกลายเป็น
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น ้าตกทีส่วยงามมาก ตวัน ้าตกมคีวามสงู 25 เมตร กวา้ง 150 เมตร มอีายุราว 14,000 – 17,000 ปี อสิระให้
ท่านไดช้ื่นชมธรรมชาต ิและถ่ายรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึ จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่เมอืงซรูคิ ใหท้่าน ชม
เมืองซูริค Zurich เมอืงทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในสวสิ และมแีม่น ้าลมิมตัเป็นแม่น ้าทีใ่หญ่ทีสุ่ด เมอืงซรูคิไม่ใช่
เมอืงหลวงของประเทศ แต่มชีื่อเสยีงระดบัโลกและเป็นเมอืงศนูยก์ลางทางธุรกจิ ธนาคาร และวฒันธรรมของ
ประเทศอกีดว้ย น าท่านนัง่รถผ่านชมย่านเมอืงเก่าลนิเดอรฮ์อฟ ประกอบไปดว้ยโบสถ์ในสมยักลาง สถานที่
โดดเด่นเหน็จะเป็นมหาวหิารคู่บ้านคู่เมอืงโบสถ์กรอสมุนเตอร ์Grossmunste Church ซึง่ถอืเป็นเอกลกัษณ์
ของเมอืงซรูคิ ตัง้อยู่บรเิวณรมิฝัง่แม่น ้าลมิมตั ปัจจุบนักลายเป็นหน่ึงในสถานทีท่่องเทีย่วของซรูคิ  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู่เมืองโบลซาโน่ Bolzano ในเขตประเทศอิตาลี เมืองท่ีถือว่าเป็นประตูสู่

อทุยานแห่งชาติโดโลไมท์ เป็นเมอืงหลวงของภูมภิาคทโีรลใต้ ลอ้มรอบดว้ยแม่น้ํา Talvera ซึง่จะไหลลงไป
ในแม่น้ํา Israco และมารวมกนัเป็นแม่น้ํา Adige เนินเขาทีเ่ป็นป่า ทุ่งหญา้ ไร่องุ่นและเทอืกเขาโดโลไมท์  

 ในทางทศิตะวนัออกนัน้เหมาะกบัการพกัผ่อนแบบผ่อนคลายอย่างยิง่ เมอืงโบลซาโน่รูจ้กักนัทัว่ไปเมื่อครัง้ที ่
National Geographic ไปถ่ายทาํสารคด ีการคน้พบซากมนุษยท์ีฝั่ง่อยู่ใต้หมิะบนยอดเขาสงูในแควน้ทโีรล
ของออสเตรยี และนําร่างนัน้มาไวท้ีเ่มอืงโบลซาโน่ เรยีกกนัว่ามนุษยห์มิะแห่งโบลซาโน่ทีเ่ป็นข่าวไปทัว่โลก 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4.30 ชัว่โมง) 

  จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
ค า่  รบัประทานอาหารค ่าทีโ่รงแรม จากนัน้ใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 
วนัทีส่าม 13 เม.ย.63 โบลซาโน่-เวโรน่า (อิตาลี) 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  นําท่านเดนิชมเมอืงเก่า ชมวหิารดโูอโม่, โบสถ์เชยีซาเดโดมนิิกนั Chiesa dei Domenican และอนุเสาวรยีท์ี่
  จตุัรสักลางเมอืง Piazza delle Erbe แถบถนนคนเดนิ Piazza Walther และย่านอาเขตโบลซาโน่ ใหเ้วลา
  ท่านไดเ้ดนิเล่นชมเมอืง และในวนัทีส่ภาพอากาศแจ่มใส สามารถชมทศันียภาพของแนวเทอืกเขาของ 
  อุทยานแห่งชาตโิดโลไมทไ์ดอ้ย่างชดัเจน จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่เมอืงเวโรน่า โดยผ่านเมอืงเทรนโต้  
  Trento (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย  นําท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองเวโรน่า Verona (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงดงัจากนิยายรกั
  อมตะทีม่เีคา้เรื่องความจรงิของการขดัแยง้กนัของ 2 ตระกลูอทิธพิลของเมอืงน้ี โรมโิอและจเูลยีส ฝีมอืการ
  ประพนัธข์องวลิเลยีมเชค็สเปียร ์กวชีาวองักฤษทีโ่ด่งดงัไปทัว่โลก นําท่านชมเมอืงเวโรนา ใหท้่านถ่ายภาพ
  ดา้นนอก Verona Arena โรงละครกลางแจง้แบบโรมนั ลกัษณะเหมอืนโคลอสเซีย่มทีโ่รมแต่ขนาดเลก็กว่า 
  นอกจากน้ี เวโรนาเป็นเมอืงแห่งความรกั ทีม่เีรื่องราวความรกัระหว่างหนุ่มสาวของสองตระกลูผูย้ ิง่ใหญ่ มอง
  ตากวิ (โรมโีอ) และ คาปเูลต็ (จเูลยีต) ยิง่เมื่อวลิเลีย่ม เชคสเปียร ์เอาเรื่องราวของโรมโิอกบัจเูลยีตมาเขยีน
  เป็นบทละครเวท ีชื่อเสยีงของ โรมโีอ จเูลยีต และ เวโรนา กโ็ด่งดงัมากขึน้และดงึดดูใหน้กัท่องเทีย่วมา 
  เยอืนเมอืงแห่งน้ี นําท่านถ่ายรปูกบัภายนอกของบ้านของจเูลยีต (Casa di Giulietta) คอืบ้านเลขที ่27 ถนน 
  Via Cappello Casa di Giulietta ซึง่แทจ้รงิแลว้บ้านหลงัน้ีเคยเป็นของตระกลู Cappello เป็นความบงัเอญิที่
  ชื่อตระกลูคลา้ยคลงึกบัตระกลู Capulet ของจเูลยีต แต่ดว้ยความทีก่ระแสของละครดงั เมอืงน้ีจงึถูกพฒันา
  ใหเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่ว บ้านหลงัน้ีสรา้งขึน้ตัง้แต่ศตวรรษที1่3 และไดท้าํการปรบัปรุงใหม่ในศตวรรษที ่20 
  โดยเพิม่ระเบยีงซึง่เป็นทีท่ีโ่รมโิอสารภาพรกักบัจเูลยีตในบทประพนัธ ์จากนัน้นําท่านเดนิเล่นบรเิวณจตุัรสัใจ
  กลางเมอืง Piazza dell Erbe เป็น Market Square ทีส่วยงาม เป็นทีชุ่มนุมของชาวบ้านมาตัง้แต่ยุคโรมนั 
  อาคารทีร่ายลอ้มเป็นสพีาสเทลหวานๆ มรีา้นคา้เลก็ๆ ลกัษณะคลา้ยตลาด 
ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
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  จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีสี่ ่  14 เม.ย.63 เวโรน่า-Fidenza Village Outlet-มิลาน (อิตาลี) 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  นําท่านเดนิทางต่อสู่ ฟิเดนซ่า Fidenza (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงทีต่ ัง้อยู่ในเขตประเทศ
  อติาล ีระหว่างเมอืงเวนิสและเมอืงมลิาน จากนัน้ใหเ้วลาท่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ต่างๆ ที่ Fidenza Village  
  Outlet แหล่งรวมสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้นําในราคาพเิศษ อาท ิ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 เป็นต้น **เพ่ือความ
  สะดวกในการช้อปป้ิงสินค้า ให้ท่านอิสระรบัประทานอาหารกลางวนัภายในเอ๊าท์เลต็** 
  สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่ เมืองมิลาน Milan (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมื่อเดนิทางถงึ
  มลิาน นําท่านชมจตุัรสัสกาล่าและรปูปัน้ดาวนิช ีและให้ท่านถ่ายรปูและชมความยิง่ใหญ่ภายนอกของ มหา
  วหิารแห่งเมอืงมลิานหรอืมลิานดโูอโม พรอ้มทัง้น าท่านเขา้ชมภายในของมหาวหิารหนิอ่อนแบบโกธคิที่ 
  ใหญ่เป็นอนัดบั 3 ในยุโรป สรา้งในปี ค.ศ.1386 ดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิผสมผสานกนัเป็นสถาปัตยกรรม
  แบบตะวนัตกสมยัฟ้ืนฟูศลิปวทิยาการ ใชเ้วลาสรา้งนานถงึ 500 ปี มคีวามวจิติรงดงามและประดบัประดาไป
  ดว้ยรปูปัน้นบักว่า 3,000 รปู มหีลงัคายอดเรยีวแหลมจ านวน 135 ยอด บนสุดมรีปูปัน้ทองขนาด 4 เมตร
  ของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ มลีานกวา้งดา้นหน้าดโูอโมทีม่อีนุสาวรยีพ์ระเจา้วกิเตอรเ์อมมานูเอลที่ 2 
  ทรงมา้คอืสถานทีจ่ดังานส าคญัต่างๆ ในบรเิวณเดยีวกนัยงัเป็นทีต่ ัง้ของ แกลเลอรี ่วคิเตอร ์เอม็มานูเอล ที่
  นบัว่าเป็นชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วยทีสุ่ดในอติาล ีมากว่า 100 ปี พรอ้มถ่ายรปูกบัอนุสาวรยีข์อง ลโิอนารโ์ด ดาร์
  วนิช ีจติรกรเอกทีโ่ด่งดงัจากภาพโมนาลซ่ิา ใหท้่านมเีวลาชอ้ปป้ิงเพิม่เตมิจากย่านน้ีพรอ้มอสิระใหท้่านเลอืก
  ทานไอศครมีแสนอร่อยและรา้นคา้รา้นอาหารต่างๆ มากมาย  
ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
  จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีห้่า  15 เม.ย.63 มิลาน (อิตาลี)-มองเทรอซ์-เวเว่ย-์โลซานน์-อินเทอรล์าเก้น (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสู่ประเทศสวติเซอรแ์ลนดอ์กีครัง้โดยใชเ้สน้ทางผ่านอุโมงคแ์กรนดเ์บอรน์ารด์ 

เดนิทางสู่ เมืองมองเทรอซ ์Montreux เมอืงสวยทางใตข้องสวสิ รมิทะเลสาบเลอมงัค ์(ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 4.30 ชัว่โมง) น าท่านชมเมอืงตากอากาศรมิทะเลสาบเจนีวาทีม่ชีื่อเสยีงเยา้ยวนใหน้กัท่องเทีย่วเขา้
มาพกัผ่อน ดว้ยความเงยีบสงบของตวัเมอืงกบับรรยากาศทีสุ่ดแสนสบาย น าท่านชมสวนดอกไมแ้ละรปูปัน้
ของ เฟรดดี ้เมอรค์รูี ่นกัรอ้งวงควนีเจา้ของบทเพลง We are the Champion ซึง่ถดัไปเป็น Casino Barrière 
de Montreux โดยตรงขา้มกบัคาสโินคอื Tour d'Ivoire ตกึสงูทีสุ่ดของมองเทรอซส์รา้งมาตัง้แต่ปีค.ศ. 1962 
มจี านวนชัน้ทัง้หมด 29 ชัน้ ใชเ้ป็นทีพ่กัอาศยัอกีดว้ย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเวเว่ย ์Vevey (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี เมอืงทีต่ ัง้อยู่บนชายฝัง่ทางตอน

เหนือของทะเลสาบเจนีวา ต่างกข็นานนามใหเ้มอืงเวเว่ย ์เป็นไข่มุกแห่งรเิวยีร่าสวสิ  ทีแ่มแ้ต่ศลิปินตลกชื่อ
ดงัแห่งฮอลลวีูด้ ชาล ีแชปลนิ ยงัหลงใหลและไดอ้าศยัอยู่ทีเ่มอืงน้ีในบัน้ปลายชวีติ ชมและถ่ายรปูอนุเสาวรยี์
ของชาล ีแชปลนิและโบสถ์เซน้ต์มารต์นิ จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองโลซานน์ Lausanne เมอืงส าคญั
แห่งหน่ึงของชาวไทยเป็นเมอืงทีป่ระทบัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 
รชักาลที ่9 ในวยัเยาว ์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) น าท่านชมววิของตวัเมอืงเก่าของ โลซานน์ 
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บนเนินเขาทีต่ ัง้ของมหาวหิารแห่งเมอืงโลซานน์โบสถ์ทีส่รา้งในสถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในสวสิ 
ผ่านชมโบสถ์นอรท์เทรอดาม, โบรวิาจพาเลส, ศาลาว่าการและโบสถ์เซน้ต์ฟรานซสิ ก่อนน าท่านถ่ายรปูกบั 
ศาลาไทย Thai Pavilion ทีร่ฐับาลไทยส่งไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมอืงโลซานน์ ตัง้อยู่ในสวนสาธารณะที่
มรีปูปัน้ลงิ 3 ตวั ปิดห ูปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานทีท่รงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว ์ สมควรแก่
เวลาน าท่านเดนิทางต่อสู่เมืองอินเทอรล์าเก้น Interlaken เมอืงสวยในหุบเขาทีต่ ัง้รมิฝัง่ของ 2 ทะเลสาบ 
คอืทะเลสาบธุนน์และเบรยีนซ ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) และบรเิวณเมอืงน้ียงัใชเ้ป็นทีถ่่ายท า
ของกองละครเรื่องลขิติรกัหรอื The Crown Princess อกีดว้ย ใหท้่านเดนิเล่นเมอืงน่ารกัอย่างอนิเทอร์
ลาเกน้พรอ้มเลอืกซือ้ของฝาก รวมถงึชอ้ปป้ิงรา้นคา้ต่างๆ 

 น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
ค า่  รบัประทานอาหารค ่าทีโ่รงแรมทีพ่กั จากนัน้ใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

วนัทีห่ก  16 เม.ย.63 อินเทอรล์าเก้น-ยอดเขาชิลธอรน์-ลเูซิรน์ (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นําท่านเดนิทางสู่สเตทเชลเบิรก์ Stechellberg ทีต่ัง้ของสถานีกระเชา้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี 

นําท่านนัง่กระเชา้ขึน้สู่ ยอดเขาชิลธอรน์ Schilthorn ทีร่ะดบัความสงู 2,979 เมตร จากระดบัน้ําทะเล ถอื
เป็นเสน้ทางกระเชา้ทีม่คีวามยาวทีสุ่ดในสวติเซอรแ์ลนด ์(กรณีทีอ่ากาศแจ่มใส) ชมทศันียภาพอนังดงาม ตื่น
ตากบัแนวเทอืกเขาแอลป์ขาวโพลนไปตลอดเสน้ทางสลบักบัววิของหมู่บ้านชนบทเบื้องล่างทีช่าวเมอืงยงัคง
ทาํฟารม์เลีย้งสตัวอ์ยู่ตามเชงิเขา ไดแ้ก่ หมู่บ้านมรูเ์รนิ Murren หมู่บ้านเลก็ๆ บนภูเขา ซึง่เป็นหมู่บ้านปลอด
รถยนต์เน่ืองจากไม่มกีารตดัถนนเขา้หมู่บ้าน จะต้องเดนิทางเขา้ออกหมู่บ้านน้ีจะต้องนัง่กระเชา้หรอืรถไฟขึน้
ลงเท่านัน้ นําท่านขึน้มาถงึยอดเขาชลิธอรน์ ซึง่เป็นทีรู่จ้กัของนกัท่องเทีย่วทัว่โลก เมื่อภาพยนตรเ์จมสบ์อนด ์
007 ตอน On Her Majesty’s Secret Service หรอืในชื่อไทยว่า ยอดพยคัฆร์าชนีิ มาถ่ายทาํทีน่ี่ โดย
กาํหนดใหภ้ตัตาคารหมุนไดห้รอืพติสก์ลอเรยีเป็นรงัของเหล่าผูร้า้ย จากนัน้ผูค้นกร็ูจ้กัชลิธอรน์ในชื่อพติสก์ลอ
เรยีตามชื่อในภาพยนตร ์จากบรเิวณพติสก์ลอเรยี สามารถชมทศันียภาพแบบพาโนราม่าไดทุ้กดา้น ในวนัที่
อากาศแจ่มใส สามารถชมววิของทวิเขาสามแห่งได ้คอื ยอดเขาไอเกอร ์ทีม่คีวามสงู 3,970 เมตร, ยอดเขา
เมนิซ ์มคีวามสงู 4,107 เมตร และยอดเขาจุงฟราว ทีค่วามสงู 4,150 เมตร ตัง้เรยีงกนัโดดเด่น   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Piz Gloria บนยอดเขา 
บ่าย นําท่านเดนิทางลงจากยอดเขา จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่  เมืองลเูซิรน์ Lucerne (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

1 ชัว่โมง) เมอืงท่องเทีย่วอนัดบัหน่ึงของสวสิทีห่ลายท่านอาจจะเคยไปเยอืนมาแลว้ แต่ลเูซริน์กย็งัคงมคีวาม
สวยงามเหมอืนเดมิ น าท่านชม อนุสาวรยีส์งิโต และถ่ายรปูกบั สะพานไมช้าเพล สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษ
ที ่14 ประดบัตกแต่งบนโครงหลงัคาหน้าจัว่ดว้ยภาพวาดในศตวรรษที ่17 ซึง่ภาพเขยีนเหล่าน้ีเป็นการเล่า
เรื่องราวประวตัคิวามเป็นมาของเมอืงลเูซริน์ โดยมหีอคอยน ้า Wasserturm ซึง่เดมิใชเ้ป็นทีคุ่มขงันกัโทษ
และเกบ็เอกสารรวมทัง้ของมค่ีาของเมอืงไว ้หอคอยน้ีมลีกัษณะเป็นรปูทรงแปดเหลีย่มทีม่ฐีานเชื่อมตดิอยู่กบั
สะพานสรา้งขึน้ราวปี ค.ศ. 1300สะพานแห่งน้ีเคยถูกไฟไหมไ้ปเมื่อปี ค.ศ. 1993 แลว้กม็กีารบูรณะใหม่จนมี
สภาพใกลเ้คยีงของเดมิ (ภาพวาดดัง้เดมิถูกไฟไหมไ้ปเยอะ) สะพานชาเพลน้ีถอืเป็นสะพานไมท้ีเ่ก่าแก่ทีสุ่ด
ในยุโรป และมเีวลาใหท้่านเลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมและของทีร่ะลกึ อาท ิชอ็คโกแลต็ เนสเปรสโซ่ส าหรบั
คอกาแฟ มดีพกเอนกประสงคคุ์ณภาพสวสิฯ นาฬกิา เป็นต้น **เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นและ
เลือกซ้ือสินค้า อิสระให้ท่านรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 
สมควรแก่เวลานดัหมายน าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กัระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จด็  17 เม.ย.63 ลเูซิรน์-ซูริค-สนามบิน (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 



007Swiss-ItalyDolomite8D/TG, 11-18Apr2020                                        **แก้ไขค่าวีซ่า Update 30 Jan2020**   6 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  สมควรแก่เวลาใหท้่านเชค็เอ๊าทจ์ากทีพ่กัพรอ้มน าท่านออกเดนิทางสู่ สนามบินซูริค 
13.30 น.  ออกเดินทางจากนครซูริค โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG971 
 

วนัทีแ่ปด 18 เม.ย.63 สนามบินสวุรรณภมิู  
05.30 น.  เดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ... 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรือต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

 
รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ  

ท่ีไมค่าดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ และหากท่ีพกัตามรายการไมไ่ด้รบัการยืนยนั  
บริษทัฯ ขอทาํการเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัหรือเมอืงใกล้เคียงให้  

ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 

 
 
 

อตัราค่าเดินทาง  11-18 เม.ย.2563 
   

007 Swiss-Italy Dolomite 
 007 สวิส-อิตาลี โดโลไมท์ 8 วนั  (TG) 

ราคารวมตัว๋ ราคาไมร่วมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 69,900 39,900 

เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 67,900 39,900 
เดก็อายุตํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น เสรมิเตยีง 65,900 37,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,900 6,900 

**ไมร่วมค่าบริการด้านนัดหมายวีซ่าและเอกสารด้านวีซ่าท่านละ 4,600 บาท //  
ค่าทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถ่ิน และค่าทิปหวัหน้าทวัร์ ท่านละ 1,800 บาท  

เรียกเกบ็และชาํระพร้อมค่าทวัรง์วดสุดท้าย 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน้ํามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุํา่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

 
หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจาํนวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จาํนวนไม่ตํา่กว่า 25 ท่าน และจะต้องชาํระมดัจาํ หลงัจาก

ยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
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 การดาํเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการ
จดัเตรียมเอกสารสาํหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการ
ดาํเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิวมือ 

 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ ชาํระค่าธรรมเนียมในการทาํตัว๋อยู่ต่อท่ีสนามบินเดิมได้ไม่เกิน 7 วนั นับจากวนัท่ี
เดินทางออกจากต้นทาง ค่าธรรมเนียม 4,500 บาทต่อท่าน แต่ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัในวนันัน้ๆ จะสามารถยืนยนัการ
เดินทางได้ และการย่ืนวีซ่าจะต้องแยกย่ืนวีซ่าเด่ียว ประกนัต่างๆ ผู้เดินทางจะต้องซ้ือเพ่ิมเติมเพ่ือให้ครอบคลมุ
กบัวนัท่ีเดินทาง ซ่ึงค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีไม่รวมในราคาทวัร ์

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋โดยสารแล้ว แล้วเดินทางไม่พร้อมหมู่คณะ ตรวจสอบตารางการเดินทางของท่านว่ามีการพาํนักอยู่
ในประเทศอ่ืนมากกว่าในประเทศอิตาลีหรือไม่ หากมีและระยะเวลาในการพาํนักนานกว่าในเขตประเทศอิตาลี 
ท่านจะต้องดาํเนินการย่ืนวีซ่าท่ีประเทศนัน้ๆ แทน โดยท่านจะต้องดาํเนินการด้วยตนเอง โดยค่าธรรมเนียมและ
ค่าบริการในการย่ืนวีซ่าประเทศนัน้ๆ ไม่ได้รวมในราคาทวัรเ์ช่นเดียวกนั 
 

อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Thai Airways เสน้ทาง กรุงเทพฯ-ซรูคิ-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 
 ค่ารถรบัส่งระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ี 
 ค่าบรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ  ทีค่อยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท สาํหรบัซึง่เดก็อายุตํ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋
โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้น้ีเป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 ค่าภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่ 12 
ต.ค.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน้ํามนัหรอืภาษใีดๆ จะต้องมกีารชาํระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไขของ
สายการบนิ   

 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าบรกิารพนกังานยกกระเป๋าทุกแห่ง 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซ่ีาเชงเกน้และบรกิารดา้นเอกสารนดัหมายและงานวซ่ีา  ท่านละ 4,600 บาท เรยีกเกบ็และชาํระพรอ้ม

ค่าทวัรง์วดสุดทา้ย 
 ค่าทปิพนกังานขบัรถ,ค่าทปิไกดท์อ้งถิน่และค่าทปิหวัหน้าทวัร ์เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 1,800 บาท เรยีกเกบ็

และชาํระพรอ้มค่าทวัรง์วดสุดทา้ย 
 ค่าน้ําดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน้ําดื่มระหว่างทวัร์)  
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี หรอื

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้โดยมไิดค้าดหมายหรอืค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าประกนัภยัการเดนิทางที่นอกเหนือจากรายการทวัร์ 
 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
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การชาํระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่าน สาํหรบัการจองทวัรส์่วนทีเ่หลอืจะ
ขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัทาํการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสิทธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจาํทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
***กรณทีีลู่กค้ายกเลกิการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินได้ทุกกรณี*** 
 

หมายเหตุ  
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
 กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุทาํใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้  

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เน่ืองจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุทาํให้
ไม่สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามกาํหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

 บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซ่ีา อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่าํนกัอยู่ในประเทศไทย 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิกาํหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่้องมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในน้ําหนกัส่วนที่
เกนิ 

 ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสุขภาพหรอืต้องมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่้องการความช่วยเหลอืและการ
ดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่้องใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นต้น ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความ
สะดวกสาํหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งต้น  

 ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่างๆ จะมขีอ้กาํหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

 กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่้องไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นต้องดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทัง้ปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหน่ึงเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 
เน่ืองจากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

 หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสต์หรอืปีใหม่ ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์
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ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อุีณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีาง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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o หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ํา่กว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ตํ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะต้องไปยื่นคาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะต้องมหีน้าว่างสาํหรบัวซ่ีาอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นคาํรอ้งขอวซ่ีา  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จาํเป็นต้องส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 
o รปูถา่ยสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จาํนวน 2 รปู เน้น

ขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เน่ืองจากสถานทตูจะต้องสแกน

รปูลงบนวซ่ีา (ไม่ควรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใส่แว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใส่คอนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อายส ์** 
 

o สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประจาํตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุตํา่กว่า 20 ปี  
- ใชส้าํเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุตํ่ากว่า 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอสาํเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

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 ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกต้องจะช่วยใหก้ารพจิารณา

ของสถานทตูง่ายขึน้ 
หมายเหตุ  กรณีลกูคา้ท่านใดมกีารใชพ้าสปอรต์เดนิทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวซ่ีา ลกูคา้ต้องแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อ
วางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน 
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o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ทาํงาน, เบอรบ์้านและเบอรมื์อถือ  
o สาํเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแล้ว  
o สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
o สาํเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
o สาํเนาใบหย่า กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
o หนังสือรบัรองการทาํงาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 

 *** การสะกดช่ือ นามสกลุของผูย่ื้นค าร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้องสะกดให้ตรงตามหนังสือ
เดินทาง มิเช่นนัน้ สถานทูตจะไม่รบัพิจารณา (ส าคญัมาก) *** 
- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัทีท่าํงานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ

เขา้ทาํงาน, อตัราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน (หนงัสอืรบัรองการทาํงานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซ่ีา) เป็นต้น 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการทาํงานจะต้องคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุตําแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ทาํงานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ สาํเนาบตัรประจาํตวั
ราชการ 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองการทาํงานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซ่ีา) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื สาํเนาหนังสือรบัรอง
ความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคดัมาไม่ตํา่กว่า 3 เดือน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแมบ่า้น   
 หากไม่มอีาชพีหรอืเป็นแม่บ้าน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงสาํเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้น้ีเพื่อแสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไม่มบุีตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

 
- กรณีท่านท่ีว่างงาน ไมมี่รายได้  จะต้องมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐาน

ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบื้องต้น ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ  (กรณีน้ีหาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นคาํรอ้งขอวซ่ีาน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา   ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา 
 จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช้ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั อพัเดทไม่เกิน 7 วนัก่อนย่ืนพร้อมถ่ายส าเนา

ย้อนหลงั 6 เดือนแสดงช่ือเจ้าของบญัชี  โดยช่ือและนามสกลุต้องสะกดให้ถกูต้องตามหน้า
หนังสือเดินทาง  

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาํเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ  พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไม่ตํ่ากว่า 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล้่าสุด ไม่ตํ่ากว่า 7 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซ่ีา แต่หากใช้ statement แลว้ยงัคงไม่มกีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้าํหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไม่มกีารเคลื่อนไหวเน่ืองจากไม่ไดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น   
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- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาํเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจาํ 
เป็นต้น 

- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ต้องทาํจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษ
พรอ้มระบุความสมัพนัธเ์พื่อชีแ้จงต่อสถานทตู 1 ฉบบั โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะต้องมสีาํเนาสมุดบญัชกีารเงนิ
ส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าต้องทาํ
จดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 

*** สถานทูตไมร่บับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไมเ่ดือดร้อนเมือ่กลบัสู่ภมิูลาํเนา   

o กรณีเดก็อายุตํา่กว่า 20 ปี (กรณีไมไ่ด้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะต้องมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอําเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอําเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อําเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากต้องการขอยื่นคาํรอ้งใหม่กต็้องชาํระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจ้งสถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้าํระเงนิค่ามดัจาํหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซ่ีา ท่านสามารถจะต้องแจง้ความจาํนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านทีต่้องใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนกาํหนดวนัยื่นวซ่ีาและท่านไม่สามารถนําหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั 
ท่านนัน้จะต้องมายื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามกาํหนดการของสถานทตูเช่นเดยีวกนั  ** 
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 ***   ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซ่ีาปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท่้านหลงัจากทวัรอ์กเดนิทางภายใน 20 วนั 
โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็น
หลกั   

                     
*********************************************************************************************************** 
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนนําเอกสารส่ง

ย่ืนคาํร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม่ 

กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 

(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด
ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการทาํเอกสารออนไลน์ต่อไป) 

 
 

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

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

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

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

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

     สถานท่ีเกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ...............................................................  

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบียน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 
 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

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

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

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

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

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

 ............................................................................................................................. ................................... 
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     รหสัไปรษณีย ์...............................................      โทรศพัทบ์า้น ...................................................................  

 โทรศพัทมื์อถือ .......................................... ....... อีเมลล ์...........................................................................  

 

5.  ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ).............................................................................................  

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท  าน้ันเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................)  

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ..................................................... ...................................  

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

 ต าแหน่งหนา้ท่ี (ภาษาองักฤษ) ................................... ..................................................................................  

 โทรศพัท ์............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) ................................. 

 

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

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัท่ีศึกษา (ภาษาองักฤษ) ......................................................  

 

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

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

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

    ตัง้แตว่นัท่ี ......................................  ถึงวนัท่ี .........................................     รวม ........... วนั 

   

กรณีท่ีทา่นเคยไดวี้ซา่เชงเกน้แลว้ กรุณาระบุสถานทูตท่ีออกวีซา่ให ้สถานทูตใด  ..................................................    

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

 

 

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

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

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

(กรณีท่ีมีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

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

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

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

 

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

 

 
 

 
 

 


