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อิตาลี-ออสเตรีย-เยอรมนั-สวิตเซอรแ์ลนด ์10วนั 7 คืน 
มิลาน-เบอรก์าโม-เวโรน่า-อทุยานโดโลไมท-์โบลซาโน่-อินน์สบรคู 

วทัเท่นส-์โฮเฮนชวานเกา-เคมป์เท่น-เซ้นต์กลัเลน- 
ชาฟฮาวเซ่น-ซูริค-เซ้นตม์อริทซ-์โคโม-่มิลาน 

เท่ียวเมืองเก่าเบอรก์าโม่ ท่องเท่ียวในเขตอทุยานแห่งชาติโดโลไมท ์ 
ชม 2 ทะเลสาบสดุสวย Misurina และ Braies แวะเท่ียวโบลซาโน่ 

ล่องเรือทะเลสาบโคโม่จาก Menaggio - Bellagio 
เท่ียวสวิสด่ืมด า่และสมัผสับรรยากาศเมืองท่องเท่ียวยอดฮิตบนเทือกเขาแอลป์ 

UNSEEN นัง่กระเช้าไฟฟ้าขึน้เขา Mt.Diavolezza ท่ีเท่ียวใหม่สดุฮอตไม่ซ า้ใคร!! 
ชมมรดกโลกโบสถเ์ซ้นตก์ลัเลน เท่ียวเมืองซูริค ชมน ้าตกไรน์ท่ีใหญ่ท่ีสดุในยโุรป 
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เท่ียวเมืองสวยสดุคลาสสิคอินน์สบรคู ชมสวารอฟสก้ีเวิลด์ท่ีวทัเท่นส ์
เท่ียวเมืองฟสุเซ่นและ Ettal เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ 

และช้อปป้ิงแบรนดด์งัอยา่งจใุจท่ีมิลาน 
โดยสายการบิน Etihad Airways 

 

บรษิทัฯ น ำท่ำนสมัผสักบัเสน้ทำงแสนงดงำมในเขตยุโรป ไดแ้ก่อติำล,ีสวติเซอรแ์ลนดแ์ละฝรัง่เศส น ำท่ำนชมเมอืง
ต่ำงๆดงัน้ี 
มิลาน เมอืงใหญ่และมจี ำนวนประชำกรสูงทีสุ่ดในอติำลแีละยงัไดช้ือ่ว่ำเป็นศูนยร์วมของแฟชัน่ดไีซน์เนอรช์ือ่ดงัของ

อติำล ี 
เบอรก์าโม เมอืงทำงตอนเหนือของประเทศอติำล ีเป็นเมอืงทีม่คีวำมส ำคญัทำงประวตัศิำสตรข์องแควน้ลอมบำรด์ยีห์นึง่

ใน 20 แควน้ของประเทศอติำล ีมชีือ่เสยีงเกีย่วกบับรรยำกำศของควำมเป็นเมอืงยุคกลำงทีม่เีสน่หห์ลำกหลำย
ของศลิปะและประวตัศิำสตรท์ีม่มีำตัง้แต่สมยัโบรำณ 

เวโรน่า เมอืงดงัจำกนิยำยรกัอมตะทีม่เีคำ้เรือ่งควำมจรงิของกำรขดัแยง้กนัของ 2 ตระกูลอทิธพิลของเมอืงน้ี ประพนัธ์
โดยวลิเลยีมเชค็สเปียร ์กวชีำวองักฤษทีโ่ด่งดงัไปทัว่โลก  

อทุยานโดโลไมท์  อุทยำนทีเ่ป็นสว่นหนึง่ของเทอืกเขำแอลป์ทีท่อดตวัอยู่ในเขตทำงอติำลตีอนเหนือ มยีอดเขำ  
  รวมกนั 18 ยอด ทีม่คีวำมสงูกว่ำ 3,000 เมตรและครอบคลุมอำณำบรเิวณกวำ้งใหญ่ในเขตของแควน้ทโีรลใต้
  และแควน้เวเนโต ้มคีวำมงดงำมแปลกตำและมชีือ่เสยีงมำกทีสุ่ดในประเทศอติำลี มทีะเลสำบน้อยใหญ่ที ่ 
        สวยงำมอยู่โดยรอบ อำท ิLake Misurina และ Lake Braies  
โคโม่  ทะเลสำบซึง่ไดช้ือ่ว่ำเป็นทะเลสำบทีส่วยงำมทีสุ่ดของอติำล ีในแควน้ลอมบำรเ์ดยี ตัง้อยู่ทำงตอนเหนือของ

ประเทศอติำลมีหีมูบ่ำ้นและเมอืงเลก็อยู่โดยรอบบรเิวณเชงิเทอืกเขำแอลป์ ทะเลสำบโคโม่ลอ้มรอบดว้ยภูเขำ
สงูทีย่งัมป่ีำไมเ้ขยีวชอุ่ม มกี ำแพงธรรมชำตเิป็นฉำกหลงัอนังดงำมอลงักำรใหก้บัดินแดนบรเิวณน้ี  

อินน์สบรคู  เมอืงหลวงและเมอืงท่องเทีย่วดงัแห่งแควน้ทโิรล โอบลอ้มดว้ยเทอืกเขำสงูงดงำม บนทีร่ำบลุ่มแมน่ ้ำอนิส ์ 
 ท่ำมกลำงของหุบเขำของเทอืกเขำแอลป์ และยงัเป็นเมอืงทีม่ชีือ่เสยีงในดำ้นเป็นศูนยก์ลำงของกำรแขง่ขนั 

โฮเฮนชวานเกา เมอืงทีต่ ัง้อยู่ในเขตแควน้บำวำเรยีตอนใตข้องประเทศเยอรมนี เมอืงเก่ำมำตัง้แตค่รัง้จกัรวรรดโิรมนั และเป็น
ทีต่ัง้ของปรำสำทของกษตัรยิบ์ำวำเรยีและยงัแวดลอ้มไปดว้ยทะเลสำบน้อยใหญ่ ทีต่ ัง้ของปรำสำทนอย
ชวานสไตน์” ซึง่อยู่บนเนินเขำสงูทีส่รำ้งจำกบญัชำของกษตัรยิว์คิที ่2 และยงัเป็นปรำสำทตน้แบบทีว่อลท์
ดสีนียไ์ดน้ ำมำสรำ้งเป็นปรำสำทในภำพยนตรก์ำรต์ูนและเป็นสญัลกัษณ์ของบรษิทัดสินีย์ 

เซ้นต์กลัเลน เมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่ำเป็นเมอืงศูนยก์ลำงทำงศำสนำ มโีบสถเ์ซน้ตก์ลัเลนโบสถห์อคอยคู่สไตลบ์ำรอคและหอ้งสมุด
ทีเ่กบ็รวบรวมหนงัสอืเก่ำแก่อำยุมำกกว่ำ 1,000 ปี 

ซูริค  เมอืงศูนยก์ลำงทำงดำ้นกำรคำ้และธรุกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ 
ชาฟฮาวเซ่น ทีต่ัง้ของน ้ำตกไรน์ น ้ำตกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในทวปียุโรป เกดิจำกกำรทีแ่มน่ ้ำไรน์ ซึง่เป็นแมน่ ้ำนำนำชำตทิีใ่หญ่ทีสุ่ด

ของยุโรปไหลจำกตน้น ้ำในเทอืกเขำแอลป์มำบรรจบบรเิวณทีพ่ื้นทีโ่ลกเปลีย่นระดบัจึงกลำยเป็นน ้ำตกที ่
สวยงำมมำก 

เซ้นต์มอริทซ์ เมอืงตำกอำกำศทีม่ชีือ่เสยีง และศูนยก์ลำงกฬีำสกทีีม่ชีือ่เสยีงระดบัโลกอยู่ทำงตะวนัออกของสวสิเมอืงตำก
อำกำศแห่งนี้ยงัเคยไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นสถำนทีแ่ขง่ขนักฬีำโอลมิปิกฤด ูหนำวถงึ 2 ครัง้ 
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ก าหนดการเดินทาง  18-27 พ.ย. 2565 / 24 ธ.ค.-02 ม.ค.2566 
   20-29 ม.ค./  17-26 ก.พ./ 4-13 มี.ค./ 23 มี.ค.-01 เม.ย.2566 
 

วนัแรก  กรงุเทพฯ-สนามบินสวุรรณภมิู 
17.30 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าระหว่างหมายเลข 

8-9  เคาน์เตอรส์ายการบิน Etihad  Airways เคาน์เตอรเ์ชค็อิน ROW- Q 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซีรี่สแ์ละได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจ
มีการเปล่ียนแปลง** 

21.05 น. ออกเดินทางสู่กรงุมิลาน ประเทศอิตาลีโดยสายการบิน Etihad  Airways    เท่ียวบินท่ี EY-407 
 
 

วนัทีส่อง อาบูดาบ-ีมิลาน(อิตาลี) - เบอรก์าโม- เวโรน่า 
00.30 น. เดินทางถึงสนามบินกรงุอาบูดาบี  เพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง 
02.55 น. ออกเดินทางสู่มิลาน  โดยสายการบิน Etihad  Airways เท่ียวบินท่ี EY-081 
06.10 น. เดินทางถึงสนามบินมลัเพนซ่า กรงุมิลาน ประเทศอิตาลี หลงัผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และ

ตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มอืงเบอรก์าโม Bergamo (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 
ชัว่โมง)  เมอืงทำงตอนเหนือของประเทศอติำลแีละไมไ่กลจำกเมอืงมลิำน เป็นเมอืงทีม่คีวำมส ำคญั ทำง
ประวตัศิำสตรข์องแควน้ลอมบำรด์ยีห์น่ึงใน 
20 แควน้ของประเทศอติำล ีมชีื่อเสยีง
เกีย่วกบับรรยำกำศของควำมเป็นเมอืงยุค
กลำงทีม่เีสน่หผ์สมผสำนไปดว้ยวฒันธรรม
ทีห่ลำกหลำยของศลิปะและประวตัศิำสตร์
ทีม่มีำตัง้แต่สมยัโบรำณ  น ำท่ำนนัง่รถราง
ไฟฟ้า Funicular จำกย่ำนใจกลำงเมอืง
เบอรก์ำโมสูเ่ขต Upper Town น ำท่ำนชม
ย่ำนเมอืงเก่ำ Citta Alta ซึ่งพืน้ทีส่ว่นใหญ่
ของเมอืงนัน้ลอ้มรอบดว้ยก ำแพงเมอืง
แบบเวนิส ทีส่รำ้งขึน้ในศตวรรษที ่17 
จำกนัน้ชมย่ำนจตัุรสัเก่ำเปียสซ่ำ เวค็เคยีร ์
Piazza Vecchia มเีวลำใหท้่ำนแวะถ่ำยรปู
กบัโบสถ ์Santa Maria Maggiore และน ำ
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ท่ำนท่ำนชมย่ำน Old Square ซึง่เป็นย่ำนใจกลำงเมอืงเก่ำทีแ่วดลอ้มไปดว้ยเหล่ำอำคำรทีแ่สดงออกถงึกำร
ผสมผสำนระหว่ำงสถำปัตยกรรมของยุคกลำงและเรเนสซองส ์ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสูเ่มืองเวโรน่า Verona (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงดงัจากนิยายรกัอมตะ

ทีม่เีคา้เรื่องความจรงิของการขดัแยง้กนัของ 2 ตระกูลอทิธพิลของเมอืงน้ี โรมโิอและจเูลยีส ฝีมอืการ
ประพนัธข์องวลิเลยีมเชค็สเปียร ์กวชีาวองักฤษทีโ่ด่งดงัไปทัว่โลก จากนัน้เดนิชมย่านเมอืงเก่าของเวโรน่า ที่
ยงัคงสภาพบา้นเรอืนแบบโบราณ น าท่านสู ่“จตุรสัเออรเ์บ” ทีร่ายลอ้มไปดว้ยคฤหาสน์, วงัเก่าของตระกูลที่
เคยปกครองเวโรน่า น าท่านชมและถ่ายรปูภายนอก “บ้านของจเูลียต” ปัจจุบนัหน้าบา้นจเูลยีตคอืรา้น 
Armani ชมระเบยีงหนิอ่อนเลก็ๆ ทีจ่เูลยีตเคยยนือยู่โดยมโีรมโิอมาคอยเฝ้าขอความรกัอยู่ดา้นล่างตัง้อยู่ที่
บา้นเลขที ่27 ถนนแคปเปลโลในเมอืงเวโรนาบรเิวณบา้นมรีปูปัน้จูเลยีตทีเ่ป็นบรอนซปั์้นโดย N.Costantini 
ว่ากนัว่าใครอยากสมหวงัในเรื่องความรกักใ็หไ้ปจบัทีห่น้าอกของจเูลยีต นอกจากนี้ภายในบรเิวณก าแพง
บา้นจเูลยีตยงัมกีารเขยีนแสดงความรกักนัมากมายจนแทบไม่เหน็สกี าแพงเดมิ และยงัมบีรกิารโทรศพัท์
ส าหรบัคนทีไ่มไ่ดม้ากบัคนรกัใหไ้ดเ้ซยฮ์ลัโหลหากนัว่าโทรมาจากบา้นจเูลยีตแห่งน้ี  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
  จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดำว, Verona หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม เวโรน่า-เขตอทุยานโดโลไมท-์ทะเลสาบมิซูริน่า-ทะเลสาบเบรียส-โบลซาโน่ 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูเ่ขตอุทยานโดโลไมท์ Dolomites หรอืเทอืกเขำโดโลไมท์อนัโด่งดงั อุทยานทีเ่ป็นสว่น
หน่ึงของเทอืกเขาแอลป์ทีท่อดตวัอยู่ในเขตทางอติาลตีอนเหนือ มยีอดเขารวมกนั 18 ยอด ทีม่คีวามสงูกว่า 
3,000 เมตรและครอบคลุมอาณาบรเิวณกวา้งใหญ่ในเขตของแควน้ทโีรลใตแ้ละแควน้เวเนโต ้มคีวามงดงาม
แปลกตาและมชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดในประเทศอติาล ี(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
บ่าย น ำท่ำนเดนิทำงสูท่ะเลสาบมิซูริน่า Misurina ชมทะเลสำบทีห่ลบซ่อนตวัในหุบเขำทีถ่อืว่ำเป็นสถำนที่

ท่องเทีย่วชื่อดงัทีส่ ำคญัอกีแห่งหน่ึงในเขตอุทยำนโดโลไมท์ ตัง้อยู่บนระดบัควำมสงู 1,754 เมตรเหนือ
ระดบัน ้ำทะเล มคีวำมโด่งดงัเรื่องภำพววิภูเขำทีส่ะทอ้นกบั
พืน้น ้ำในวนัฟ้ำใส ใหเ้วลำท่ำนเดนิเล่นชมทศันียภำพของ
ทะเลสำบและถ่ำยรปูเกบ็บรรยำกำศควำมงดงำม จำกนัน้
ชมทะเลสาบเบรียส Braies (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 
นาท)ี หน่ึงในทะเลสำบทีส่วยทีสุ่ดอกีแห่งของอติำล ีซึง่
ตัง้อยู่ในเขตป่ำสงวนทีใ่หญ่ทีสุ่ดใจกลำงเทอืกเขำโดโลไมท ์
ซึง่ว่ำกนัว่ำทีน่ี่เป็นประตูสูด่นิแดนใตพ้ภิพตำมต ำนำน  
จนไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองโบลซาโน่ 
Bolzano (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงที่
ถอืว่ำเป็นประตูสูอุ่ทยำนแห่งชำตโิดโลไมทแ์ละเป็นเมอืง
หลวงของภูมภิำคทโีรลใตซ้ึง่ลอ้มรอบดว้ยแม่น ้ำ เนินเขำที่
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เป็นป่ำทุ่งหญำ้ ไร่องุ่นและเทอืกเขำโดโลไมทใ์นทำงทศิตะวนัออก 
ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
 น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดำว, Bolzano หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีสี่ ่ โบลซาโน่-อินน์สบรคู (ออสเตรีย)-วทัเท่นส-์เอททลั (เยอรมนั)-ฟสุเซ่น-เคมป์เท่น  
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสูเ่มืองอินน์สบรคู Innsbruck ประเทศออสเตรยี (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

2 ชัว่โมง) เมอืงหลวงและเมอืงท่องเทีย่วดงัแห่งแควน้ทโิรล โอบลอ้มดว้ยเทอืกเขาสงูงดงาม บนทีร่าบลุ่ม
แมน่ ้าอนิส ์ท่ามกลางของหุบเขาของเทอืกเขาแอลป์ อนิน์สบรคู แปลว่าสะพานแห่งแมน่ ้าอนิส ์และยงัเป็น
เมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในดา้นเป็นศูนยก์ลางของการแขง่ขนักฬีาฤดหูนาว ทัง้ยงัเคยเป็นเจา้ภาพจดัการแขง่ขนักฬีา
ฤดหูนาวหลายครัง้ ไดแ้ก่ โอลมิปิกฤดหูนาวปี 1964 และ ปี 1976  พาราลมิปิกฤดหูนาว ปี 1984 และปี 
1988 รวมถงึโอลมิปิกเยาวชนฤดหูนาวทีจ่ดัขึน้เป็นครัง้แรกในปี ค.ศ.2012 ท าใหอ้นิน์สบรคู เป็นเมอืงแรก
ของโลกทีไ่ดจ้ดักฬีาโอลมิปิกถงึ 3 ครัง้ น าท่านชมบรเิวณจตัุรสัเมอืงเก่าทีม่ตี าหนักหลงัคาทองค า ทีม่อีายุ
ร่วม 450 ปี ในอดตีเคยเป็นทีป่ระทบัของกษตัรยิท์โิรล
สมยัของกษตัรยิแ์มก็ซมิเิลีย่นที ่1 กบัพระนางมาเรยีเทเร
ซ่า เชื่อกนัว่าหลงัคาก าแพงน้ีประดบัดว้ยโลหะหุม้
ทองแดงจ านวนกว่า 3,450 แผน่ ตามขอบประตูและ
หน้าต่างประดบัดว้ยภาพเขยีนสวยงาม ถอืเป็นสญัลกัษณ์
ทีส่ าคญัของเมอืงและมอีาคารบา้นเรอืนหลากหลายสทีี่
ปัจจุบนัเป็นรา้นคา้หลากหลายประเภท ถ่ายรปูกบัซติีท้าว
เวอร ์จุดนดัพบของชาวเมอืง รวมถงึจตัุรสัเมอืง ทีม่เีสาอนั
นาเซาเลอตัง้อยู่ ถอืเป็นจุดศูนยก์ลางของเมอืงทีม่ผีูค้น
แวะเวยีนมาถ่ายภาพกนัมากทีสุ่ด และมเีวลาใหท้่านเลอืก
ซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึจากย่านเมอืงเก่าแห่งนี้  

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี 

บ่าย น าท่านเดนิทางสูเ่มืองวทัเท่นส ์Wattens เมอืงทีอ่ยู่ใกล้ๆ กบัอนิน์สบรคู (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 25 นาท)ี 
เมอืงทีต่ ัง้ของบรษิทัครสิตลัสวารอฟสกี้ โรงงานผลติครสิตลัทีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลก หรอืทีรู่จ้กักนัในชื่อสวา
รอฟสกี ้ครสิตลัเวลิด ์Swarovski Crystal World แห่งแรกของโลก โดยก่อตัง้ขึน้กว่า100 ปี ณ เมอืงวตัเท่น 
แควน้ทโิรล ประเทศออสเตรยี โดยมผีูก้่อตัง้คอืแดเนียล สวา
รอฟสกี ้ในปี ค.ศ.1995 น าท่านชม Swarovski 
Kristallwelten Store ทีก่วา้งขวางและเตม็ไปดว้ยความ
ระยบิระยบั คุณจะไดพ้บกลุ่มผลติภณัฑค์รบทุกชนิด ตัง้แต่อญั
มณีและเครื่องประดบั จนถงึประตมิากรรมขนาดเลก็ รวมทัง้ 
Swarovski Optik และ Swarovski Lichtdesign ตามแบบฉบบั
ของสวารอฟสก ีอสิระใหท้่านเลอืกชอ้ปป้ิงหรอืเลอืกชมตาม
อธัยาศยั 
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จำกนัน้เดนิทำงขำ้มพรมแดนสู่เมืองเลก็ๆเอททลั Ettal ประเทศเยอรมนั (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) น ำท่ำน
เข้าชมส านักสงฆ์แห่งเมอืงเอททลั Kloster Ettal ทีไ่ดร้บักำรขึน้ทะเบยีน UNESCO ส ำนกัสงฆแ์ห่งนี้ 
ก่อตัง้เมือ่ ค.ศ. 1330 ตรงกบัวนัสมโภชประจ ำปีของนกับุญวทิำลลสิแห่งมลิำน Vitalis of Milan โดยพระเจำ้
หลุยสท์ี ่4 แห่งจกัรวรรดโิรมนัอนัศกัดิส์ทิธิ ์ 
จำกนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มืองฟสุเซ่น Fussen เมอืงทีม่อีำยุมำกกว่ำ 700 ปี และเป็นเมอืงสุดทำ้ยบนถนน
สำยโรแมนตกิ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1 ชัว่โมง) 

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี  
หลงัอำหำรค ่ำน ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดำว, Kempten หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
 

วนัทีห้่า เคมป์เท่น-โฮเฮนชวานเกา-ปราสาทนอยชวานสไตน์-เซ้นต์กลัเลน (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา Hohenschwangau เมอืงทีอ่ยู่ตดิกบัฟุสเซ่นเมอืงเก่ำมำตัง้แต่ครัง้

สมยัจกัรวรรดโิรมนั และเป็นทีต่ัง้ของปรำสำทของกษตัรยิบ์ำวำเรยีและยงัแวดลอ้มไปดว้ยทะเลสำบน้อยใหญ่ 
(ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 35 นำท)ี จำกนัน้น ำท่ำนเข้าชม “ปราสาทนอยชวานสไตน์” Neuschwanstein 
Castle  ซึง่อยู่บนเนินเขำสงูทีส่รำ้งจำกบญัชำของกษตัรยิล์ุดวคิที ่2 ทีต่อ้งกำรสรำ้งปรำสำทตำมเทพนิยำย
ของรชิำรด์ วำกเนอร ์ศลิปินคนโปรดของพระองค ์น ำท่ำนชมววิสวยจำกสะพำนแมรีจุ่ดที่ถ่ำยรปูกบัปรำสำทน้ี
ไดด้ทีีสุ่ด ซึง่ควำมงำมน้ียงัท ำใหป้รำสำทแห่งน้ีเป็น
ปรำสำทตน้แบบทีว่อลทด์สีนียไ์ดน้ ำมำสรำ้งเป็น
ปรำสำทในภำพยนตรก์ำรต์ูนและเป็นสญัลกัษณ์ของ
บรษิทัดสินียด์ว้ย (การเดินทางไปสู่ปราสาทบริการ
ด้วยรถชทัเท้ิลบสั หากรถปิดให้บริการด้วยกรณี
ใดๆจะต้องใช้การเดินเท้าแทนหรือนัง่รถม้าซ่ึง
บริการรถม้าไม่รวมอยูใ่นค่าบริการ หากโดยสารขึ้น
ลงช าระเพ่ิมท่านละประมาณ 10 ยโูร) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง...
พิเศษ!!เมนูขาหมูเยอรมนัท่ีมีช่ือเสียงเลื่องลือ 

บ่าย น าท่านเดนิทางขา้มพรมแดนสูเ่มืองเซ้นต์กลัเลน St.Gallen ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นเมอืงศูนยก์ลางทางศาสนา น าท่านชมและถ่ายรปูภายนอกกบั
โบสถเ์ซ้นต์กลัเลน St.Gallen Abbey & Library โบสถห์อคอยคู่สไตลบ์ารอคและหอ้งสมุดทีเ่กบ็รวบรวม
หนงัสอืเก่าแก่อายุมากกว่า 1,000 ปี ภายในโบสถม์จีติรกรรมฝาผนังอนัขึน้ชื่อและภาพเขยีนเฟรสโกท้ี่
ออกแบบและเขยีนโดยนกัจติรกรชื่อดงัอย่างไมเคลิ แองเจโล ซึง่ภายในบรเิวณไมไ่กลกนันกัเป็นทีต่ัง้ของ
หอสมุดแห่งเซ้นตก์ลัเลนหน่ึงในหอ้งสมุดทีเ่ก่าแก่และสวยงามมากทีสุ่ด จนไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดย
องคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ.1983  
จากนัน้น าท่านสู่ถนน Multergrasse ถนนชอ้ปป้ิงสายหลกัของเมอืง ทีม่รีา้นคา้น่ารกัๆมากมาย ทัง้รา้น
นาฬกิา รา้นเสือ้ผา้ และของทีร่ะลกึต่างๆ อสิระใหท้่านเดนิเล่นหรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศยั  
** เพื่อความสะดวกในการเท่ียวชมและเลือกซ้ือสินค้า อิสระอาหารกลางค า่ตามอธัยาศยั ** 
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น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดาว, St.Gallen หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก เซ้นต์กลัเลน-ชาฟฮาวเซ่น-น ้ าตกไรน์-ซูริค-เซ้นต์มอริทซ์ 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสูเ่มืองชาฟฮาวเซ่น Schaffhausen (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) จนกระทัง่ถงึ
Neuhausen Rhein Falls ท่ีตัง้ของน ้าตกไรน์ น าท่านชมความสวยงามของน ้าตกไรน์ น ้าตกทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน
ทวปียุโรป เกดิจากการทีแ่มน่ ้าไรน์ ซึ่งเป็นแม่น ้านานาชาตทิีใ่หญ่ทีสุ่ดของยุโรปไหลจากตน้น ้าในเทอืกเขา
แอลป์ มาบรรจบบรเิวณทีพ่ืน้ทีโ่ลกเปลีย่นระดบัจงึกลายเป็นน ้าตกทีส่วยงามมาก ตวัน ้าตกมคีวามสงู 25 

เมตร กวา้ง 150 เมตร มอีายุราว 14,000 – 17,000 ปี อสิระ
ใหท้่านไดช้ื่นชมธรรมชาต ิและถ่ายรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  
จากนัน้เดนิทางสูน่ครซูริค Zurich (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 
1 ชัว่โมง) เมอืงศูนยก์ลางทางดา้นการคา้และธุรกจิของ
ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ น ำท่ำนชมย่ำนเมอืงเก่ำลนิเดอร์
ฮอฟ ผำ่นอำคำรบำ้นเรอืนรำ้นคำ้ย่ำนเมอืงเก่ำ น ำท่ำนแวะ
ชมและถ่ำยรปูกบั The Rathaus หรอือกีชื่อหน่ึงทีคุ่น้เคยดี
อย่ำง Zurich’s Town Hall สรำ้งขึน้ในปีค.ศ. 1694 ถงึปี 
1698 เป็นสถำนทีร่ำชกำรทอ้งถิน่ในเมอืงซูรคิ ตัง้อยู่รมิแมน่ ้ำ
ลมิมตัแต่เดมิเคยเป็นหอ้งประชุมสภำเทศบำลเมอืงทีส่รำ้งขึน้
ในปีค.ศ.1397 แต่ไดร้บักำรปรบัปรุงเรื่อยมำจนถงึปัจจุบนั 
รวมทัง้โบสถก์รอสมุนเตอร ์Grossmunster Church มหำ
วหิำรคู่บำ้นคู่เมอืงซึ่งถอืเป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงซูรคิ ตัง้อยู่

บรเิวณรมิฝัง่แมน่ ้ำลมิมตัเช่นกนั ปัจจุบนักลำยเป็นหน่ึงในสถำนทีท่่องเทีย่วของซูรคิ และน ำท่ำนเดนิขำ้ม
สะพำนไปอกีฝัง่ของแมน่ ้ำชมโบสถฟ์รอมุนสเตอร ์Fraumunster ซึง่เป็นหน่ึงในสีโ่บสถห์ลกัของเมอืงซูรคิ ที่
สรำ้งขึน้จำกซำกปรกัหกัพงัของวหิำรส ำหรบัสตรชีนชัน้ขนุนำงชัน้สงูในสมยัก่อนโดยกษตัรยิแ์ห่งบำวำเรยี
เพือ่พระรำชธดิำฮลิตก์ำรต์ ภำยหลงัไดพ้ระรำชทำนใหก้บัคณะนกับุญเบเนดกิต์ จุดเด่นของโบสถค์อื
ภำยนอกประกอบดว้ยกระจกสขีนำดใหญ่ 5 บำน เรยีกว่ำกระจกชำกำล ออกแบบโดย มำรก์ ชำกำล จติรกร
ชำวเบลำรุส-ฝรัง่เศส และไดต้ดิตัง้ในปีค.ศ. 1970 ซึง่จติรกรคนน้ีโด่งดงัอย่ำงยิง่ในแถบยุโรป   

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี  
บ่าย น าท่านเดนิทางสูเ่มืองเซ้นต์มอริทซ์ St.Moritz  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.45 ชัว่โมง) เมอืงตากอากาศที่

มชีื่อเสยีง และศูนยก์ลางกฬีาสกทีีม่ชีื่อเสยีงระดบัโลกอยู่ทางตะวนัออกของสวสิเมอืงตากอากาศแห่งนี้ยงัเคย
ไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นสถานทีแ่ขง่ขนักฬีาโอลมิปิกฤด ูหนาวถงึ 2 ครัง้ 

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดำว, St.Moritz หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 
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วนัทีเ่จด็ เซ้นต์มอริทซ์-นัง่กระเช้าไฟฟ้าขึ้นเขา Mt.Diavolezza-ทะเลสาบโคโม่ (อิตาลี) 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสูส่ถานีกระเช้าสู่ยอดเขา Mt.Diavolezza  ยอดเขาน้ีเสมอืนเป็นไขมุ่กเมด็งามแห่งทีร่าบสงู

แองเกอดนิแควน้ Graubünden โดยกระเชา้จะน าท่านขึน้สูย่อดเขาหมิะสงู 3,000 เมตรภายใน 30 นาท ีให้
ท่านชมววิความสวยงามของยอดเขาแอล์ปฝัง่ตะวนัออก ทีม่ี
ยอดเขาทีส่วยงามอยู่รวมกนัมากมาย เช่น ยอดเขาพซิเบอรนิ์
น่า, Corvatsch, Lagalb  จากจุดนี้ท่านจะไดเ้หน็ธารน ้าแขง็ 
Pers and Morteratsch Glaciers ทีส่วยงามอย่างชดัเจน มี
เวลาใหท้่านเดนิเด่นชมบรรยากาศและเกบ็ภาพความ
สวยงามในลานหมิะอย่างจุใจหรอืเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึในตวั
อาคารรา้นคา้ตามอธัยาศยั 
(ในกรณีทีย่อดเขำ Mt.Diavolezza ปิดเนือ่งมำจำกสภำพ
อำกำศไมเ่อื้ออ ำนวย หรอืปิดเพือ่ปรบัปรุงซ่อมแซมกระเชำ้ 
บรษิทัฯ ขอเปลีย่นไปขึน้ทีย่อดเขำ Piz Corvatsch แทน)  

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางสูท่ะเลสาบโคโม่ Como (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2.30 ชัว่โมง) ทะเลสำบทีส่วยงำมทีสุ่ด

ของอติำลแีละเป็นทะเลสำบทีล่กึทีสุ่ดเป็นอนัดบั 5 ในยุโรปดว้ยควำมลกึกว่ำ 400 เมตร ทีล่อ้มรอบดว้ยภูเขำ
สงูทีย่งัมป่ีำไมเ้ขยีวชอุ่ม หลำยจุดบนชำยฝัง่เป็นช่องเขำแคบ
และหน้ำผำทีส่วยงำม ทำงเหนือของทะเลสำบคอืเทอืกเขำแอลป์
ยำวเหยยีดสุดสำยตำเป็นก ำแพงธรรมชำตทิีส่รำ้งฉำกหลงัอนั
งดงำมอลงักำรใหก้บัดนิแดนบรเิวณน้ี เทอืกเขำแอลป์นัน้มหีมิะ
ปกคลุมอยู่ตลอดปีจงึเป็นจุดดงึดงูใหผู้ค้นจำกทัว่โลกหลัง่ไหลมำ
ท่องเทีย่วพกัผอ่นกนัอย่ำงไมข่ำดสำย ใหท้่ำนชมววิระหว่ำงทำง
จนกระทัง่เดนิทำงถงึเมืองเมนักจิโอ Menaggio  เมอืงแสน
สวยทำงฝัง่ตะวนัตกของทะเลสำบโคโม ่จำกนัน้น าท่านนัง่เรือ
จากเมืองเมนักจิโอ สู่เมอืงเบลลาจิโอ Bellagio เมอืงทีไ่ดช้ื่อ
ว่ำเป็น “ไขมุ่กแห่งทะเลสำบโคโม”่ หรอื Pearl of the Lake มี
เวลำใหท้่ำนไดแ้วะถ่ำยรปูและชมทศันียภำพของอำคำร
บำ้นเรอืนสสีนัสดใสของเมอืงเบลลำจโิอทีส่องขำ้งทำงเตม็ไป
ดว้ยรำ้นคำ้ขำยของทีร่ะลกึ ทัง้งำนแฮนด์เมด งำนศลิปะต่ำงๆ  
จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูต่วัเมืองโคโม่ Como (ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 1 ชัว่โมง) น ำท่ำนผำ่นชมอนุสรณ์สถำนทหำรของเมอืงโคโม ่มลีกัษณะหอสงู 30 เมตร หนัหน้ำ
ออกสูท่ะเลสำบโคโม ่ภำยในประกอบไปดว้ยเสำหนิแกรนิตทีม่นี ้ำหนกัถงึ 40 ตนัพรอ้มกบักำรสลกัชื่อของ
เหล่ำทหำรทีร่่วมรบในสงครำมโลกครัง้ที ่1 กว่ำ 650 นำย ใกลก้นันัน้เป็นมหำวหิำรโวเทยีโน่หรอืวหิำรโวล
ท่ำ ไดร้บักำรก่อสรำ้งขึน้เน่ืองในโอกำสเฉลมิฉลองครบ 100 ปี ดว้ยรปูแบบกำรตกแต่งแบบนีโอคลำสสคิถอื
เป็นอำคำรทีส่ ำคญัอกีแห่งหน่ึงของแควน้ลอมบำรเ์ดยี 
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ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
หลงัอำหำรค ่ำน ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดำว, Lomazzo of Como  หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

วนัทีแ่ปด โคโม-่มิลาน 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองมิลานหรือมิลาโน Milan  (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 50 นำท)ี เมอืงหลกัของแควน้

ลอมบำรเ์ดยีและเป็นเมอืงส ำคญัทำงภำคเหนือของประเทศอติำล ีมชีื่อเสยีงในดำ้นแฟชัน่และศลิปะ ซึง่มลิำน
ถูกจดัใหเ้ป็นเมอืงแฟชัน่ในลกัษณะเดยีวกบันิวยอร์ค ปำรสี ลอนดอน และโรม นอกจำกนี้ยงัเป็นทีรู่จ้กัในดำ้น
อุตสำหกรรมผำ้ไหม และแหล่งผลติรถยนต ์อลัฟำ โรมโีอ รวมไปถงึสโมสรฟุตบอลอนิเตอรม์ลิำนและสโมสร
ฟุตบอลเอซมีลิำน น ำท่านชมปราสาทฟอรซ่์า หรือ Sforzesco Castle ไดร้บัการก่อสรา้งขึน้ตัง้แต่ช่วง
ศตวรรษที ่15 โดยฟรนัเชสโกสฟอรซ์า ดยุคแห่งมลิาน ต่อมาไดม้กีารบูณะและขยายใหญ่ขึน้ในช่วงยุค
ศตวรรษที ่19 และ 17 และยงัเป็นทีต่ ัง้ของป้อมปราการทีใ่หญ่ทีสุ่ดแหน่งหน่ึงในยุโรป  

จากนัน้ชมและถ่ายรปูภายนอกมหาวหิารเซ้นตแ์อมโบรจโิอ 
Basilica of Sant’Ambrogio หน่ึงในโบสถท์ีเ่ก่าทีสุ่ดในเมอืง
มลิาน ถูกสรา้งขึน้เพือ่อุทศิใหก้บันกับุญแอมบรอสแห่งมลิาน 
ตวัอาคารแสดงถงึประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานและศลิปะอนั
ศกัดิส์ทิธิท์างศาสนา เป็นตวัอย่างของงานสถาปัตยกรรม
แบบโรมนัในยุคลอมบารด์ โดยจะเหน็ไดจ้ากหอระฆงั 2 หลงั
ทีเ่กา่แก่ทีสุ่ด และต่อมาไดม้กีารบูรณะอาคารอย่างหนกั
ปัจจุบนัประกอบไปดว้ยอาคาร 3 ชัน้ ดา้นขา้งประกอบไป
ดว้ยงานศลิปะสะทอ้นถงึประวตัศิาสตร ์หลงัคาตกแตง่ดว้ย
งานปนูปัน้และแท่นบูชาทองค า  
และน ำท่ำนชมและถ่ำยรปูภำยนอกกบัโบสถซ์ำนตำมำเรยี 

เดลเลกรำเซยี Santa Maria Del Grazie โบสถท์ีม่คีวำมส ำคญัในเชงิประวตัศิำสตรเ์เละมคีวำมงดงำมอย่ำง
มำกในเชงิสถำปัตยกรรมถกูสรำ้งขึน้ในปี 1469 เพือ่อุทศิใหเ้เก่พระเเมม่ำร ีซึ่งปัจจุบนัน้ีไดร้บักำรยกย่องใน
ฐำนะมรดกโลกของยเูนสโกดว้ยเป็นทีเ่กบ็ผลงำนศลิปะชื่อกอ้งโลกอย่ำง "อำหำรค ่ำมือ้สุดทำ้ย" หรอื The 
Last Supper ผลงำนชิน้โบแดงของเลโอนำรโ์ด ดำวนิช ีทีถู่กรกัษำไวท้ีโ่บสถแ์หง่น้ี 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรจนี  
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บ่าย น าท่านชมจตัุรสัสกาล่าและรปูปัน้ดาวนิช ีและใหท้่าน
ถ่ายรปูและชมความยิง่ใหญ่ภายนอกของ มหาวิหาร
แห่งเมืองมิลานหรือมิลานดโูอโม มหำวหิำรหนิอ่อน
แบบกอธคิทีใ่หญ่เป็นอนัดบั 3 ในยุโรป สรำ้งในปี ค.ศ.
1386 ดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิผสมผสำนกนัเป็น
สถำปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยัฟ้ืนฟูศลิปวทิยำกำร ใช้
เวลำสรำ้งนำนถงึ 500 ปี มคีวำมวจิติรงดงำมและ
ประดบัประดำไปดว้ยรปูปัน้นบักว่ำ 3,000 รปู มหีลงัคำ
ยอดเรยีวแหลมจ ำนวน 135 ยอด บนสุดมรีปูปัน้ทอง
ขนำด 4 เมตรของพระแม่มำดอนน่ำเป็นสงำ่อยู่ มลีำน
กวำ้งดำ้นหน้ำดโูอโมทีม่อีนุสำวรยีพ์ระเจำ้วกิเตอรเ์อม
มำนูเอลที ่2 ทรงมำ้คอืสถำนทีจ่ดังำนส ำคญัต่ำงๆ และน ำท่ำนสูแ่กลเลอรี่ วิคเตอร ์เอม็มานูเอล ทีน่บัว่า
เป็นชอ้ปป้ิงอาเขตทีส่วยทีสุ่ดในอติาลมีากว่า 100 ปี เป็นศูนยร์วมสนิคำ้แบรนดเ์นมทีท่นัสมยั มสีนิคำ้
มำกมำยใหเ้ลอืกซื้อไมว่่ำจะเป็นเสือ้ผำ้ กระเป๋ำ รองทำ้ และนำฬกิำแบรนดช์ื่อดงัมำกมำย อำท ิLouis 
Vuitton, Prada , Versace, Gucci, Armani หรอืแบรนดด์งัจำกอติำล ีอสิระใหท้ำ่นชอ้ปป้ิงสนิคำ้แบรนดเ์นม
ชื่อดงัอย่ำงจุใจ 
**เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินค้า อิสระให้รบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั**    
น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กัโรงแรมระดบั 4 ดำว, Milan หรอืระดบัเทยีบเท่ำ 

 

วนัทีเ่ก้า มิลาน-สนามบิน 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 

จากนัน้ใหท้่านเชค็เอ๊าทจ์ากทีพ่กั  
09.50 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบิน Etihad  Airways เท่ียวบินท่ี EY-088 
18.45 น. เดินทางถึงสนามบินกรงุอาบูดาบี  เพื่อแวะเปล่ียนเครื่อง 
21.45 น. ออกเดินทางสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบิน Etihad  Airways เท่ียวบินท่ี EY-402 
 

วนัทีสิ่บ  สนามบินสวุรรณภมิู 
07.20 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางต่อไปต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซีรี่สแ์ละได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาลเวลาการเดินทางอาจ
มีการเปล่ียนแปลง** 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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รายการทวัรอ์าจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรอืมีเหตุการณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรอืมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ หรือสถานท่ีใดท่ีไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือ
สถานท่ีปิดโดยมิได้รบัแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  บริษทัฯ ขออนุญาตท าการเปล่ียนแปลงสถานท่ีอ่ืนๆ ทดแทนให้ 

ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

 
ก าหนดการเดินทาง  18-27 พ.ย. 2565 / 24 ธ.ค.-02 ม.ค.2566 
   20-29 ม.ค./  17-26 ก.พ./ 4-13 มี.ค./ 23 มี.ค.-01 เม.ย.2566 
 

Euro Dolomites 4 Countries 
อิตาลี-ออสเตรีย-เยอรมนั-สวิส 10วนั7คืน /EY  

18-27 พ.ย.65 24 ธ.ค.-02 ม.ค. ม.ค.-มี.ค.2566 

ราคาผูใ้หญ่ ท่านละ 90,800 97,500 90,800 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี (เดก็1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน)  90,800 97,500 90,800 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี (เดก็1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) มเีตยีง 88,800 95,500 88,800 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี (เดก็1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) ไมม่เีตยีง 86,800 93,500 86,800 
พกัเดีย่วเพิม่ ท่านละ 12,900 15,900 12,900 
ส าหรบัท่านทีม่ตีัว๋โดยสารเครื่องบนิแลว้ ราคาทวัรท์่านละ 52,500 56,800 52,500 
 

  **ราคาน้ีรวมรายการทวัรต์ ัว๋เครื่องบิน** 

 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 5,000 บาท //  
ค่าทิปคนขบัและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 2,000 บาท ช าระพร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้าย ** 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรยีกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

หมายเหตุ 

อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 20 ท่าน ตามข้อก าหนดและเงื่อนไข
ของบริษทัฯและจะต้องช าระมดัจ าหลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
• เน่ืองจากเป็นตัว๋โปรโมชัน่ จองแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปล่ียนคนเดินทางได้รวมทัง้ไม่สามารถ Refund ตัว๋ได้  
กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รือของทางบริษทัทวัร ์ 
กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้  
***การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วนัท าการ ซ่ึงผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตวัด้วย
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ตวัเองและได้รบัการสแกนน้ิวมอืจากศนูยร์บัค าร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการ
กรอกในใบรายละเอียดด้านลา่ง และ ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพ่ือท าการนัดหมาย ** 
 
อตัราน้ีรวมบริการ 
• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Etihad Airways เสน้ทางกรุงเทพฯ- มลิาน// มลิาน-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
• ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่านต่อหอ้ง)เน่ืองจากโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณี

ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพกัเดีย่วเพิม่  
• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 
• ค่าภาษสี าหรบันกัท่องเทีย่วหรอืภาษเีมอืงส าหรบัการเขา้พกัในเมอืงทุกแห่ง 
• ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่าธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ในเขตเมอืงเก่า, พระราชวงัและหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯอ านวยความ

สะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึง่เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายเุกนิ 75 ปี วงเงนิ

คุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไมไ่ดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋
โดยสาร,ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้น้ีเป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) หากสนใจซือ้ประกนัสุขภาพหรอื
ประกนัภยัการเดนิทางแบบอื่นๆ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัร์ 

• ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่26 
ก.ค.2565 หากมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสารหรอืเพิม่เตมิภายหลงัหรอืมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษี
ใดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฎและเงือ่นไขของสายการบนิ 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

• ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมั/จ ากดั 1 ใบ/ท่าน) 
• ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
• ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครือ่งดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 
• ค่าอาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าธรรมเนียมวซ่ีาและค่าบรกิารดา้นการนดัหมายและเอกสาร ท่านละ 5,000บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอื) 
• ค่าทปิพนกังานขบัรถและทปิหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 2,000 บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอื) 
• ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
• ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋าทุกแห่ง ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิของท่านดว้ยตวัท่านเอง หรอืหากตอ้งการการ

บรกิารยกกระเป๋าจะตอ้งช าระคา่ทปิตามทีโ่รงแรมนัน้ๆ เรยีกเกบ็ 
• ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋ำหรอืของทีร่ะลกึ 
• สญัญำณ wifi และค่ำอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้สว่นพืน้ทีส่ำธำรณะภำยในโรงแรมทีม่กีำรใหบ้รกิำรฟรหีรอืบำงโรงแรม

อำจมใีหบ้รกิำรบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยู่กบันโยบำยของแต่ละโรงแรม)  
• ค่ำใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองค่ำโทรศพัท ์ค่ำซกัรดีฯลฯ หรอื

ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เช่น กำรปรบัค่ำน ้ำมนั, ค่ำธรรมเนียมวซ่ีำทีน่อกเหนือจำกทีร่ะบุหรอืค่ำแปล 
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เอกสำร, ค่ำบรกิำรทีเ่กีย่วกบัวซ่ีำ, ค่าธรรมเนียมการตรวจโควดิก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทยและก่อนเดนิทางกลบั
ประเทศไทยหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

• ค่ำใชจ้่ำยเกีย่วกบักำรท ำ Vaccine Passport 
• ภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% (เฉพำะในกรณีทีต่อ้งกำรใบก ำกบัภำษเีท่ำนัน้) 
 

ขัน้ตอนการสมคัรรว่มเดินทางกบัทวัร ์

ขัน้ตอน 1 สง่แจง้เรื่องหรอืแบบฟอรม์การจองทวัร ์+ Copy passport ทีย่งัไมห่มดอายุ และจะตอ้งมอีายุไม ่เหลอืไม่
น้อยกว่า 6 เดอืน และกรอกฟอรม์รายละเอยีดสว่นตวัเพิม่เตมิ เมือ่ทางบรษิทัฯ ไดเ้อกสารครบทุกท่านที่
เดนิทางแลว้ จะเริม่ด าเนินการลงทะเบยีนตามขัน้ตอนทีป่ระเทศปลายทางก าหนด 

ขัน้ตอน 2 สง่แบบฟอรม์กรอกรายละเอยีดเกีย่วกบัการนดัหมายการท าวซ่ีาโดยละเอยีด เพื่อทางเจา้หน้าทีจ่ะ
ด าเนินการนดัหมายยื่นวซ่ีาพรอ้มเอกสารประกอบเบื้องตน้ทีจ่ าเป็นส าหรบัการท านดัหมาย 

ขัน้ตอน 3 ท่านช าระเงนิค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืก่อนการเดนิทางอย่างน้อยก่อนการเดนิทาง 21 วนั เพื่อทีท่างบรษิทัจะ 
ไดน้ าไปเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการเดนิทางของคณะทวัร์ 

 
การช าระเงิน 

ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 30,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็ทนัที
หลงัจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว 
การยกเลิก 
1.หากมกีารยกเลกิไมน้่อยกว่า 21 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า โดยทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์
ในการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซ่ีา และ
ค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 
2.หากมกีารยกเลกิไมน้่อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของค่าทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซ่ีา 
และค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 
3. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
4.กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีล่กูคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 
หำกออกบตัรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หน้ำทีท่ำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้ 
 
หมายเหตุ  
o ผูท้ีส่ำมำรถเดนิทำงเขำ้ยุโรปไดน้ัน้ จะตอ้งไดร้บักำรฉีดวคัซนีครบโดสตำมชนิดของวคัซนี ไมน้่อยกว่ำ 14 วนัก่อนกำร

เดนิทำง โดยตอ้งเป็นวคัซนีทีป่ระเทศนัน้ๆใหก้ำรรบัรอง และควรมเีอกสำรรบัรองกำรฉีดวคัซนีรวมถงึวคัซนีพำสปอรต์ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้ 
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o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เน่ืองจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท าให้
ไมส่ามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง ไมค่รบถว้น หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่อง
ตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซ่ีา อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารอนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึ่งจะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญใ่นวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัสว่น
ทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

o เน่ืองจำกรำยกำรทวัรน้ี์เป็นเหมำจ่ำยเบด็เสรจ็ หำกท่ำนสละสทิธิก์ำรใชบ้รกิำรใดๆ ตำมรำยกำร หรอืถูกปฎเิสธกำรเขำ้
ประเทศไมว่่ำในกรณีใดกต็ำม ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทุกกรณี 

o เมือ่ท่ำนตกลงช ำระเงนิมดัจ ำหรอืค่ำทวัรท์ัง้หมดกบัทำงบรษิทัฯแลว้ ทำงบรษิทัฯ จะถอืว่ำท่ำนไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลง
ต่ำงๆ ทัง้หมด 

o หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

รหัสทัวร์ AEU86-05 EY 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

 
1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอำจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมสว่นใหญ่อำจจะไมม่เีครื่องปรบัอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชุมนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และไมม่อี่ำง

อำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกตำ่งกนั 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่า
กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซ่ีาอย่างน้อยไมต่ ่ากว่า 3 หน้า   

หลกัฐานการยื่นวีซ่าสถานทูตอิตาลี 
***การยื่นวีซ่าอิตาลี ทุกท่านต้องแสดงตวัทุกครัง้ท่ีมีการเดินทางเพ่ือสแกนลายน้ิวมือท่ีศนูยย์ื่น VFS ITALY *** 

ใชเ้วลำพจิำรณำอนุมตัวิซี่ำ 15-20 วนัท ำกำร  
เอกสำรในกำรขอวซี่ำ  (กรุณำจดัสง่ภำยใน 30 วนัก่อนวนัเดนิทำง) 

 

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถำนทตูอติำลไีมอ่นุญำตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพำสปอรต์ระหว่ำงทีส่ถำนทตูพจิำรณำวซ่ีำ  
2. ส ำหรบัผูเ้ดนิทำงทีศ่กึษำหรอืท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรื่องกำรขอวซ่ีำดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ ำนกัหรอื

ศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 
3. กำรพจิำรณำวซ่ีำเป็นดุลยพนิิจของสถำนทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์กำรเตรยีมเอกสำรทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้ำรพจิำรณำ

ของสถำนทตูงำ่ยขึน้ 

หมายเหตุ  กรณีลกูคำ้ท่ำนใดมกีำรใชพ้ำสปอรต์เดนิทำงระหว่ำงกรุ๊ปยื่นวซ่ีำ ลูกคำ้ตอ้งแจง้ใหท้ำงบรษิทัฯ ทรำบล่วงหน้ำเพือ่
วำงแผนในกำรขอวซ่ีำของท่ำน 
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o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม ่กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะ
เป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีา  

o ท่านทีม่ปีกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ 
จะไมร่บัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  

 
2. รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู 

เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เน่ืองจากสถานทตูจะตอ้งสแกน

รปูลงบนวซ่ีา (ไมค่วรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อายส ์** 
 

2. ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

3. หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์้านและเบอรม์ือถือ  
4. ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแล้ว  
5. ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 
6. ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกลุ 
7. ส าเนาใบหย่า กรณีท่านท่ีหย่าแล้ว  
 
8. หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

 *** การสะกดช่ือ นามสกลุของผู้ยื่นค าร้องขอวีซ่าในเอกสารการงาน ต้องสะกดให้ตรงตามหนังสือ
เดินทาง มิเช่นนัน้ สถานทูตจะไม่รบัพิจารณา (ส าคญัมาก) *** 
- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ

เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซ่ีา) เป็นตน้ 
- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 

อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซ่ีา) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนังสือรบัรอง
ความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคดัมาไม่ต า่กว่า 3 เดือน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บ้าน   
• หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
• หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้น้ีเพื่อแสดงความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีวา่งงาน ไม่มีรายได้  จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองคา่ใชจ้่าย
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ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบื้องตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ  (กรณีน้ีหาก
ความสมัพนัธไ์มส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีานี้)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา  ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา 
 จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  
 

9. หลกัฐานการเงิน   
- ใช้ส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั อพัเดทไม่เกิน 7 วนัก่อนยื่นพร้อมถ่ายส าเนา

ย้อนหลงั 6 เดือนแสดงช่ือเจ้าของบญัชี  โดยช่ือและนามสกลุต้องสะกดให้ถกูต้องตามหน้า
พาสปอรต์ 

- หากมกีารต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาส าเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มเก่าทีต่่อ พรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิ
ฝากเป็นปัจจุบนั 

- หากรายการปรบัสมุดบญัชขีองท่านมบีางเดอืนหายไป ขอใหอ้อกเป็น statement จากธนาคารยอ้นหลงัไมต่ ่ากว่า 6 
เดอืนและปรบัยอดใหล้่าสุด ไมต่ ่ากว่า 7 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซ่ีา แต่หากใช้ statement แลว้ยงัคงไมม่กีาร
เคลื่อนไหวทุกเดอืน ขอใหท้ าหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษ ตามความเป็นจรงิ อาท ิ
ไมม่กีารเคลื่อนไหวเน่ืองจากไมไ่ดต้ดิต่อธนาคารเป็นระยะเวลานานหรอืเหตุผลอื่นๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นตน้  

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า 
เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษ
พรอ้มระบุความสมัพนัธ์เพื่อชีแ้จงต่อสถานทตู 1 ฉบบั โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิ
สว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าตอ้งท า
จดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 

*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
10. กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพร้อมแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
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*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทตูไมค่นืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหมทุ่กครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิัทฯ 
***   เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 
 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซ่ีา ท่านสามารถจะตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบ
ล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซ่ีาและท่านไมส่ามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั 
ท่านนัน้จะตอ้งมายื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

 
 ***   ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ

ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซ่ีาปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัรอ์กเดนิทางภายใน 20 วนั 
โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็น
หลกั   

                     
 

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

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการยื่นขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ยื่นค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย์ืน่หรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการยืน่วีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยวา่งไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

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

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

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

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

     รหสัไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัทบ์า้น ................................................................... 
 
 โทรศพัทมื์อถือ................................................. อีเมลล ์................................................................................  
5.  ช่ือสถานท่ีท างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเกี่ ยวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและที่ อยูท่ี่ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

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

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

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

 โทรศพัท ์............................................  หมายเลขตอ่ภายใน (ถา้มี) ................................. 
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 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

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

 

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

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

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

    กรณีท่ีเคยไดวี้ซา่เชงเกน้ วีซา่ออกโดยสถานทูตใด......................................................................... 
 

    วีซา่ใชเ้ดินทางตัง้แตว่นัท่ี ...................................... ถึงวนัท่ี ......................................... รวม ........... วนั 
   

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

 

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

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

 

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

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

(กรณีท่ีมีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

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

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

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

 


