
 

 

รหัส VTG 2000096 
ทัวร  Italy-Swiss with Bernina Express อิตาล-ีสวิตเซอรแลนด  8 วนั (TG) 
มิลาน – ทิราโน – รถไฟสายเบอรนินาเอกซเพรส – ครู – ชาฟฮาวเซน – ซูริค – ชอปปم�ง – ซุก - 
ลูเซิรน – ยอดเขาทิทลิส – อินเทอรลาเกน – ลูกาโน – โคโม  

 



 

 

 
บินตรง...โดยสายการบินไทย (TG) 

 
มิลาน เมืองใหญและมีจํานวนประชากรสงูทีสุ่ดในอิตาลแีละยังไดชื่อวาเปนศูนยรวมของ

แฟชั่นดีไซนเนอรชื่อดังของอิตาล ี 
ทิราโน เมืองพรมแดนระหวางอิตาลีและสวิตเซอรแลนด ตั้งอยูในจังหวัดซันดริโอภาคเหนือ

ของประเทศอิตาล ี
คูร เมืองหลวงแหงรฐัเกราบึนเด้ิน เขตประเทศสวติเซอรแลนด เมืองที่เต็มไปดวยกลิน่อาย

แหงงานศิลปะประเภทตางๆ 
ซูริค  เมืองศูนยกลางทางดานการคาและธุรกิจของประเทศสวิตเซอรแลนด 
ลูเซิรน  เมืองทองเที่ยวอันดับหน่ึงของสวิสฯ และยังเปนแหลงทองเที่ยวที่สวยงาม อาทิ  ทะเล

สาบลูเซิรน สะพานคาแปล อนุเสาวรียสิงโตหินและแหลงชอปปم�งสินคาตางๆ  
ชาฟฮาวเซน ที่ต้ังของน้ําตกไรน น้ําตกที่ใหญที่สุดในทวีปยโุรป เกิดจากการที่แมน้ําไรน ซึ่งเปน

แมน้ํานานาชาติที่ใหญที่สุดของยุโรปไหลจากตนน้ําในเทือกเขาแอลป� มาบรรจบ
บริเวณที่พ้ืนที่โลกเปลี่ยนระดบัจงึกลายเปนน้ําตกที่สวยงามมาก 

ทิทลิส  ยอดเขาที่ไดรับความนิยมจากทั่วโลก มีหิมะปกคลุมตลอดป ซึง่เปนสวนหน่ึงของแนว
เทือกเขาแอลป� สามารถน่ังกระเชาขึ้นลงได โดยกระเชาใหมลาสุดสามารถหมุนรอบ
ทิศทาง 360 องศา สามารถชมทัศนียภาพไดโดยรอบโดยสถานีกระเชาอยูที่เมืองแอง
เกิลเบิรก   

อินเทอรลาเกน เมืองสวยในหุบเขาท่ีตั้งรมิฝم�งของ 2 ทะเลสาบคือทะเลสาบธุนนและเบรียนซ และ
เปนเมืองทองเที่ยวดังของสวิสฯ มียอดเขาสูงเขตเทือกเขาแอลป� ที่ต้ังของยอดเขาจุงฟ
ราว Top of Europe 

ลูกาโน  เมืองที่อยูระหวางประเทศสวิตเซอรแลนดและประเทศอิตาลี มคีวามโดดเดนที่มคีวาม
งดงามทางธรรมชาติอยางลนเหลือ ถูกลอมรอบดวยภูเขาจํานวนมาก มีทะเลสาบ
งดงามช่ือเดียวกบัชื่อเมืองและยังเปนเมืองหลวงแหงพันธ รัฐทิซิโน ที่มบีรรยากาศ
แบบผสมผสานสวิส-อิตาเลี่ยน จนไดรบัการขนานนามวา สวิสริเวียรา  

โคโม   เมืองริมทะเลสาบชื่อเดียวกันกบัชื่อเมือง ซึง่ไดชื่อวาเปนทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของ
อิตาลี ในแควนลอมบารเดีย ตั้งอยูทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี บริเวณเชิง



 

 

เทือกเขาแอลป� ทะเลสาบโคโมลอมรอบดวยภเูขาสูงทีย่ังมีป�าไมเขียวชะอุม มีกําแพง
ธรรมชาติเปนฉากหลังอันงดงามอลังการใหกบัดินแดนบริเวณน้ี และมีหิมะปก
 คลุมอยูตลอดป  

 
                กําหนดการเดินทาง 7-14 ก.พ. / 15-22 มี.ค.2563 
 
วันแรก สุวรรณภูมิ 
 
22.00น.  นัดคณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 2 เคานเตอร 

สายการบิน Thai  Airways เคานเตอรเช็คกรุป (ROW) D7-12 เจาหนาท่ีพรอม
คอยตอนรับและอํานวยความสะดวกดาน เอกสารและสัมภาระ 

 
**กรณีที่บางทานเดินทางมาจากตางประเทศหรือตางจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการ

เดินทางแตละกําหนดการเดินทางอีกครั้งกอนทําการจองตั๋วโดยสารสวนตัวของ
ทาน เน่ืองจากรายการทัวรเปน รายการซีร่ีและไดมีการดําเนินการไวลวงหนา
หลายเดือน เม่ือเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี การเปลี่ยนแปลง

เล็กนอย** 
 

วันที่สอง มิลาน-ทิราโน (อิตาล)ี-รถไฟสายเบอรนินาเอกซเพรส-คูร (สวิตเซอรแลนด) 
00.35 น. ออกเดินทางสูเมืองมิลาน ประเทศอิตาล ี โดยสายการบิน Thai Airways 

เที่ยวบินที่ TG-940  
07.10 น. เดินทางถึงสนามบินมารเพ็นซา ประเทศอิตาลี ใหทานผานขั้นตอนการตรวจ

หนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระ รถโคชรอรับจากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองทิรา
โน Tirano ตั้งอยูในจงัหวัดซันดริโอภาคเหนือของประเทศอิตาลี พรมแดนระหวาง
อิตาลีและสวิตเซอรแลนด ผานชมความงดงามของเสนทางแหงขุนเขาและทะเลสาบ 
เมืองตากอากาศแสนสวยทามกลางธรรมชาติ  (ใชเวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  



 

 

บาย นําทานสูสถานีรถไฟสายโรแมนตกิ ใหทานเปลี่ยนจากรถโคช เพ่ือนั่งรถไฟทองเที่ยว
สาย Bernina Express ที่เกาแกที่สุดของสวิตเซอรแลนดและไดชื่อวาเปนเสนทาง
รถไฟที่มีทัศนียภาพระหวางทางงดงามที่สุดของประเทศ ซึ่งเสนทางอันงดงามน้ีไดรับ
การประกาศใหเปนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก นําทานผานเขตใจกลางเทือกเขา
แอลป� ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งป ผานหุบเหว หุบเขาอัลบูลา ลําธาร โตรกผา อุโมงค 
55 แหง และสะพานขามธารน้ําตางๆ 196 แหง และธารน้ําแข็งที่ปกคลมุยอดเขา
เบอรนินา โดยเฉพาะสะพานโคงวงกลมที่ Brusio ที่มีชื่อเสียงโดงดงัไปทั่วโลก และ
รถไฟไตระดับความสูงจนถงึ 2,253 เมตรเหนือระดับน้ํา 

 ทะเลเขาสูเขตชองเขาเบอรนินาและรถไฟคอยๆ ลดระดบัความสูงโดยวิ่งเปนบันไดวน
สูสถานีปลายทางเมืองคูร Chur (ใชเวลาเดินทางประมาณ 4 ชัว่โมง) รถโคชรอรับ
ทานที่สถานีรถไฟเมืองคูร เมืองหลวงแหงรัฐ 

 เกราบึนเดิ้น เขตประเทศสวิตเซอรแลนด เมอืงที่เต็มไปดวยกลิ่นอายแหงงานศิลปะ
ประเภทตางๆ 

  คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก Hotel Sommerau หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่สาม คูร-ชาฟฮาวเซน-ซูริค-ชอปปم�ง (สวิตเซอรแลนด) 
 
เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู ชาฟฮาวเซน ที่ตั้งของนํ้าตกไรน ที่ต้ังของน้ําตกไรน น้ําตกขื่อดัง

ของประเทศสวิตเซอรแลนด (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) ใหทานแวะชม
ความสวยงามของน้ําตกไรน น้ําตกที่ใหญที่สุดในทวีปยุโรป เกิดจากการที่แมน้ําไรน 
ซึ่งเปนแมนํ้านานาชาติที่ใหญทีสุ่ดของยุโรปไหลจากตนน้ําในเทือกเขาแอลป� มา
บรรจบบริเวณที่พ้ืนที่โลกเปลี่ยนระดบัจึงกลายเปนน้ําตกที่สวยงามมาก ตัวน้ําตกมี
ความสูง 25 เมตร กวาง 150 เมตร มีอายุราว 14,000 – 17,000 ป อิสระใหทาน
ไดชื่นชมธรรมชาติ และถายรูปไวเปนที่ระลึก จนไดเวลาอันสมควรนําทานสูเมืองซูริค 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง  



 

 

บาย ใหทาน ชมเมืองซูริค Zurich เมืองที่มีขนาดใหญที่สุดในสวิส และมีแมน้ําลิมมตั
เปนแมน้ําที่ใหญที่สุด เมืองซูริคไมใชเมืองหลวงของประเทศ แตมีชือ่เสียงระดับโลก
และเปนเมืองศูนยกลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศอีกดวย นํา
ทานผานชมยานเมืองเกาลินเดอรฮอฟ ประกอบไปดวยโบสถในสมัยกลาง สถานที่
โดดเดนเห็นจะเปนมหาวิหารคูบานคูเมืองโบสถกรอสมุนเตอร Grossmunste 
Church ซึ่งถือเปนเอกลักษณของเมืองซูริค ตั้งอยูบริเวณริมฝم�งแมน้ําลิมมัต ปจจุบนั
กลายเปนหน่ึงในสถานที่ทองเที่ยวของซูริค จากน้ันมีเวลาใหทานชอปปم�งสินคาท่ีระลกึ
และสินคาแบรนดเนมไดจากยานถนนบาหนฮอฟ  

  คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน 
 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก Dorint Airport-Hotel Zurich หรือระดับเทียบเทา 
 
วันที่สี่  ซรูคิ-ซุก-ลูเซิรน (สวิตเซอรแลนด) 
 
เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองซุก Zug (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองเล็กๆ ริม

ทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยาย ตั้งอยูทางภาคกลางตอนบนของประเทศ นํา
ทานชมเมืองชมหอนาฬิกา Clock Tower แลนดมารกทีส่ําคัญแหงหน่ึงของเมือง 
ดวยความสงูของหอถึง 52 เมตรและความโดดเดน ของหลังคาซึ่งเปนสีน้ําเงินขาว
โดนเดนตดักบัสีหลังคาสีน้ําตาลของบานเมืองสวยงามอยางยิ่ง นําทานแวะชมและ
ถายรูปกับโบสถเซนทออสวอรล St.Oswald's Church โบสถศักดิส์ิทธิ์ท่ีสําคัญของ
เมือง ตัวโบสถสรางขึ้นตั้งแต ค.ศ. 1478 ใชเวลาการกอสรางนานถงึ 6 ป ถือเปน
หน่ึงในสถาปตยกรรมที่สําคัญที่สุดในชวงโกธิคตอนปลายแหงหน่ึงในสวิตเซอรแลนด 
นอกจากน้ีชาวสวิสยังมคีวามเช่ืออีกวา ถาใครมีเร่ืองทุกขรอนใดๆ หรือเจ็บป�วย ถา
ไดมาขอพรกับโบสถแหงน้ี จะชวยบรรเทาใหดีขึ้นอยางรวดเร็ว นําทานเขาชมรานทํา
ทองที่เกาแกที่สุดในยุโรป ของครอบครัว Lohri เปดทําการตัง้แตสมัยศัตวรรตที่ 16 
ภายในตัวอาคารมีการตกแตงในรูปแบบสถาปตยกรรมสมัยจักวรรดินโปเลียน มีซุม
ประตูและเสาโรมัน มรีปูปم�นและจิตรกรรมฝาผนัง ดวยการวาดลายหินออนดวยมือ ใน
ป 1971 ไดเปดรานน้ีเปนพิพิธภัณฑศิลปะลํ้าคาและเครื่องประดบัหายาก และบางชิ้น



 

 

มีเพียงชิน้เดียวในโลก มีเวลาใหทานเดินชื่นชมอาคาร งานศิลปะลํ้าคาและ
เครื่องประดับ ในสวนของ Lohri Store ยงัมนีาฬิกาช้ันนําระดับโลกใหทานเลือกซื้อ
เลือกชมอาทิ เชน Patek Philippe, Franck Muller Cartier, Piaget, 
Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC, Omega, Jaeger-Le Coultre, 
Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ อิสระใหทานเลือกชมและชอปปم�งตามอัธยาศัย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
บาย นําทานเดินทางสู เมืองลูเซิรน (ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาท)ี เมืองทองเท่ียว

อันดับหน่ึงของสวิสทีห่ลายทานอาจจะเคยไปเยือนมาแลว แตลูเซรินก็ยังคงมีความ
สวยงามเหมือนเดิม นําทานชม อนุสาวรียสิงโต และถายรปูกบั สะพานไมชาเพล 
สรางขึ้นตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 14 ประดับตกแตงบนโครงหลังคาหนาจั่วดวยภาพวาด
ในศตวรรษที่ 17 ซึง่ภาพเขียนเหลาน้ีเปนการเลาเร่ืองราวประวตัิความเปนมาของ
เมืองลูเซิรน โดยมหีอคอยน้ํา Wasserturm ซึ่งเดิมใชเปนทีคุ่มขังนักโทษและเก็บ
เอกสารรวมทั้งของมีคาของเมืองไว หอคอยน้ีมีลักษณะเปนรูปทรงแปดเหลี่ยมที่มี
ฐานเช่ือมติดอยูกบัสะพานสรางขึ้นราวป ค.ศ. 1300สะพานแหงน้ีเคยถูกไฟไหมไป
เมื่อป ค.ศ. 1993 แลวก็มีการบรูณะใหมจนมสีภาพใกลเคียงของเดิม (ภาพวาด
ดั้งเดิมถูกไฟไหมไปเยอะ) สะพานชาเพลน้ีถือเปนสะพานไมที่เกาแกที่สุดในยุโรป และ
ใหเวลาทานเดินเลนถายรูปรอบทะเลสาบและเลือกซื้อสินคาท่ีระลกึและแบรนดเนม
ตางๆ  **เพ่ือความสะดวกในการเดินเลนและเลือกซือ้สินคา อสิระใหทาน
รับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย**    

 สมควรแกเวลานัดหมาย นําทานเดินทางเขาสูที่พัก Ibis Styles Luzern City 
หรือระดับเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หา  ลูเซิรน-ยอดเขาทิทลิส-อินเทอรลาเกน-ชอปปم�ง (สวิตเซอรแลนด) 
 
เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองแองเกิลเบิรก Engelberg เมืองเล็กๆ บนเขาสูง อยูในรัฐ

ออบวัลเด้ิน ประเทศสวิตเซอรแลนด ลอมดวยเทือกเขาแอลป� ชื่นชมทัศนียภาพที่
สวยงามของหุบเขาแอลป�จนถึงสถานีกระเชาหรือเคเบ้ิลคาร  (ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 45 นาที) ใหทานไดมีโอกาสสัมผัสกับการนั่งกระเชารุนใหมใน
หลากหลายแบบ กระเชาขนาด 6-8 ที่นั่งตอดวยกระเชาขนาดใหญและกระเชา
ที่หมุนรอบตัวเองไปดวยในขณะที่เคลื่อนที่ เพ่ือใหทานจะไดช่ืนชมกับวิวสวยๆ 
ในแบบ 360 องศา จนถึงบน ยอดเขาทิทลสิ Mt.Ttilis เปนยอดเขาที่มีความสูง
ที่สุดใตอนเหนือของเขตประเทศสวิตเซอรแลนด ที่มคีวามสูงถึง 3,028 เมตรเหนือ
ระดับน้ําทะเล ชมทัศนียภาพอันงดงามกับหิมะปกคลมุตลอดป และยังเปนแหลงของ
นักเลนสกีชั้นดีในชวงฤดูหนาวดวย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา  
บาย นําทานเดินทางลงจากยอดเขาทิทลิสดวยกระเชาไฟฟ�า จากน้ันนําทานเดินทางสูเมือง

อินเทอรลาเกน Interlaken เมืองสวยในหุบเขาที่ต้ังริมฝم�งของ 2 ทะเลสาบ คือ
ทะเลสาบธุนนและเบรียนซ (ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) และบริเวณเมืองน้ียัง
ใชเปนที่ถายทําของกองละครเร่ืองลขิิตรักหรอื The Crown Princess อีกดวย ให
ทานเดินเลนเมืองนารักอยางอินเทอรลาเกนพรอมเลือกซื้อของฝาก รวมถึงชอปปم�ง
รานคาตางๆ 

  คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
 นําทานเดินทางเขาสูที่พัก City Oberland หรือระดับเทียบเทา 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่หก อินเทอรลาเกน-ลูกาโน-โคโม-มิลาน (สวิตเซอรแลนด) 
 
เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
  นําทานเดินทางสู เมืองลูกาโน Lugano นําทานชมเมืองที่มีความงดงามทาง

ธรรมชาติราวกับภาพวาดเมืองที่ถูกลอมรอบดวยภูเขาจํานวนมาก ต้ังอยูริม
ทะเลสาบลูกาโน ทะเลสาบที่มีชื่อเดียวกับช่ือเมือง ตัง้อยูระหวางพรมแดนของ
ประเทศสวิตเซอรแลนดและประเทศอิตาลี และเปนเมืองหลวงแหงพันธรัฐทิซิโน ที่มี
 บรรยากาศแบบผสมผสานสวิส-อิตาเล่ียน จนไดรับการขนานนามวา สวิสริเวียรา ใน
ฐานะเปนเมืองตากอากาศของชาวสวิส (ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) นํา
ทานชมความงามยานเมืองเกา ตั้งอยูบริเวณใจกลางเมืองที่มีลักษณะเปนจัตุรัสสไตล
เมดิเตอรเรเนียน และยังเปนที่ต้ังของยานการคารวมไปถึงเหลา  
 อาคารเกาแกของเมือง ถือเปนอีกหน่ึงจุดทองเท่ียวที่ทําใหไดเพลิดเพลินไปกับ
วัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิมของเมืองที่ไดรับการอนุรักษไวเปนอยางดี   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  
บาย นําทานเดินทางสู เมืองโคโม Como (ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) นําทานชม

และถายรูปอนุสรณสถานทหารของเมืองโคโม มีลักษณะหอสูง 30 เมตร หันหนา
ออกสูทะเลสาบโคโม ภายในประกอบไปดวยเสาหินแกรนิตทีม่ีน้ําหนักถึง 40 ตัน
พรอมกับการสลักช่ือของเหลาทหารทีร่วมรบในสงครามโลกคร้ังที่ 1 กวา 650 นาย 
ใกลกันน้ันเปนมหาวิหารโวเทียโนหรือวิหารโวลทา ไดรับการกอสรางขึ้นเน่ืองใน
โอกาสเฉลิมฉลองครบ 100 ป ดวยรปูแบบการตกแตงแบบนีโอคลาสสิค ใหทาน
ถายรูปและชมภายนอกมหาวิหาร และวิหารโคโม ที่สรางขึ้นในรปูแบบโรมันคาทอลิค 
ถือเปนอาคารที่สําคัญอีกแหงหน่ึงของแควนลอมบารเดีย ใหทานเดินเลนชมโบสถ
สําคัญตางๆ บริเวณรมิทะเลสาบโคโม ซึง่ไดชื่อวาเปนทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของ
อิตาลี ในแควนลอมบารเดีย ทางเหนือของประเทศอิตาลี บริเวณเชิงเทือกเขาแอลป� 
ทะเลสาบโคโมลอมรอบดวยภูเขาสูงที่ยังมีป�าไมเขียวชะอุม หลายจดุบนชายฝم�งเปน
ชองเขาแคบและหนาผาที่สวยงาม ทางเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป�ยาว
เหยียดสุดสายตาเปนกําแพงธรรมชาติที่สรางฉากหลังอันงดงามอลังการใหกับ
ดินแดนบริเวณน้ี เทือกเขาแอลป�น้ันมีหิมะปกคลุมอยูตลอดป จึงทําใหสามารถเลนสกี



 

 

หิมะไดตลอดเวลา จึงเปนจุดดงึดูงใหผูคนจากทั่วโลกหลั่งไหลมาทองเท่ียวพักผอนกัน
อยางไมขาดสาย สมควรแกเวลานําทานเดินทางกลับเขาสูเมืองมิลานอีกครั้ง นําทาน
ชม เมืองมิลาน หรือมิลาโน Milan เมืองหลกัของแควนลอมบารเดียและเปนเมือง
สําคัญทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี มชีื่อเสียงในดานแฟช่ันและศิลปะ ซึ่งมิลานถูก
จัดใหเปนเมืองแฟชั่นในลักษณะเดียวกบันิวยอรค  ปารีส  ลอนดอน และ
โรม นอกจากน้ียังเปนที่รูจักในดานอุตสาหกรรม ผาไหม และแหลงผลิต
รถยนต อัลฟา โรมโีอ รวมไปถึงสโมสรฟตุบอลอินเตอรมิลานและสโมสรฟุตบอลเอซี
มิลาน ชมจัตุรัสสกาลาและรูปปم�นดาวินชี และใหทานถายรูปและชมความยิ่งใหญ
ภายนอกของ มหาวิหารแหงเมืองมิลานหรอืมิลานดูโอโม มหาวหิารหนิออนแบบ
กอธิคที่ใหญเปนอันดับ 3 ในยุโรป สรางในป ค.ศ.1386 ดวยศิลปะแบบนีโอโกธิค
ผสมผสานกันเปนสถาปตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟم�นฟูศิลปวิทยาการ ใชเวลาสราง
นานถึง 500 ป มีความวิจิตรงดงามและประดับประดาไปดวยรูปปم�นนับกวา 3,000 
รูป มีหลังคายอดเรียวแหลมจํานวน 135 ยอด บนสุดมรีูปปم�นทองขนาด 4 เมตรของ
พระแมมาดอนนาเปนสงาอยู มีลานกวางดานหนาดูโอโมที่มีอนุสาวรียพระเจาวิก
เตอรเอมมานูเอลท่ี 2 ทรงมาคือสถานท่ีจัดงานสําคัญตางๆ ในบริเวณเดียวกันยังเปน
ที่ต้ังของ แกลเลอรี่ วิคเตอร เอ็มมานูเอล ที่นับวาเปนชอปปم�งอาเขตที่สวยที่สุดใน
อิตาลมีากวา 100 ป พรอมถายรูปกับอนุสาวรียของ ลิโอนารโด ดารวินช ีจิตรกรเอก
ที่โดงดังจากภาพโมนาลิซา **เพ่ือความสะดวกในการเดินเลนและเลือกซื้อสินคา 
อิสระใหทานรับประทานอาหารคํ่าตามอัธยาศัย**    

 สมควรแกเวลานัดหมายนําทานเดินทางเขาสูที่พัก Novotel Malpensa หรือระดบั
เทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่เจ็ด มิลาน-สนามบนิมารเพ็นซา (อิตาลี) 
 
เชา  รับประทานอาหารเชาในโรงแรม 
 ใหทานพักผอนตามอัธยาศัย จากน้ันใหทานเช็คเอาทจากที่พัก  

สมควรแกเวลานําทานออกเดินทางสูสนามบินมารเพ็นซาและเผ่ือเวลาใหทาน
ทําคืนภาษีที่สนามบนิ 

13.05 น. ออกเดินทางจากสนามบินมารเพ็นซา โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG941 
 
วันที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ  
 
05.55 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ..โดยสวัสดิภาพ... 
 

**กรณีที่บางทานเดินทางกลับตางประเทศหรือตางจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลา
การเดินทางแตละ กําหนดการเดินทางอกีครัง้กอนทําการจองต๋ัวโดยสารสวนตัวของ
ทาน เน่ืองจากรายการทัวรเปน รายการซีร่ีและไดมีการดําเนินการไวลวงหนาหลาย

เดือน เม่ือเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี การเปลี่ยนแปลงเล็กนอย** 
 

 
 
 
รายการทัวรอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ
อื่นๆ ทีไ่มคาดคิดหรอืมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร  และหากที่พักตามรายการไมได
รับการยืนยัน บริษัทฯ ขอทําการเปลี่ยนโรงแรมที่พักในระดับเดียวกันหรือเมืองใกลเคียงให  
ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของคณะเปนสําคัญ 
 
 
 
 



 

 

 
อัตราคาเดินทาง  7-14 ก.พ. / 15-22 มี.ค.2563 
 
Italy-Swiss with Bernina Express 

อิตาล-ีสวิตเซอรแลนด กับรถไฟสาย 
เบอรนินาเอกซเพรส 8 วัน  (TG) 

7-14 ก.พ.63 15-22 มี.ค.63 

ผูใหญ ทานละ 49,900 52,500 
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป พักกับผูใหญ 1 ทาน 47,900 50,500 

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน มี
เตียงเสริม 45,900 48,500 

พักเด่ียว เพ่ิมทานละ 6,900 6,900 
ทานที่มีตั๋วโดยสารอยูแลว มาเดินทางรวมกบั

คณะ ทานละ 
31,500 31,900 

 
**ไมรวมคาบริการดานนัดหมายและเอกสารดานวีซาทานละ 3,500 บาท //  
คาทิปคนขบั, ทิปไกดทองถิ่น และคาทิปหัวหนาทัวร ทานละ 1,800 บาท  
เรียกเก็บและชําระพรอมคาทัวรงวดสุดทาย 
 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาภาษีนํา้มัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บ
เพ่ิมเติมภายหลัง *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสรมิ *** 
 
หมายเหต ุ
 อัตราคาเดินทางน้ีตองมีจํานวนผูโดยสารที่เปนผูใหญจํานวนไมตํา่กวา 25 ทาน และจะตอง

ชําระมัดจํา หลังจากยืนยันการจองทัวรทันที 
 การดําเนินการขอวีซาจะตองใชเวลาพิจารณาวีซาโดยรวมประมาณ 15วัน ดังน้ันจึงขอ

ความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารสําหรับการย่ืนขอวีซาใหครบถวนและสมบูรณ ทั้งน้ี



 

 

เพ่ือเปนผลดแีละความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินการขอวีซาและทุกทานจะตองไปแสดง
ตัวตอเจาหนาที่สถานทูตพรอมถายภาพและสแกนนิ้วมือ 

 กรณีทานที่ตองการอยูตอ ชําระคาธรรมเนยีมในการทําตั๋วอยูตอทีส่นามบินเดิมไดไมเกิน 7 
วัน นับจากวันที่เดินทางออกจากตนทาง คาธรรมเนียม 4,500 บาทตอทาน แตทั้งน้ีขึ้นอยู
กับในวันนัน้ๆ จะสามารถยืนยันการเดินทางได และการย่ืนวีซาจะตองแยกย่ืนวีซาเดี่ยว 
ประกันตางๆ ผูเดินทางจะตองซื้อเพ่ิมเติมเพ่ือใหครอบคลุมกับวันที่เดินทาง ซึ่งคาใชจาย
เหลานี้ไมรวมในราคาทัวร 

 กรณีทานที่มีตั๋วโดยสารแลว แลวเดินทางไมพรอมหมูคณะ ตรวจสอบตารางการเดินทาง
ของทานวามีการพํานกัอยูในประเทศอื่นมากกวาในประเทศสวิตเซอรแลนดหรือไม หากมี
และระยะเวลาในการพํานักนานกวาในเขตประเทศสวิตเซอรแลนด ทานจะตองดําเนินการ
ย่ืนวีซาที่ประเทศน้ันๆ แทน โดยทานจะตองดําเนินการดวยตนเอง โดยคาธรรมเนียมและ
คาบริการในการย่ืนวีซาประเทศน้ันๆ ไมไดรวมในราคาทัวรเชนเดียวกัน 

 
อัตรานี้รวมบริการ 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลบัโดยสายการบิน Thai Airways เสนทาง กรุงเทพฯ-มิลาน-กรุงเทพฯ 

ชั้นประหยดั 
 คาโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบ ุ(2-3 / หอง) *บางโรงแรมหรือบางเมืองอาจไมมีหองแบบ 3 

เตียงใหบรกิาร* 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ, คาอาหารและเครื่องด่ืมตามรายการ 
 คารถรับสงระหวางนําเท่ียวตามรายการที่ระบ ุ
 คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
 คาบรกิารหัวหนาทัวรของบริษัทจากกรุงเทพฯ  ทีค่อยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการ

เดินทางในตางประเทศ 
 คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท สําหรับซึ่งเด็กอายุตํ่ากวา 1 ป 

และผูใหญอายุเกิน 75 ป วงเงินคุมครอง 500,000 บาท (เฉพาะคารักษาพยาบาลเทาน้ัน 
ไมไดรวมถงึคาใชจายอ่ืนๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ คาต๋ัวโดยสาร, คาท่ีพกั, คาอาหารหรือ
อ่ืนๆ ทัง้น้ีเปนไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกนัฯ) 



 

 

 คาภาษีน้ํามันเช้ือเพลิงและคาประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเกบ็จากสายการบิน ซึ่งเปน
อัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 18 พ.ย.2562 หากมเีพ่ิมเติมภายหลังหรืออัตราการผกผันคาน้ํามัน
หรือภาษีใดๆ จะตองมกีารชําระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของสายการบิน   

 
อัตรานี้ไมรวมบริการ 
 คาน้ําหนักของกระเป�าเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมตอทาน) 
 คาธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 
 คาธรรมเนียมการยื่นวซีาเชงเกนและบริการดานเอกสารนัดหมายและงานวีซา ทานละ 3,500 

บาท เรียกเกบ็และชําระพรอมคาทัวรงวดสุดทาย 
 คาทิปพนักงานขับรถ,คาทิปไกดทองถิ่นและคาทิปหัวหนาทัวร เดินทางไป-กลบัพรอมคณะ ทาน

ละ 1,800 บาท เรียกเก็บและชําระพรอมคาทัวรงวดสดุทาย 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบ ุเชน คาเครื่องด่ืมและคาอาหารที่ส่ังเพิ่มเองคา

โทรศัพท คาซักรดี หรือคาใชจายอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นโดยมิไดคาดหมายหรือคาอาหารที่ไมไดระบุไว
ในรายการ 

 คาน้ําด่ืมระหวางทัวร (ไมไดแจกน้ําด่ืมระหวางทัวร)  
 คาทําใบอนุญาตที่กลับเขาประเทศของคนตางชาติ หรือ คนตางดาว 
 คาบรกิารพนักงานยกกระเป�าทุกแหง 
 คาประกันภัยการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร 
 คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ที่จาย 3% 
 
การชําระเงิน  
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินคามดัจําเปนจํานวน 20,000 บาทตอผูโดยสารหน่ึงทาน สําหรับ
การจองทัวรสวนที่เหลอืจะขอเก็บทั้งหมดกอนเดินทางอยางนอย 21 วันทําการ มฉิะนั้นทางบรษิัทฯ 
จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคามดัจําท้ังหมด 
 
 
 



 

 

การยกเลิก 
 หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันทําการแตไมเกนิ 90 วันทําการ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

มัดจําคาตัว๋โดยสารของทานน้ันๆ (เงื่อนไขคามัดจําตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ) 
 หากมีการยกเลิกนอยกวา 45 วันทําการ บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจําทั้งหมด 
 หากมีการยกเลิกนอยกวา 15 วันทําการ บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินคาทัวรทั้งหมด 
 หากผูโดยสารทานใด ยื่นวีซาแลวไมไดรบัการอนุมัต ิผูโดยสารตองชําระคามัดจํา 20,000.- 

บาท และคาวีซาตามที่สถานทูตเรียกเกบ็ 
 หากผูโดยสารทานใดวซีาผานแลวแจงยกเลิกกอนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ

ในการไมคืนคามดัจํา  
 หากผูโดยสารแจงยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

ไมคืนคาทัวรทั้งหมด  
 
หมายเหตุ  
 รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน 

โรงแรมที่พักในตางประเทศ  เหตุการณทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึง
ความสะดวกของผูเดินทางเปนสําคัญ 

 กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศที่ผูเดินทางกําลังจะไป หากมี
เหตุการณตางๆ เกดิขึน้และมีเหตุทําใหการเดินทางไมสามารถออกเดินทางตามกําหนดได 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกวาจะไดรับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรอื
หนวยงานจากตางประเทศที่บรษิัททัวรติดตอวาสามารถคืนเงินได  

 บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบและชดเชยคาเสียหาย เน่ืองจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณจลาจล
ตางๆ และอ่ืนๆ ที่มีเหตุทําใหไมสามารถเดินทางไป-กลับไดตามกําหนดการเดินทางของรายการ
ทัวร  

 บริษัทฯจะไมรบัผิดชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองหามผูเดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือสิ่งของหามนําเขาประเทศ  เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือ ความประพฤติสอไปในทาง
เส่ือมเสีย  หรือดวยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่องตรวจคนเขาเมืองพิจารณาแลว ทางบริษัทฯไมอาจคืน
เงินใหทานได ไมวาจํานวนทั้งหมดหรือบางสวน 

 บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบในกรณีที่สถานทตูงดออกวีซา อันสืบเน่ืองมาจากตัวผูโดยสารเอง 



 

 

 บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขาเมือง
ใหกับชาวตางชาติ หรือ คนตางดาวที่พํานักอยูในประเทศไทย 

 บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบตอกรณีเกดิการสูญเสีย, สญูหายของกระเป�า และสัมภาระของ
ผูโดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใหบริการจะเปนผูรับผิดชอบตามกฎของ
กรมการบินพาณิชย ซึง่จะรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญในวงเงิน
ตามที่สายการบินกําหนด รวมถึงไมรับผดิชอบกรณีเท่ียวบินลาชาหรือยกเลิกเที่ยวบิน 

 บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบในรายละเอียดของการแพอาหารรุนแรง หรือการแพอาหารหลายชนิด
ของผูเดินทาง ดังน้ันทานที่แพอาหารเล็กนอยควรเตรียมยาประจําตัวไปดวย หรือไมสามารถ
จองทัวรไดในกรณีทานที่แพอาหารหลายชนิดหรือแพอาหารในระดับรุนแรง 

 ทานที่มีอาการ แพอาหาร, มีปญหาดานสุขภาพหรือตองมีการใชยาเฉพาะ, รวมถึงทานที่
ตองการความชวยเหลือและการดูแลเปนพิเศษ อาทิ ทานท่ีตองใชวลีแชรตลอดการเดินทาง เปน
ตน ขอใหแจงทางบริษทัฯ ใหทราบลวงหนาต้ังแตเริ่มจองทัวร เน่ืองจากกฏทางดานการรักษา
ความปลอดภัย  ดานโภชนาการ ดานการบิน และดานการบริการ อาจจะไมไดรบัความสะดวก
สําหรับผูท่ีมีปญหาขางตน  

 ในบางรายการทัวร ที่ตองมีบินดวยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป�าอาจจะถูก
กําหนดใหต่ํากวามาตรฐานได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไมรับภาระความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน 

 ในประเทศตาง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเรื่องการงดสบูบุหร่ี บนรถโคช, โรงแรม และสถานที่
ตาง ๆ จะมีขอกําหนดท่ีชัดเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะสําหรับผูสูบบุหร่ี 
ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสวนรวม 

 กรณีทีท่านเดินทางเปนครอบครัวใหญ หรือเดินทางพรอมสมาชิกในครอบครัว ที่ตองไดรบัการ
ดูแลเปนพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผูสูงอายุ มีโรคประจําตัว ไมสะดวกในการเดิน
ทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมคีวาม
จําเปนตองดูแลคณะทวัรทั้งหมด 

 การจัดโปรแกรมทัวร เปนการกําหนดตลอดทัง้ป หรือกําหนดลวงหนาคอนขางนาน หากวัน
เดินทางดังกลาวตรงกบัวันที่สถานที่เขาชมน้ันๆ ปดทําการ หรือ ปดโดยมิไดแจงลวงหนา หรือ 
การเปดรับจองผานทางออนไลน โดยในวันทีค่ณะจะเขาชมไมสามารถจองผานระบบดงักลาวได 



 

 

ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพ่ือใหทานไดเขาชมสถานที่ดังกลาวใหได หรือ คืนเงินคาเขาชมน้ัน 
ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ไดรับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แตหากมีการลาชา หรือ 
เหตุหน่ึงเหตุใดในระหวางการเดินทาง เปนผลทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานที่ดังกลาวได 
ทางบริษัทฯ จะไมมีการคืนเงินใดๆ ใหแกทาน เน่ืองจากไดชําระคา Reservation Fee ไปแลว  

 หากชวงที่เดินทางเปนชวงอีสเตอร, คริสมาสตหรือปใหม ซึง่เปนชวงวันหยุดของชาวยุโรป 
รานคาปดเปนสวนใหญ ดงัน้ันขอใหพิจารณากอนการจองทัวร 

 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึง

อาจทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู 
(Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง (Triple 
Room) หองพักอาจจะไมติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 เตียงเด่ียว แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตยีงพับเสริม หรือ
อาจจะตองแยกเปน 1 หองคูและ 1 หองเดี่ยว กรณีที่มา 3 ทาน  

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า  
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก

ในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่

มีขนาดกะทัดรัต และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และ
หองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารในการขอย่ืนวีซาเชงเกน (สวิตเซอรแลนด) 
ใชเวลาพิจารณาโดยรวม 15 วัน 
- ผูย่ืนคํารองตองแสดงตัวและสแกนนิ้วมือ ณ วันนัดหมายย่ืนคํารองที่ศูนยย่ืน 
- วัน/เวลานัดหมายเปนไปตามกฏของสถานทูตและศูนยย่ืน 
- รูปถายหากไมไดมาตรฐาน ตองทําการถายใหมที่ศูนยย่ืน โดยผูย่ืนคํารองตองชําระเงินคา
ถายรูปดวยตนเอง 
- การถายสําเนาเอกสารใดๆ ผูย่ืนคํารองชําระเงินดวยตนเอง 
- ผูย่ืนคํารอง กรณุาสงสําเนาหนาหนังสือเดินทางที่เปนปจจุบันที่สุด พรอมกรอกขอมูล
เบื้องตนสําหรบัเพ่ือใชในการทํานัดหมาย กรุณากรอกขอมูลตามความเปนจริง พรอมเบอร
โทร.ที่สามารถติดตอได ไมควรใชเบอรโทร.ผูแทน ยกเวน ผูย่ืนคํารองสูงอายุมากๆ หรือเด็ก
เล็กมากๆ 
- เอกสารตนฉบับที่เปนภาษาไทย อาทิ สาํเนาหนังสือรับรองบริษัท / กิจการรานคา, สําเนา
ทะเบียนบาน (กรณีเด็ก), สําเนาสูติบัตร (กรณีผูที่อายุตํ่ากวา 20 ป), สําเนาทะเบียนสมรส, 
สําเนาทะเบียนหยา, สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ, สําเนาใบเปลี่ยนนามสกุล จะตองถูกแปลเปน
ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะบริการทาน ยกเวน สําเนาหนังสือสัญญาซื้อขาย/สญัญากู/
สัญญาอาชีพพิเศษทีมี่เน้ือหาระบุเจาะจง กรุณาใชบริการศูนยการแปลภาษาอังกฤษ เพ่ือ
หลีกเลี่ยงความผิดพลาดในดานงานแปล คาใชจายผูย่ืนคํารองจะตองชําระดวยตนเอง 

 
o หนังสือเดินทางมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน  
o โดยนับวันเร่ิมเดินทางเปนหลัก หากนับแลวเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถใชได แต

หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางจะตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหมที่
กองหนังสือเดินทาง  

o หนาหนังสือเดินทางจะตองมีหนาวางสําหรับวซีาอยางนอยไมตํ่ากวา 3 หนา   
o หากทานเปลี่ยนหนังสือเดินทางเลมใหม กรณุาเตรียมเลมเกาใหดวยเน่ืองจากประวตัิการ

เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา  
o ทานที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไมจําเปนตองสงใหกบับรษิัททัวร หากมีการ

สูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ  



 

 

 
o รูปถายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร 

จํานวน 2 รูป เนนขนาดใบหนา  
- ฉากหลังสีขาวเทาน้ัน เน่ืองจาก

สถานทูตจะตองสแกนรูปลงบนวีซา 
(ไมควรสวมเสื้อสีขาว)   

- รูปถายหนาตรงหามใสแวน, หามคาด
ผมและหามใสหมวกหรือเครื่องประดับ 
บดบงัหนาตา, หามใสคอนแท็กเลนสชนิดสีหรือบ๊ิกอายส ** 
 

o สําเนาทะเบียนบาน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
- กรณีเปนเด็ก อายุตํ่ากวา 20 ป  
- ใชสําเนาสูติบัตร พรอมฉบบัแปลเปนภาษาอังกฤษ  
- หากเด็กอายนุอยกวา 20 ป และยังศกึษาอยูถึงแมมบีัตรประชาชนแลว ทางสถานทูตขอ

สําเนาสูติบัตรดวยและกรุณาแนบฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 
 
o หมายเลขโทรศัพททีส่ามารถติดตอไดทั้งเบอรที่ทํางาน, เบอรบานและเบอรมือถือ  
o สําเนาทะเบียนสมรส กรณีทานที่สมรสแลว  
o สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีทานที่มีการเปลี่ยนชือ่ 
o สําเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีทานท่ีมีการเปลี่ยนนามสกุล 
o สําเนาใบหยา กรณีทานที่หยาแลว  
 
o หนังสือรับรองการทํางาน หรือเอกสารบงช้ีการมีอาชีพและมีรายไดของผูเดินทาง 

- กรณีลูกจาง ใชใบรับรองการทํางานของบริษทัท่ีทํางานอยูเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (ตัวจริง) 
โดยมรีายละเอียดการเขาทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหนงงาน และระบุวันลางานหรือระบุ
วันที่เดินทางอยางชัดเจน (หนังสือรับรองการทํางานออกมาไมเกิน 1 เดือนนับจากวันยืน่วีซา) 

- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใชหนังสือรับรองการทํางานจะตองคัดเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน (ตัว
จริง) โดยระบุตําแหนง, อัตราเงินเดือนในปจจบุัน, วันเดือนปที่เริม่ทํางานกับหนวยงาน หรือ 



 

 

องคกร พรอมใบลาและ สําเนาบัตรประจําตัวราชการ 1 ชดุ (หนังสือรับรองการทํางาน
ออกมาไมเกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซา) 

- กรณีเปนเจาของกิจการ ใชสําเนาทะเบียนการคา หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการคา หรอื 
สําเนาหนังสือรับรองความเปนเจาของกิจการ โดยจะตองคัดมาไมตํา่กวา 3 เดือน พรอม
ฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 

- กรณีทานที่เปนแมบาน   
 หากไมมีอาชีพหรือเปนแมบาน ใชเอกสารการทํางานและการเงินของสามี พรอม แสดง

สําเนาทะเบียนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจดทะเบียน ใชเอกสารการทาํงานและการเงินของสามี พรอม แสดง

สําเนาทะเบียนสมรสพรอมแสดงสําเนาสูติบัตรบุตร ทั้งน้ีเพ่ือแสดงความสัมพันธการเปน
สามี-ภรรยา   หากไมมีบุตรดวยกัน ควรคดัหนังสือช้ีแจงเกี่ยวกับความสัมพันธการเปน
สามี-ภรรยากัน โดยมิไดจดทะเบียน     

- กรณีทานที่วางงาน / ไมมีรายได จะตองมีผูสนับสนุนคาใชจาย พรอมแสดงหลักฐานการ
ทํางานและหลักฐานทางดานการเงินของผูรับรอง พรอมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเปน
ลายลักษณอักษร ช้ีแจงการรบัรองคาใชจายใหแกผูเดินทางพรอมแสดงความสมัพันธ โดย
เบ้ืองตน ควรมีความสัมพันธใกลชิด หรือญาติใกลชิด   (กรณีน้ีหากความสัมพันธไมสามารถ
สืบได หรือไมเปนความจริง ทานอาจถูกปฏิเสธการยื่นคํารองขอวีซาน้ี)   

- กรณีเปนเด็กนักเรียนและนักศึกษา 
- ใชหนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเปนนักเรียน หรือ นกัศึกษา จากโรงเรียนหรือ

จากสถาบัน  เปน 
 ภาษาอังกฤษ (ฉบับจรงิ)  (หนังสือรับรองการเรียนออกมาไมเกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซา) 
 

o หลักฐานการเงิน   
-  สเตทเมนทจากธนาคารบัญชเีงินฝากออมทรัพยสวนตัว ขอยอนหลัง 6 เดือน และอัพเดท
ถึงเดือนปจจุบนัที่สุดหรือไมตํ่ากวา 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซา พรอมสําเนาหนาบัญชีหนา
แรกที่มีชื่อเจาของบญัช ี
- กรณีมีเงินฝากในบัญชนีอยเกินไปใน 1 เลมหรือ 1 บัญชี กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอ่ืนแนบ

ดวยหรือ statement บัญชีอ่ืนรวมดวย อาทิ เชน บัญชีเงินฝากประจํา เปนตน 



 

 

- กรณีรบัรองคาใชจายใหบุคคลในครอบครัว ตองขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และ
ทําจดหมายรับรองคาใชจายใหบุคคลในครอบครวัเปนภาษาอังกฤษพรอมระบคุวามสัมพันธ
เพ่ือช้ีแจงตอสถานทูตอีก 1 ฉบบัดวย  โดยเฉพาะคูสามี-ภรรยา จะตองมีสําเนาสมุดบัญชี
การเงินสวนตัวประกอบดวยแมวาจะจดทะเบยีนสมรสแลวก็ตาม หากมีการเงินในบญัชีนอย 
ฝ�ายท่ีมีการเงินมากกวาตองขอหนังสือรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทําจดหมายรับรอง
คาใชจายพรอมระบุชื่อและความสัมพันธชี้แจงตอสถานทูตเปนลายลักษณอักษรดวย 

 
*** สถานทูตไมรับบญัชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพ่ือแสดงใหเห็นวามีฐานะทาง
การเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับคาใชจายไดอยางไมเดือดรอนเม่ือกลับสูภูมิลําเนา  

 
o กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 20 ป (กรณีไมไดเดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หยา

ราง)  
- จะตองมีใบอนุญาตจากผูปกครองทั้งบดิาและมารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตองมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะตองคัดจดหมาย

ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมกีารรับรองคาใชจายพรอมแจง
ความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัด
เปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเปนภาษาอังกฤษแนบ
ดวย พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแกบตุรดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะตองมีใบรับรองจากบิดา   โดยบดิาจะตองคัดจดหมาย
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัมารดาโดยมกีารรับรองคาใชจายพรอมแจง
ความสัมพันธและยินดีชดเชยคาเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัด
เปนภาษาอังกฤษ หรือหากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเปนภาษาอังกฤษแนบ
ดวย พรอมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแกบุตรดวย 

- หากเด็กไมไดเดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะตองคัดจดหมายยินยอมใหบุตร
เดินทางไปตางประเทศกับมารดาโดยมกีารรบัรองคาใชจายพรอมแจงความสัมพันธและยินดี
ชดเชยคาเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอตนสังกัดเปนภาษาอังกฤษ หรือ
หากไดมาเปนภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเปนภาษาอังกฤษแนบดวย พรอมทั้งแนบ
สถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรบัรองแกบตุรดวย 



 

 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูดูแลบุตร พรอมฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ 

 
*** การบดิเบือนขอเท็จจริงประการใดกต็ามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน
เปนการถาวร และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซา สถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและ
หากตองการขอยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง 
***  หากสถานทูตมีการสุมเรียกสัมภาษณบางทาน ทางบริษัท ขอความรวมมือในการเชิญทานไป
สัมภาษณตามนัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะสงเจาหนาท่ีไปอํานวยความ
สะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกวน
ทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน 
***    กรณีที่ทานยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการไดวีซาแลว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
แจงสถานทูต ยกเลิกวซีาของทาน เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทกึไวเปนสถิติใน
นามของบริษัทฯ 
***   เมื่อทานไดชําระเงินคามดัจําหรือท้ังหมด ไมวาจะเปนการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ หรือ
ชําระโดยตรงกบัทางบริษัทฯ จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรบัในเงื่อนไขตาง ๆ ของบริษัทฯท่ีได
ระบุไวโดยทั้งหมด 

** กรณีมกีารขอใชหนังสือเดินทางในระหวางการยื่นวีซา ทานตองแจงความจํานงแกบรษิัท
ทัวรใหทราบลวงหนา แตหากกรณีทานที่ตองใชหนังสือเดินทางกอนกําหนดวันยื่นวีซาและทานไม
สามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงไดทัน ทานน้ันจะตองมายื่นเด่ียวและแสดงตัวที่สถานทูตตาม
กําหนดการของสถานทูตเชนเดียวกัน  ** 

*** ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะทานที่มีเอกสารพรอมและมีความประสงคที่จะเดินทาง
ไปทองเท่ียวยังประเทศตามที่ระบุเทาน้ัน การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซา
ปลอมหรือผิดวัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงิน โดย
จะหักคาใชจายที่เกิดขึน้จริงและจะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคํานึงถงึประโยชนและความปลอดภัย
ของผูเดินทางเปนหลัก                   

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



 

 

กรอกขอมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการย่ืนขอวีซาเขายุโรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ทีไ่มเหมือนกับความเปนจริงหรือไมเหมือนกบัตอนนําเอกสารสงยื่นคํารอง
ขอวีซา ทางศูนยย่ืนหรอืสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บคาธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงแกไขขอมูล

ในระบบออนไลน และเสียคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาใหม 
กรุณากรอกใหครบถวน อยาปลอยวางไว อาทิ เกษยีณ / แมบาน / อาชีพอิสระ /  

ไมไดศกึษาแลว / รอศึกษาตอ เปนตน รบกวนระบุมาใหเรียบรอย 
(กรุณาใชแบบฟอรมน้ีและกรอกเปนภาษาอังกฤษ เพื่อป�องกนัความผิดพลาดในการสะกดตัวอักษร

และเพื่อใหเกิดความสะดวกตอการทําเอกสารออนไลนตอไป) 
 
1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................................. 
 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอนแตงงาน 
 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาอังกฤษ).......................................................... 
     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วันเดือนป เกิด ................................................. 
     วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 
     สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ............................................................... 
 
2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตงงานจดทะเบียน    ......... แตงงานไมจดทะเบียน   ......... หยา   ......... หมาย 
 
3.   กรณีทานที่แตงงานแลว ไมวาจะเปนแบบจดทะเบียนหรือไมก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูสาม-ีภรรยา 
      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกลุ........................................................................................................................ 
      วันเกิด ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานที่เกิด สามี-ภรรยา ..................................... 
 
4.  ที่อยูปจจุบันตามทะเบียนบาน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................ 
    ............................................................................................................. รหัสไปรษณีย ............................. 
     ที่อยูปจจุบันปจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบานใหเขียนวา As above (ภาษาอังกฤษ)....................................... 
 
 ................................................................................................................................................................ 
 
     รหัสไปรษณีย ...............................................     โทรศัพทบาน ................................................................... 
 โทรศัพทมอืถือ ................................................. อีเมลล ...........................................................................  
 



 

 

5.  ช่ือสถานที่ทํางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................. 
 (กรุณาแจงดวยวา กิจการที่ทําน้ันเกี่ยวกับอะไร ดานใด ..................................................................................) 
 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจงลักษณะการงานและที่อยูทีท่ํางานใหชัดเจนเชนกัน)  
  ที่อยูสถานที่ทํางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................ 
 ............................................................................................................  รหัสไปรษณีย ............................. 
  
 ตําแหนงหนาที่ (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................... 
 โทรศัพท ............................................  หมายเลขตอภายใน (ถามี) ................................. 
 
 กรณีศึกษาอยู กรุณาแจงระดับชั้นหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ............................................................... 
 กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจงคณะและวิชาหลักที่ศกึษา (ภาษาอังกฤษ) ...................................................... 
 
7.  ช่ือบุคคลที่รวมเดินทางไปดวย.......................................................................................................................... 
 ความสัมพันธกับผูเดินทางรวมคร้ังน้ี (ระบุ)........................................................................................................          
 
8.  ทานเคยเดินทางเขายุโรปใน 3 ปที่ผานมาหรือไม    ........ ไมเคย   ......... เคย (กรณีเคยใหระบุวันที่) 
    ต้ังแตวันที่ ...................................... ถึงวันที่ .........................................    รวม ........... วัน 
   ทานเคยไดรับการสแกนน้ิวมือหรือไม   ........ ไมเคย   ......... เคย  
   กรณีที่ทานเคยไดรับการสแกนน้ิวแลว กรุณาระบุวันที่ ............................................................... 
 
9.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม   ........ ไมเคย   ......... เคย (กรณีเคยใหระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 
 ................................................................................................................................................................. 
 
10.  ทานสนับสนุนคาใชจายในการเดินทางดวยตัวทานเองหรือไม   ........ ตัวเอง   ......... มีผูสนับสนุนคาใชจาย 
(กรณีที่มีผูสนัสนุนคาใชจายใหระบุผูสนับสนุนคาใชจายของทานและระบุความสัมพันธและเดินทางดวยกันหรือไม) 
ผูสนับสนุนคาใชจายของทานคือ ......................................................................................................................... 
ความสัมพันธกับทาน ......................................................................................................................................... 
เดินทางดวยกันกับทานหรือไม   ........ เดินทางดวยกัน   ......... ไมไดเดินทางดวยกัน 

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

 
 
 

 


