FOLLOW YOUR DREAM
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน

เดินทาง มีนาคม – เมษายน 2563

มิลาน | พระราชวังแวร์ซาย | หอไอเฟล| เมืองซุก | ล่องเรือบาโตมุช | ลูเซิรน์
ราคาแนะนาเพียง

45,900.-

เส้นทางการเดินทาง

วันที่ 1. กรุงเทพฯ-ดูไบ
วันที่ 2. ดูไบ - มิลาน – หมูบ่ า้ นแองเกิล้ เบิรก์
วันที่ 3. หมูบ่ า้ นแองเกิล้ เบิรก์ – ยอดเขาทิตลิส – ลูเซิรน์ – เมืองซุก – เมืองเบอซองซง
วันที่ 4. เมืองเบอซองซง – Outlet - พระราชวังแวร์ซาย – มหานครปารีส
วันที่ 5. ปารีส – หอไอเฟล - ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ –ประตูชยั นโปเลียน – ช้อปปิ ้ง
วันที่ 6. ปารีส - ย่านมงมาร์ต – ล่องเรือบาโตมุช - มหาวิหารนอเตรอดาม – สนามบิน
วันที่ 7. ดูไบ – กรุงเทพ ฯ
1
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ดูไบ
17.30 น.
20.35 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการ
บินเอมิเรตส์ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสูด่ ไู บ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 373
คณะเดินทางวันที่ 04 เม.ย. 63 เป็ นต้นไป ออกเดินทางเวลา 21.05 น. และถึงดูไบ เวลา 00.50 น.

วันที่ 2 ดูไบ - มิลาน– แองเกิ้ลเบิรก์
00.50 น.
03.45 น.
07.45 น.

กลางวัน
บ่าย
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เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสูเ่ มืองมิลาน โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK101
คณะเดินทางวันที่ 04 เม.ย. 63 เป็ นต้นไป ออกเดินทางเวลา 03.35 น. และถึงมิลาน เวลา 08.15 น.
ถึงสนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) นาท่าน
ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนัน้ เดินทางสูต่ วั
เมืองมิลาน(Milan)เมืองที่เรียกได้วา่ เป็ นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลกนาท่านถ่ายรูปด้านนอกกับมหาวิหาร
แห่งเมืองมิลาน (Duomodi Milano) ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิคที่ผสมผสานกันเป็ นสถาปั ตยกรรม
แบบตะวันตก สมัยฟื ้ นฟูศิลปวิทยาการชมแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele
II) ที่นบั ว่าเป็ นช้อปปิ ้งมอลล์ที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สดุ ในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ์ ของกษัตริยว์ ิคเตอร์
เอ็มมานูเอลที่ 2 ผูร้ ิเริ่มการรวมชาติหวั เมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรียข์ องศิลปิ นชื่อดังในยุคเรเนซองส์อีก
1ท่านคือลิโอนาร์โดดาร์วินซี่ที่อยูใ่ นบริเวณด้านหน้าของโรงละครสกาล่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสูห
่ มู่บ้านแองเกิล้ เบิรก์ (Engelberg) ซึ่งตัง้ อยู่เชิงขุนเขาที่ สวยงามมีระดับอีกแห่งหนึ่ง
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วันที่ 3
เช้า
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ของเทือกเขาแอลป์ ผ่านเส้นทางไฮไลท์ของสวิตเซอร์แลนด์ และวิวทิ วทัศน์สวยงามของทุ่งหญ้าตัดกับหิ มะ
อันขาวโพลนปกคลุมยอดเขา
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ ี่พกั TERRACE หรือเทียบเท่า

หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิรก์ – ยอดเขาทิตลิส – ลูเซิรน
์ – เมืองซุก – เมืองเบอซอง
ซง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านขึน้ กระเช้า ลอยฟ้ าทั นสมั ยระบบใหม่ ล่า สุ ดหมุ น 360 องศา รอบตั ว เอง ชมทัศนี ยภาพอัน
ตระการตาได้รอบทิศทางตามเส้นทางขึน้ สูย่ อดเขาทิตลิส (Titlis) เข้าชมถา้ น้าแข็ง (Ice Grotto) ที่ ไม่เคย
ละลาย เชิญเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเล่นหิมะบนลานสกี สุดแสนประทับใจเป็ นอย่างยิ่ง ชมทิวทัศน์ของ
ยอดเขาต่างๆ ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะอันขาวโพลนสร้างความงดงามให้กบั ขุนเขาเป็ นอันมาก ให้เวลาท่านเดิน
ข้าม" The TITLIS Cliff Walk " สะพานแขวนที่ ตงั้ อยู่สงู ที่ สดุ ของทวีปยุโรป ที่ ความสูง 3,041 เมตรจาก
ระดับ นา้ ทะเล สะพานมีความยาว 100 เมตร ท่ านจะได้ช มทัศ นี ยภาพที่ สวยงามของเทื อกเขาแอลป์ อัน
สวยงามแบบกว้างไกลสุดสายตา (สะพานแขวนอาจจะปิ ด ในกรณี ถา้ สภาพอากาศไม่เอือ้ อานวย) จากนั้น
เดินทางสูเ่ มืองลูเซิรน
์ (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ ถูกห้อมล้อมไป
ด้วยทะเลสาบและขุน เขา ให้ท่านได้อิสระเลือกซื อ้ สิน ค้าของสวิส เช่น ช็อ กโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ ,
นาฬิกายี่หอ้ ดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็ นต้น
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อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนั้นพาท่านชมสิงโตหินแกะสลั ก (Dying Lion of Lucerne) ที่ แกะสลักบนผาหิ นธรรมชาติ เพื่ อเป็ น
อนุสรณ์ราลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวตั ิในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชม
สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่นา้ รอยส์ (Reuss River)
อันงดงามซึ่งเป็ นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิรน์ เป็ นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่ เก่าแก่ที่สดุ ในยุโรป สร้างขึน้
เมื่ อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุม สะพานมีภาพวาดประวัติศ าสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน
เดินทางต่อสูเ่ มืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยายตัง้ อยู่ทางภาคกลางตอนบน
ของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนี ยภาพแล้ว เมืองนี ย้ ังมีอตั ราการเก็บภาษี ที่ค่อนข้างต่าจึง
ถือเป็ นที่ตากอากาศที่นิยมของเหล่าเศรษฐี คนดังสาคัญระดับโลกมากมายมาเยื อน ท่านอาจจะเห็นซูเปอร์
คาร์จอดเรียงรายอยู่ 2 ข้างทาง จนเป็ นเรื่องธรรมดาไปเลย นาท่านชมเมืองชมหอนาฬิ กาเมืองซุก (Clock
Tower) แลนด์ม าร์กที่ ส าคัญแห่ง หนึ่ง ของเมือง ด้วยความสูง ของหอถึง 52 เมตรและความโดดเด่น ของ
หลังคาซึ่งเป็ นสีนา้ เงินขาวโดนเด่นตัดกับสีหลังคาสีนา้ ตาลของบ้านเมืองสวยงามอย่างยิ่ ง นาท่านเข้าชม
ร้านทาทองที่เก่ าแก่ ที่สุดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri
เปิ ดทาการตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแต่งในรูปแบบสถาปั ตยกรรมสมัยจักวรรดินโป
เลียน มีซมุ ้ ประตูและเสาโรมัน มีรูปปั้ นและจิตรกรรมฝาผนัง ด้วยการวาดลายหินอ่อนด้วยมือ ในปี 1971 ได้
เปิ ดร้านนีเ้ ป็ นพิพิธภัณฑ์ศิลปะลา้ ค่าและเครื่องประดับหายาก และบางชิ น้ มีเพี ยงชิ น้ เดียวในโลก มีเวลาให้
ท่านเดินชื่นชมอาคาร งานศิลปะลา้ ค่าและเครื่องประดับหายากแล้ว ในส่วนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกา
ชั้นน าระดับโลกให้ท่านเลื อกซื อ้ เลื อกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget,
Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ และไม่
ควรพลาดเค้กเชอร์รี่ Zug Cherry Cake (Zuger Kirschtorte) จากร้าน Speck เค้กที่ มีรสชาติที่เป็ น
เอกลักษณ์และมีขายมากว่าร้อยปี มีบคุ คลที่ มีชื่อเสียงมากมายต่างเคยลิม้ ลองเค้กจากร้านนี ้ เช่น Charlie
Chaplin, Winston Churchill หรือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส โดยเมืองซุกนีม้ ีการทาฟาร์มผลไม้ ทั้งสต
รอเบอร์ร,ี่ บูลเบอร์รี่, ราสเบอร์รี่,ลูกแพร์ ฯลฯ รวมทั้ง เชอร์รี่ ที่ มีปลูกมากกว่า 40,000 ต้น นาท่านเดินทาง
ข้ามพรหมแดนสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสสูเ่ มืองเบอซองซง (Besancon) เมืองหลวงและเมืองสาคัญของ
จังหวัดดูและของแคว้นฟร็องช์-กงเต ทางตะวันออกของประเทศฝรั่งเศส
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก IBIS STYLE BESANCON หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 เมืองเบอซองซง – Outlet - พระราชวังแวร์ซาย - มหานครปารีส
เช้า

4

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Troyes ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ ้ งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย
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อาทิ เช่น HUGO BOSS, LACOSTE, CONVERSE, ARMANI , NIKE , PUMA , BODY SHOP และอื่นๆ
อีกมากมาย
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
เดินทางสู่ เมืองแวร์ซาย นาเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซาย (Versaille Palace) อันยิ่ งใหญ่
(มีไกด์ทอ้ งถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สร้างขึน้ ตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ภายในตกแต่ง
อย่างวิจิตรอลังการ ทัง้ จิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้ น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึ่งเป็ นการใช้เงิ นอย่างมหาศาล
พาท่ านชมห้องต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจาพระราชวัง ,ท้องพระโรงที่ ต กแต่งอย่างวิ จิต ร
บรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวรี่, ห้องกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็ นห้องที่ พระ
ยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่ง
ฝรั่งเศส อีกทัง้ ยังเป็ นห้องที่ใช้สาหรับจัดงานเลีย้ งและเต้นราของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสีของพระเจ้า
หลุยส์ที่ 16, ชมห้องบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียน
ที่ยิ่งใหญ่ เดินทางสูม
่ หานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่ มีมนต์เสน่หอ์ นั เหลือล้น
ที่นกั ท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สดุ กรุงปารีสเป็ นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ลา้ สมัย
แห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทาให้
กรุงปารีสเป็ นหนึ่งในเมืองที่สาคัญที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง (หอยเอสคาโก้)
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก MERCURE PARIS VELIZY หรือเทียบเท่า

ปารีส – หอไอเฟล - ถนนสายโรแมนติกชองป์ เอลิเซ่ - ประตูชัยนโปเลียน –
ช้อปปิ้ ง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส นาถ่ายรู ปเป็ นที่ ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่
โดดเด่นสูงตระหง่านคูน่ ครปารีสด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1889 ที่ บริเวณจัตรุ สั ทรอค
คาเดโร่ ผ่านลานประวัติศาสตร์จตั รุ สั คองคอร์ด (Place de la Concorde) ที่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนาง
มารีอองตัวแนต ถูกตัดสินประหารชี วิตโดยกิ โยตินในสมัยปฏิวตั ิฝรั่งเศส จากนั้นเข้าสู่ถนนสายโรแมนติกช
องป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตรุ สั คองคอร์ดตรงสูป่ ระตูชัยนโปเลียน, นาชมและถ่ายรูปคู่
กับประตูชยั นโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาส์เตอร์
ลิทซ์ในปี 1805 โดยเริ่มสร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1836 ให้เวลาท่านได้เลือกซื อ้ สินค้า
ชัน้ นาบนถนนชองป์เอลิเซ่ ที่เต็มไปด้วยร้านค้าสุดหรูหรา สินค้าแฟชั่นมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
จากนัน้ นาท่านเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์นา้ หอม Fragonard พิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงประวัติความเป็ นมาและจัด
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แสดงวิธีการผลิตนา้ หอมในปัจจุบนั ของโรงงานผลิตนา้ หอมยี่หอ้ Fragonard ยี่หอ้ นา้ หอมอันโด่งดัง ที่มี
แหล่งผลิตต้นกาเนิดมาจากเมือง Grasse เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็ นเมืองหลวงของโลกนา้ หอม โดยพิพิธภัณฑ์แห่ง
นีก้ ่อตัง้ ขึน้ มาในปี 1983 ตัวอาคารเป็ นที่อยูเ่ ดิมของนโปเลียน โบนาปาร์ตที่ 3 Louis-Napoléon Bonaparte
III ซึ่งแต่ละห้องจัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับบรรจุภณ
ั ฑ์บรรจุนา้ หอมตัง้ แต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบนั และบอกเล่า
เรื่องราวการผสมผสานกลิ่นนา้ หอมให้มีเอกลักษณ์อนั รัญจวนใจ และหากท่านมองหาของฝากจากปารีสที่ไม่
เหมือนใคร ท่านสามารถเลือกซือ้ นา้ หอมจากโรงงานของ Fragonard ได้โดยตรงตามอัธยาศัย จากนัน้ เชิญ
เลือกซือ้ สินค้าแฟชั่นราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องสาอาง นา้ หอม
นาฬิกาหรือกระเป๋ า จากนัน้ พาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนักช้อปปิ ้งจากทั่วทุกมุมโลกใน
ห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุง ปารีสที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถ
เลือกซือ้ สินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดังของสวิส ที่มีสาขาเปิ ดอยูใ่ จกลางกรุงปารีส โดยมีสนิ ค้า
มากมาย อาทิเช่น ช็อกโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอ้ ดัง อาทิเช่น Rolex, Omega เป็ นต้น

คา่
่ ัก
ทีพ

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก BEST WESTERN PLUS VELIZY หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 ปารีส - ย่านมงมาร์ต – ล่องเรือบาโตมุช - มหาวิหารนอเตรอดาม – สนามบิน
เช้า

6

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินเที่ยวชมย่านมงมาร์ต (Montmartre) ซึ่งเป็ นย่านศิลปิ นมากว่า 200 ปี แล้ว สัมผัสกับ
มนต์เสน่หแ์ ละกลิน่ อายของวันวานที่ศิลปะในฝรั่งเศสรุง่ เรืองถึงขีดสุด ชมวิวสวยของนครปารีสจากด้านหน้า
บันไดของวิหารสเกรเกอร์(Basilica of Sacre Coeur)วิหารสีขาวที่เป็ นสัญญาลักษณ์อนั โดดเด่นของปารีส
แล้วเชิญสารวจร้านกาแฟ หรือชมเหล่าศิลปิ นที่วาดรูปอยูใ่ กล้ๆ นาท่านแวะถ่ายรู ปหน้าพิพธิ ภัณฑ์ลูฟวร์
(Musée du Louvre) พิพิธภัณฑ์ลฟู วร์ หรือในชื่อทางการว่า the Grand Louvre เป็ นพิพิธภัณฑ์ทางศิลปะ
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ตัง้ อยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส พิพิธภัณฑ์ลฟู วร์เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่มชี ื่อเสียงที่สดุ เก่าแก่ที่สดุ และใหญ่ที่สดุ
แห่งหนึ่งของโลก

กลางวัน
บ่าย

17.00 น.
21.35 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นนาท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่นา้ แซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุง
ปารีส ชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมอันคลาสสิกของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่นา้ เป็ นอีกหนึ่ง
ประสบการณ์ที่น่าประทับใจ นาท่านผ่านชมมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris)
อายุกว่า 800 ปี เป็ นมหาวิหารสถาปั ตยกรรมสไตล์โกธิกที่งามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคูห่ น้าทรงเหลีย่ มและ
ยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพืน้ ดินถึง 96 เมตร เป็ นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรส
ระหว่างพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 กับพระนางมารี อังตัวเนตต์ และยังเป็ นจุดกิโลเมตรที่ศนู ย์ของประเทศฝรั่งเศส
อีกด้วย
เดินทางสู่สนามบินปารีส เพื่ อให้ท่านมีเวลาทาคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช้อปปิ ้ งสินค้าปลอด
ภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูด่ ไู บ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 76
คณะเดินทางวันที่ 04 เม.ย. 63 เป็ นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 21.55 น. และถึงดูไบ เวลา 06.35 น.

วันที่ 7 ดูไบ – กรุ งเทพฯ
07.20 น.
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เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง เพื่อรอเดินทางต่อ
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09.30 น.
18.40 น.

ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 372
คณะเดินทางวันที่ 04 เม.ย. 63 เป็ นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. และถึงดูไบ เวลา 18.55 น.
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
***********************************************************************************************

ราคาแนะนาเพียง
FOLLOW YOUR DREAM
อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 7 วัน 4 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

01 - 07 มี.ค. 63
45,900.45,900.45,900.23,900.18 - 24 มี.ค. 63
45,900.45,900.45,900.23,900.04 – 10 เม.ย. 63
49,900.49,900.49,900.22,900.โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

พักเดี่ยว
่
เพิม
ท่านละ
5,900.5,900.6,900.-

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

5.
6.
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ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่ งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุป๊ ออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่ านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดิน ทางท่องเที่ ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติ ดต่อ กัน ท่ า นและครอบครัว ต้อ งให้การดูแ ลสมาชิ ก
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ภายในครอบครัวของท่ านเอง เนื่อ งจากการเดิ นทางเป็ นหมู่คณะ หัว หน้า ทัวร์มีความจ าเป็ นต้อ งดูแ ลคณะทัว ร์
ทัง้ หมด

อัตราค่าบริการนี ้รวม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูก ค้า ท่า นใดสนใจ ซือ้ ประกั นการเดิ น ทางส าหรับ ครอบคลุ มเรื่อ งสุ ขภาพสามารถสอบถามข้อ มู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตราค่าบริการนี ้ไม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
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ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่ งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
นา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศฝรั่งเศส (ผูเ้ ดินทางชาระหน้างาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (12 ยูโร)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (21 ยูโร)
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เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุ มัตวิ ีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
่ วีซ่าและการยืน
่ วีซ่า
ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยืน
1.
2.

3.
4.

5.

การพิจารณาวีซ่า เป็ นดุลยพินิ จของสถานทูต มิใช่ บริษั ททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีแ ละถูกต้องจะช่ว ยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้
กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้
สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พานักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณาเตรียมหนังสือ เดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่า นจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุ ณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน
่ ่ังบนเครื่องบิน
ข้อมูลเพิม
1.

2.
3.
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ทางบริษัทได้สารองที่น่ งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแล้ว แต่ท่า นไม่ สารถออกเดิ นทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เ รียกเก็บ ค่าใช้จ่า ย
ตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ ่ีจะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ี เครื่องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อานาจในการให้ท่ีน่ งั Long leg ขึน้ อยู่กบั ทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้
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กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดิน ทางอื่น ที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จ ากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการ
เลื่อ นการเดิ น ทางของท่ า น ไปยัง คณะต่ อ ไปแต่ ทั้ง นี ้ท่ า นจะต้อ งเสี ย ค่ า ใช้จ่ า ยที่ ไ ม่ สามารถเรีย กคื น ได้คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณีย่นื วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีท่ีกรุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
่ กั
ข้อมูลเพิม
1.

2.
3.
4.
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เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีท่ีมีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอ่างอาบนา้ ซึ่งขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (ฝรง
่ ั เศส)
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี ่าน ับจากว ันยืน
่ ประมาณ 7-10ว ันทาการ
ยืน
่ วีซ่าแสดงตนทีศ
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซ่า TLS Contact
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ
เป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
ในระหว่างยืน
่ วีซ่าเข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซ่าในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**

ื เด ินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนั งสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับวีซา
่
1. หน ังสอ
้
อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใชงานเหลื
อไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นั บจากวันเดินทางกลับ และหนั งสือเดินทาง
่ ด ้วย)
จะต ้องไม่ชารุด (หนั งสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา

ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาต
ิไทย แต่พาน ักอยูต
่ า
่ งประเทศ, ทางานอยูต
่ า
่ งประเทศ หรือ
ึ ษาศ ก
ึ ษาอยู่ต ่า งประเทศ กรุ ณ าแจ้ง เจ้า หน้า ทีข
นก
ั เรีย น น ก
ั ศก
่ องทางบริษ ท
ั ให้ท ราบท ันที
เพราะการยืน
่ ขอวีซ่าจะมีเงือ
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้อ งการเพิม
่ เตม
ิ และ บาง
สถานทูต อาจไม่สามารถยืน
่ ขอวีซ่า ในประเทศไทยได้ ข้อ ก าหนดนีร
้ วมไปถึงผู เ้ ดน
ิ ทางทีถ
่ อ
ื
พาสปอร์ตต่างชาต ิด้วย***

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จานวน 2 ใบ
้ หล ังขาวเท่านน
***ใบหน้าสูง2.5- 3 CM.ขึน
้ อยูก
่ ับล ักษณะใบหน้าของแต่ละบุคคล พืน
ั้ ถ่ายไม่
่ อนแทคเลนส ์ รูป
เกิน 6 เดือน รวบผม ให้เห็ นหู เห็นควิ้ ห้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประด ับ ไม่ใสค
ไม่เลอะหมก
ึ .และไม่มร
ี อ
่ งรอยชารุด***
ต ัวอย่างรูป
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3. หล ักฐานการทางาน
-

ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน อายุ
เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
ไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน สัญญาเช่าที่
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ
โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นตัน

-

เป็นพน ักงาน

หนั งสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน, วันลา

่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
ึ
้ งสือรับรองการเรียนทีอ
น ักเรียนหรือน ักศกษา
ใชหนั
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่

-

่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ตใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
4. หล ักฐานการเงิน
-

้ า
ี อมทร ัพย ์ธรรมดาของธนาคาร
กรณีผเู ้ ด ินทางออกค่าใชจ
่ ยเอง ใช ้ Bank Statement บ ัญชอ
ทวไป
่ั
ย ้อนหลัง 3 เดือน ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านั น
้ (รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญชี โดยการฝาก
่
หรือถอน ก่อน 1-2 วัน แล ้ว ค่อยขอ Statement เพือ
่ ให ้อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยูใ่ นเดือนทีย
่ น
ื่ วีซา

-

้ า
กรณีผเู ้ ด ินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ย ้อนหลัง 3
เดือน(ของผู ้ทีอ
่ อกค่าใชจ่้ าย)

-

่ -นามสกุลให ้ตรงกับพาสปอร์ต แสดงเลขทีบ
**Bank Statement จะต ้องสะกดชือ
่ ญ
ั ชีครบทุกตัว และ
จะต ้องมีแสดงทัง้ หมดในทุก ๆ หน ้า

-

***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถ ้าธนาคารออกมาเป็ นรูปแบบทีเ่ ป็ นตัวครึง่ กระดาษ A4 ไม่
สามารถใชยื้ น
่ ได ้ รบกวนแจ ้งธนาคารให ้ออกเป็ นรูปแบบฉบับเด็ม
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ี ด
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชก
ิ **
พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
่ นต ัว
5. เอกสารสว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถง
ึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

หากเด็กเด ินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอตนสั
้ งกัด (โดยบิดาจะต ้อง
คัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้า
พาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

หากเด็กเด ินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนั งสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอตนสั
้ งกัด (โดยบิดาจะต ้องคัด
หนั งสือยินยอมระบุใหบุ
้ ตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้า
พาสปอร์ตบิดามาด ้วย
หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอมให ้

-

บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอตนสั
้ งกัด พร ้อมแนบ
สาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ าย
ใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดีย ว
่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา
่
*** กรณีเด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี บิดาและมารดาลงชือ

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้
ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม
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แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซ่าเชงเกนประเทศสวิตเซอร์แลนด์

่ ของท่าน)
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกข้อ เนือ
่ งจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา

่ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..…
ชือ

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..……………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
3. ชือ
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………
6. ประเทศทีเ่ กิด……………………………………………………………………………….…………………
7. สัญชาติปัจจุบัน ................................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบัน…………………………..
8. เพศ
9. สถานภาพ

ชาย

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หม ้าย (คูส
่ มรสเสียชีวต
ิ )

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….
่ เป็ นเด็ก อายุต่ากว่า 18 ปี บริบรู ณ์ ให ้ใส่ชอ
ื่ และทีอ
10. ในกรณีทผ
ี่ ู ้สมัครขอวีซา
่ ยู่ ผู ้ปกครอง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……………..…
11. ทีอ
่ ยูป
่ ั จจุบันของผูข
้ อวีซ่า
………………………………………………………………………………………………………….………………………
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……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ …………..……………
E-MAIL (ต้องระบุ)............................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือทีต
่ ด
ิ ต่อได ้..................................................................
้ ผ ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น)
12. อาชีพปั จจุบัน (หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เช่น ขายเสือ
.......................................................................................................
่ บริษัทหรือร ้านค ้า และทีอ
่ ทีอ
13. ชือ
่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนั กเรียน นั กศึกษา กรุณากรอกชือ
่ ยูข
่ อง
สถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……….……
่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทีผ
14. วีซา
่ ่านมา
ไม่เคย

้ ้ตัง้ แต่วันที.่ .........................ถึงวันที.่ ...........................
เคยได ้ ใชได

่ เชงเกนก่
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิว
้ มือเพือ
่ การขอวีซา
้ อนหน ้านี้
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................

่ เชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
**กรณีลูกค้าเคยมีวซ
ี ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสาเนาหน้าวีซา
่ หรือไม่
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา
ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................

17. ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานั กอยูข
่ องผู ้ร ้องขอ
่ เอง
ตัวผู ้ขอวีซา

มีผู ้อืน
่ ออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
ื่ ......................................................
กรุณาระบุชอ

่ ยในการดารงชีพ
สิง่ ทีช
่ ว
เงินสด
เช็คเดินทาง
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บัตรเครดิต

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหาให ้

ชาระค่าทีพ
่ ักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใชจ่้ ายทัง้ หมดระหว่างพานั กมีผู ้ออกให ้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ เป็นดุลพินจ
่ นเกีย
ิ้
หมายเหตุ การอนุม ัต ิวีซา
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ว
่ วข้องใดๆทงส
ั้ น
ทงนี
ั้ บ
้ ริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ั้
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