3 COUNTRIES IN LOVE
ITALY SWITZERLAND FRANCE
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน

เดินทาง กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 63
เกาะเวนิส | มหาวิหารมิลาน | ยอดเขาจุงเฟรา | ดิจอง | พระราชวังแวร์ซาย | ล่องเรือบาโตมุช

ราคาแนะนาเพียง

57,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. ดูไบ – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้
วันที่ 3. เวนิส เมสเตร้ – มิลาน – มหาวิหารมิลาน – อินเทอร์ลาเคน
วันที่ 4. กรินเดอร์วาล – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิรน์
วันที่ 5. ลูเซิรน์ – ดิจอง – ปารีส
วันที่ 6. ปารีส – พระราชวังแวร์ซาย – ล่องเรือบาโตมุซ
วันที่ 7. หอไอเฟล – ช้อปปิ ้ง – สนามบิน – ดูไบ
วันที่ 8. ดูไบ - กรุงเทพฯ
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วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
23.50 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอ
มิเรสต์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก

วันที่ 2 ดูไบ – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้
03.30 น.

07.15 น.
09.35 น.

13.15 น.

ค่า
ที่พัก

2

ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 377
*** สาหรั บคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่เดือนเมษายนจะออกเดินทางเวลา 03.30 น. และไปถึงดูไบเวลา
06.55 น. ***
เดินทางถึงสนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสู่เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี เที่ยวบินที่ EK 135
*** สาหรั บคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่เดือนเมษายนจะออกเดินทางเวลา 09.05 น. และไปถึงเวนิสเวลา
13.25 น. ***
ถึงสนามบินมาร์โค โปโล เมื องเวนิ ส ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถิ่ นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะ
เปลี่ยนเป็ น 5 ชั่วโมงในวันที่ 29 มีนาคม 2563) นาท่านเดินทาง สู่ ท่าเรื อตรอนเคตโต้ (Tronchetto) นาท่าน
ล่ องเรื อผ่านชมบ้านเรื อนของชาวเวนิ ส สู่ เกาะเวนิ ส หรื อ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก
เป็ นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็ น "ราชิ นีแ ห่ง ทะเลเอเดรีย ติ ค"
มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึง กันกว่า 400 แห่ง ขึน้ ฝั่ งที่บ ริเวณซานมาร์โค ศูนย์ก ลาง
ของเกาะเวนิส จากนั้นนาท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิ ส ชมสะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ที่มี
เรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนัก โทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุก จะได้มีโ อกาสเห็นแสงสว่างและโลก
ภายนอกเป็ นครัง้ สุดท้ายระหว่างเดินผ่ านช่ องหน้าต่างที่สะพานนี ้ ซึ่ง เชื่ อมต่อกับ วัง ดอดจ์ (Doge’s Palace)
อันเป็ นสถานที่พานักของเจ้าผูค้ รองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผ่ านสะพานนี ้มาเเล้วคือ คาสโน
ว่านั่นเอง นาท่า นถ่ายรู ปบริ เวณจั ตุรัส ซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลีย นเคยกล่าวไว้ว่า “เป็ น
ห้องนั่งเล่นที่สวยที่สดุ ในยุโ รป” จัตุรัสถูก ล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม รวมทั้ง โบสถ์ซานมาร์โค (St.Mark’s
Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้นอิสระให้ท่านได้มีเวลาเดินเที่ย วชมเกาะอันสุด
แสนโรแมนติกตามอัธยาศัย เช่น เดินเล่นชมมนต์เสน่หแ์ ห่งนครเวนิ ส, เข้าชมโบสถ์ซานมาร์โ คที่สวยงาม, ช้ อป
ปิ ้งสินค้าของที่ระลึก อาทิเช่น เครื่องแก้วมูราโน่,หน้ากากเวนิ ส เลือกซือ้ สินค้าแฟชั่นชั้นนา หรือนั่งจิ บ กาแฟใน
ร้าน Café Florian ที่เปิ ดให้บริการมาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1720 หรือ นั่งเรือกอนโดล่า ล่องชมคลองเวนิส ากร
้ มึกดา)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง (สปาเก๊ตตีห
เข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม DOUBLE TREE BY HILTON NORTH หรือเทียบเท่า
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วันที่ 3 เวนิส เมสเตร้ – มิลาน – มหาวิหารมิลาน – อินเทอร์ลาเคน
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พัก

3

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมื องมิ ล าน (Milan) เมืองที่เรีย กได้ว่า เป็ นเมืองหลวงแห่ง แฟชั่นของโลก จากนั้น นาท่าน
ถ่ ายรู ป ด้านนอกกับ มหาวิหารแห่ง เมื อ งมิ ล าน (Duomo di Milano) ที่ส ร้างด้วยศิลปะแบบนี โ อโกธิ ค ที่
ผสมผสานกัน เป็ น สถาปั ตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟื ้ นฟูศิลปวิทยาการ ชมความงดงามอันน่าอัศจรรย์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่านชม แกลเลอรี วิคเตอร์เอ็ม มานู เอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่นับ ว่าเป็ นช้อปปิ ้ ง มอลล์ท่ี
สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ท่ีสดุ ในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ์ ของกษั ตริย ์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ที่ 2 ผู้ริเริ่มการรวม
ชาติหวั เมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรียข์ องศิลปิ นชื่อดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือลิโ อนาร์โ ด ดาร์วินซี่ ที่
อยู่ ใ นบริ เ วณ ด้า นหน้า ของโรงละครสกาล่ า สมควรแก่ เ วลาน าท่ า นเดิ น ทางข้า มพรหมแดนอิ ต าลี –
สวิตเซอร์แลนด์ จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่เมื องอินเทอร์ล าเคน (Interlaken) เมืองระหว่างทะเลสาบ เป็ น
เมืองที่ตั้ง อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรี ยนซ์ (Lake Brienz) อิสระให้ท่านได้
สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง (ฟองดูรช์ ีส)
เข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า
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วันที่ 4 อินเทอร์ลาเคน – กรินเดอร์วาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิรน
์
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงามและยัง เป็ นที่ตั้ง สถานี รถไฟขึน้ สู่
ยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) เเละ เมื่อปี ค.ศ.2001 องค์การยูเนสโกประกาศให้ยอดเขาจุง เฟรา เป็ นพืน้ ที่มรดก
โลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโ รป นาคณะนั่งรถไฟท่องเที่ย วธรรมชาติ ขึน้ พิชิตยอดเขาจุ ง เฟราที่มีความสูง
กว่าระดับนา้ ทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่างเส้นทางขึน้ สู่ยอดเขาท่านจะได้ผ่านชมธารน้าแข็ ง ที่มี
ขนาดใหญ่ จนถึง สถานี รถไฟจุง เฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานี รถไฟที่อยู่สู ง ที่สุ ดในยุโรป (Top of
Europe) เข้าชมถา้ น้าแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารนา้ แข็งลึกถึง 30 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
พาท่า นชมวิ ว ที่ล านสฟิ งซ์ (Sphinx Terrace) จุด ชมวิว ที่ สูง ที่สุดในยุ โ รป ที่ ระดับ ความสูง ถึ ง 3 ,571 เมตร
สามารถมองเห็นได้ก ว้างไกลที่ถึง ชายแดนสวิส สัมผัสกับ ภาพของธารน้าแข็ ง Aletsch Glacier ที่ย าวที่สุดใน
เทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้สนุก สนานกับ การ
ถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขา และที่ไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่
ทาการไปรษณียท์ ่ีสงู ที่สดุ ในยุโรป นาคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซา้ เส้นทางเดิม ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์
ที่สวยงามและแตกต่างกันจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน(Lauterbrunnen) จากนั้นเดินทางสู่เมืองลู
เซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเที่ย วยอดนิ ย มอันดับ หนึ่ง ของสวิตเซอร์แ ลนด์ ที่ถูก ห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและ
ขุนเขา จากนั้นพาท่านชมสิง โตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แ กะสลัก บนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็ น
อนุสรณ์ราลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิ ดจากการปฏิวัติในฝรั่ง เศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชม
สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่ง มีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่ านแม่น้ารอยส์ (Reuss River) อัน
งดงามซึ่งเป็ นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิรน์ เป็ นสะพานไม้ท่ีมีหลัง คาที่เก่ าแก่ ท่ีสุดในยุโ รป สร้างขึน้ เมื่อปี
ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน จากนั้นให้ท่าน
ได้อิสระเลือกซือ้ สินค้าของสวิส เช่น ช็อกโกแลต, เครื่องหนัง , มีดพับ , นาฬิก ายี่ หอ้ ดัง อาทิเช่ น Rolex, Omega,
Tag Heuer เป็ นต้น
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
เข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม IBIS STYLES LUZERN CITY หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ลูเซิรน
์ – ดิจอง – ปารีส
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นเดินทางสู่เมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กันดี ผ่ านทุ่ง ราบอันกว้าง
ใหญ่แหล่งผลิตมัสตาร์ดชื่อดัง อีกทัง้ ยังมีช่ือเสียงในการผลิตไวน์ชั้นเลิศอีก ด้วย ผ่ านชมอาคารบ้านเรือนสมัย เร
เนสซองส์ โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมัยยุคกลาง ซึ่ง มีจุดเด่นคือ การมุง หลัง คาด้วยกระเบื ้องสีแ ดงสดจัดเรีย ง
เป็ นลวดลายงดงาม)
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กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เดิ น ทางสู่ มหานครปารี ส (Paris) เมื อ งหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมื อ งที่ มี ม นต์เ สน่ ห ์อัน เหลื อ ล้น ที่
นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สดุ กรุงปารีสเป็ นหนึ่งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิ จและวัฒนธรรมที่ลา้ สมัย แห่ง
หนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึก ษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์แ ละศิลปะ ทาให้ ก รุ ง
ปารีสเป็ นหนึ่งในเมืองที่สาคัญที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
เข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม MERCURE IVRY หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 ปารีส – พระราชวังแวร์ซาย – ล่องเรือบาโตมุช
เช้า

กลางวัน
บ่าย

5

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่เมื องแวร์ซาย นาเข้า ชมความงดงามของพระราชวั ง แวร์ซาย (Versaille Palace) อัน
ยิ่งใหญ่ (มีไกด์ทอ้ งถิ่นบรรยายในพระราชวัง ) ที่สร้างขึน้ ตามพระราชประสงค์ข องพระเจ้าหลุย ส์ท่ี 14 ภายใน
ตกแต่ง อย่ างวิจิต รอลัง การ ทั้ง จิ ต รกรรมฝาผนัง รู ป ปั้ น รู ป แกะสลัก และเครื่ องเรือน ซึ่ง เป็ นการใช้เ งิ นอย่ า ง
มหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวัง เช่ น โบสถ์หลวงประจาพระราชวัง ,ท้องพระโรงที่ตกแต่ง อย่ าง
วิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวรี่ , ห้องกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่ง เป็ นห้องที่
พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้าหลุย ส์ท่ี 14 แห่ง
ฝรั่งเศส อีกทัง้ ยังเป็ นห้องที่ใช้สาหรับ จัดงานเลีย้ งและเต้นราของพระนางมารี อัง ตัวแนตต์ มเหสีข องพระเจ้า
หลุยส์ท่ี 16, ชมห้องบรรทมพระราชินีท่ีตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขี ย นปราบดาภิเษกของจัก รพรรดินโปเลีย นที่
ยิ่งใหญ่
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้ นนาท่านล่ องเรื อบาโตมุ ช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่น้าแซนด์ ที่ไหลผ่ านใจกลางกรุ ง
ปารีส ชมความสวยงามของสถาปั ตยกรรมอันคลาสสิ ก ของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่ งแม่น้า เป็ นอีก หนึ่ง
ประสบการณ์ท่ี น่าประทับ ใจ โดยเรื อจะล่ องผ่ านมหาวิหารนอเตรอดามแห่ง ปารี ส (Notre-dame de
Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็ นมหาวิหารสถาปั ตยกรรมสไตล์โกธิคที่งามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรงเหลี่ย ม
และยอดปลายแหลมบนหลัง คาวิหารสูง จากระดับ พืน้ ดินถึง 96 เมตร เป็ นสถานที่ป ระกอบพิธีอภิเษกสมรส
ระหว่างพระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 กับพระนางมารี อังตัวแนตต์ และยัง เป็ นจุดกิ โ ลเมตรที่ศูนย์ข องประเทศฝรั่ง เศสอีก
ด้วย
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ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง (หอยเอสคาโก้)
เข้าสู่ท่ีพกั โรงแรม MERCURE IVRY หรือเทียบเท่า

วันที่ 7 ปารีส – หอไอเฟล – พิพิธภัณฑ์นา้ หอม – ช้อปปิ ้ ง – สนามบิน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาเที่ ย วชมความงดงามของมหานครปารี ส ผ่า นลานประวั ติ ศ าสตร์จัตุ รั ส คองคอร์ด (Place de la
Concorde) ที่พระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 และพระนางมารีอองตัวแนต ถูก ตัดสินประหารชี วิตโดยกิ โ ยตินในสมัย ปฏิวัติ
ฝรั่งเศส จากนั้นเข้าสู่ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิ เซ่ (Champs Elysees) ซึ่ง ทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ด
ตรงสู่ประตูชัยนโปเลียน, นาชมและถ่ายรู ปคู่กับประตูชัยนโปเลี ยน (Arc de Triomphe) สัญ ลัก ษณ์แ ห่ง ชัย
ชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศึก เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี 1805 โดยเริ่มสร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี
ค.ศ.1836 ให้เวลาท่านได้เลือกซือ้ สินค้าชั้นนาบนถนนชองป์ เอลิเซ่ ที่เต็มไปด้วยร้านค้าสุดหรู หรา สินค้าแฟชั่น
มากมาย แล้วนาถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับ หอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญ ลัก ษณ์ท่ีโ ดดเด่นสูง ตระหง่ านคู่นครปารีส
ด้วยความสูงถึง 1,051 ฟุต ซึ่งสร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตรุ สั ทรอคคาเดโร่ นาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์
น้าหอม Fragonard พิพิธภัณฑ์ท่ีจัดแสดงประวัติความเป็ นมาและจัดแสดงวิธีก ารผลิตน้าหอมในปั จจุบัน ของ
โรงงานผลิตนา้ หอมยี่หอ้ Fragonard ยี่หอ้ นา้ หอมอันโด่งดัง ที่มีแหล่ง ผลิตต้นก าเนิ ดมาจากเมือง Grasse เมือง
ที่ได้ช่ือว่าเป็ นเมืองหลวงของโลกนา้ หอม โดยพิพิธภัณฑ์แห่งนีก้ ่อตัง้ ขึน้ มาในปี 1983 ตัวอาคารเป็ นที่อยู่เดิมของ
นโปเลียน โบนาปาร์ตที่ 3 Louis-Napoléon Bonaparte III ซึ่ง แต่ละห้องจัดแสดงเรื่องราวเกี่ ย วกับ บรรจุภัณ ฑ์
บรรจุนา้ หอมตัง้ แต่สมัยอดีตจนถึงปั จจุบัน และบอกเล่าเรื่ องราวการผสมผสานกลิ่นน้าหอมให้มีเอกลัก ษณ์อัน
รัญจวนใจ และหากท่านมองหาของฝากจากปารีสที่ไม่เหมือนใคร ท่านสามารถเลือกซือ้ น้าหอมจากโรงงานของ
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กลางวัน
บ่าย

17.00 น.
21.35 น.

Fragonard ได้โดยตรงตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไทย
จากนั้นเชิ ญ เลือกซือ้ สินค้าแฟชั่นอย่ างเต็มอิ่มในราคาถูก ที่ ร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่ น
เครื่องสาอาง นา้ หอม นาฬิกาหรือกระเป๋ า จากนั้นพาท่านสัมผัสกับ บรรยากาศที่เต็มไปด้วยนัก ช้อปปิ ้ ง จากทั่ว
ทุก มุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ สุดหรู ใจกลางกรุ ง ปารีสที่ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette)
หรือท่านสามารถเลือกซือ้ สินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดังของสวิส ที่มีสาขาเปิ ดอยู่ใจกลางกรุ ง ปารีส
โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็ อ กโกแลต, เครื่องหนัง , มีดพับ , นาฬิก ายี่ หอ้ ดัง อาทิเช่ น Rolex, Omega, Tag
Heuer เป็ นต้น

นาคณะเดินทางสู่ สนามบินชาร์ล เดอ โกล เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทา คืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลา
ในการเลือกซือ้ สินค้าในร้านค้าปลอดภาษี ภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 076
*** สาหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้ แต่เมษายนจะออกเดินทางตัง้ แต่ 21.55 น.และไปถึงดูไบเวลา 06.35 น. ***

วันที่ 8 ดูไบ – กรุ งเทพ ฯ
07.20 น.

เดินทางถึงสนามบินดูไบ แวะเปลี่ยนเครื่อง

09.30 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ เทีย่ วบินที่ EK 372
** สาหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้ แต่เมษายนจะออกเดินทางตัง้ แต่ 09.40 น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 18.55 น. **
** สาหรับคณะเดินทางวันที่ 09-16 มิ.ย. และ 1-8 ก.ค. 63 ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. และถึง กรุ ง เทพฯ เวลา
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19.15 น. **
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

18.40 น.

ราคาแนะนาเพียง
3 COUNTRIES IN LOVE ITALY SWITZERLAND FRANCE
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน
โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3
ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

19 -26 ก.พ. 63
18 – 25 มี.ค. 63
02 – 09 เม.ย. 63
09 – 16 เม.ย. 63

57,900.57,900.65,900.69,900.-

57,900.57,900.65,900.69,900.-

57,900.57,900.65,900.69,900.-

35,900.35,900.41,900.41,900.-

25 เม.ย. – 02 พ.ค. 63
13 – 20 พ.ค. 63
09 – 16 มิ.ย. 63
1-8 ก.ค. 63

65,900.62,900.62,900.63,900.-

65,900.62,900.62,900.63,900.-

65,900.62,900.62,900.63,900.-

43,900.40,900.40,900.40,400.-

7,900.7,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.14,900.-

โปรแกรมอาจจะมี การปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

5.
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ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือ น เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรี ยมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่า งจั งหวัด) ให้ท่า นติดต่อเจ้า หน้า ที่ ก่ อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษั ท ขอสงวนสิท ธิ์ไม่ ร ับผิดชอบ ค่า ใช้จ่ า ยที่
เกิดขึน้
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
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6.

หากในคณะของท่า นมี ผ ู้ต้องการดูแ ลพิเ ศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ ก , ผู้ส ูงอายุ, มี โรคประจ าตัว หรือไม่
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกิ น กว่า 4-5 ชั่ว โมงติดต่อกัน ท่า นและครอบครัว ต้องให้ก ารดูแ ล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ น ต้องดูแ ลคณะ
ทัวร์ทงั้ หมด

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ ประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษี สนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (4 ดาว – 5 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้า ท่า นใดสนใจ ซื้อ ประกัน การเดิน ทางสาหรับครอบคลุมเรื่อ งสุข ภาพสามารถสอบถามข้อ มูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
5.
6.
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ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่ม ที่ส่ งั พิเ ศษ, ค่า โทรศัพท์, ค่า ซัก รีด, ค่า ธรรมเนีย มหนังสือเดิน ทาง, ค่า
นา้ หนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ น้ , ค่า รัก ษาพยาบาล กรณี เ กิ ดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษี สนามบิน ในกรณีที่ สายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (ผูเ้ ดินทางชาระหน้างาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (18 ยูโร)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 ยูโร)
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เงื่อนไขการชาระค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุ มัตวิ ีซา่ หรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
้ จริง
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน
ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.
2.

3.
4.
5.

6.

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษั ท ทัว ร์ การเตรีย มเอกสารที่ดีแ ละถูก ต้องจะช่ ว ยให้ก าร
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้
กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษั ท ท่า นต้องแจ้งให้ท าง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวี ซ่าได้
สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนิน เรื่องการขอวีซ่ า ด้ว ยตนเองในประเทศที่ตน
พานักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุ ณ าเตรีย มหนังสือเดิน ทางเล่ม เก่ า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่น คาร้องขอวีซ่ า และจ านวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่ ร ับผิดชอบต่อปกหนังสือเดิน ทาง
นัน้ ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน
่ ่ังบนเครื่องบิน
ข้อมูลเพิม
1.

2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่น่งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่า นยกเลิก ทัว ร์ ไม่ ว่า จะด้ว ยสาเหตุใ ด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่ส ารถออกเดิน ทางได้ ทางบริษั ท ขอสงวนสิท ธิ์เ รีย กเก็ บค่า ใช้จ่า ย
ตามที่เกิดขึน้ จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จ ะนั่งต้องมี คุณ สมบัติตรงตามที่ส ายการบิน
กาหนด เช่น ต้องเป็ นผูท้ ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นได้อย่า งรวดเร็ว ในกรณี ที่เ ครื่องบิน มี ปัญ หา เช่ น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (นา้ หนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ี่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อานาจในการให้ที่น่งั Long leg ขึน้ อยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.

10

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง

คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
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2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

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) เนื่องจากเกิ ดความเสีย หายต่อทางบริษั ท และผู้เ ดิน ทางอื่น ที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จ ากโรงพยาบาลรับรอง บริษั ท ฯจะท ากา ร
เลื่อนการเดิ น ทางของท่า น ไปยังคณะต่อไปแต่ท ั้งนีท้ ่า นจะต้องเสีย ค่า ใช้จ่ า ยที่ ไม่ ส ามารถเรีย กคื น ได้คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิวซี ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋ว เครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณีผเู้ ดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้า มของเจ้า หน้า ที่ ไม่ ว่า เหตุผ ลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
่ ัก
ข้อมูลเพิม
1.

2.
3.
4.
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เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตีย ง (Triple Room) ห้องพัก ต่า งประเภทอาจจะไม่ ติดกัน และบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอ่างอาบนา้ ซึ่งขึน้ อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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่ เชงเก้น (สวต
เอกสารประกอบการขอวีซา
ิ เซอร์แลนด ์)
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี ่าน ับจากว ันยืน
่ ประมาณ 7ว ันทาการ
ยืน
่ วีซ่าแสดงตนทศู
ี่ นย์ยน
ื่ วีซ่า TLS Contact
เอกสารกรุณาเตร ียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทออกจากทางราชการและทางธนาคาร
ี่
ขอเป็นต ัวจร ิง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
ื เดินทางต้องนาสง
่ เข้าสถานทูต
ในว ันยืน
่ วีซ่าหน ังสอ
ื เดินทางออกมาได้
และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
ี ่า ไม่สามารถดึงหน ังสอ
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซ่าในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รอย
ื่
ๆ**

ื
ื เดินทาง ตองมี
1. หน ังสอเดิ
นทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอ
้
ห น ้าเหลือสาหรับประทับ
้
ื
วีซ่าอย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใชงานเหลื
อไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับ จากวันเดินทางกลับ และหนั งสอ
ื เดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
เดินทางจะตองไม่
้
ชารุด (หนังสอ
่ วีซ่าดวย)
้
ั
***ในกรณีทถือพาสปอร์ต
ี่
สญชาติ
ไทย แต่พาน ักอยู ่ต ่า งประเทศ, ท างานอยู ่ต ่า งประเทศ
ึ ษาศ ก
ึ ษาอยู ่ต ่า งประเทศ กรุณ าแจ้ง เจ้า หน้า ท ข
หรือ น ักเรีย น น ักศ ก
ี่ องทางบริษ ัทให้ท ราบ
ท ันท ี เพราะการยื่นขอวีซ่ า จะมีเ งือ
่ นไข และ ข อ
้ ก าหนดของทาง
สถานทูตต้องการเพิมเติ
่
ม และ บางสถานทูต อาจไม่สามารถยืน
่ ขอวี
ซ่ า ใ น ป ระ เ ท ศ ไท ย ได้ ข ้อ ก า ห นด นี้ ร ว มไ ป ถึง ผู ้ เ ดิ น ท า ง ท ี่ ถ ื อ
พาสปอร์ตต่างชาติดว
้ ย***

ี น ้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว
2. รูปถ่าย รูป ถ่ายสห
้ จานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาว
เท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน รวบผม ให ้เห็ นหู เห็ นคิว้ ห ้ามสวมแว่นตาหรือ
เครือ
่ งประดับ ไม่ใส ่คอนแทคเลนส ์ รูปไม่เ ลอะหมึก )

12
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3. หล ักฐานการทางาน
ื รับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือ หุ ้นสว
่ น
เจ้าของกิจการ หนังสอ
่ ช
ี อ

-

อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
้
ี้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เชน
่ รูปถ่ายร ้าน ส ัญญา
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชแ

-

่ ที่ โฉนดที่ด ิน เป็ นตัน
เชา
ื รับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
เป็นพน ักงาน หนังสอ
่ ทางาน,

-

วันลา
ื่ -สกุลตองตรงตามหน
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ
้
้าพาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT
ื่ สถานทูตที่ยน
MAY CONCERN” แทนชอ
ื่ )
-

ึ ษา ใชหนั
้ งสอ
ื รับรองการเรียนทีอ
ึ ษาอยู่
น ักเรียนหรือน ักศก
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศก
ื่ -สกุลตองตรงตามหน
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ
้
้าพาสปอร์ตใชค้ าว่า “TO WHOM IT
ื่ สถานทูตที่ยน
MAY CONCERN” แทนชอ
ื่ )

4. หล ักฐานการเงิน
้ า
ี อมทร ัพย์ธ รรมดาของธนาคาร
กรณี ผเดิ
ู ้ นทางออกค่าใชจ
่ ยเอง ใช ้ Bank Statement บ ัญชอ

-

ทวไป
่ั
ย ้อนหลัง 6 เดือน ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเท่า นัน
้ (รบกวนลูกคาท
้ ารายการเดินบั ญช ี โดยการ
ฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วั น แลว้ ค่อยขอ Statement เพือ
่ ให ้อั พเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดือนที่
ยืน
่ วีซ่า
้ า
ี อมทรัพย์ย ้อนหลัง 6
กรณี ผเดิ
ู ้ นทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอ

-

เดือน(ของผู ้ทีอ
่ อกค่าใชจ่้ าย)
ื่ -นามสกุลให ้ตรงกับพาสปอร์ต แสดงเลขทีบ
ี รบทุกตัว และ
**Bank Statement จะตองสะกดช
้
อ
่ ัญชค

-

จะตองมี
้
แสดงทัง้ หมดในทุก ๆ หน ้า
-

***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถ ้าธนาคารออกมาเป็ นรูปแบบทีเ่ ป็ นตัว ครึง่ กระดาษ A4
ไม่สามารถใชยื้ ่นได ้ รบกวนแจ ้งธนาคารให ้ออกเป็ นรูปแบบฉบับเด็ม

ี ด
ี ากประจา บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
ิ **
บ ัญชส

่ นต ัว
5. เอกสารสว
-
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-

บัตรประชาชน

-

สูต ิบัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถามี
้ )

-

ื่ -นามสกุล (ถามี
ใบเปลีย
่ นชอ
้ การเปลีย
่ น)

6. กรณี เด็ กอายุไม่ถ ึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

ื ยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสง
ั กัด (โดยบิดา
หากเด็ กเดินทางไปก ับบิดา จะตองมี
้
ห นังสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่า งประเทศกับมารดา)พร ้อมแนบสาเนาบั ตรประชาชน
จะตองคั
้
ดหนังสอ
หรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามาดวย
้

-

ื ยินยอมจากบิดา จากอาเภอตนส
ั กัด (โดยบิดาจะตอง
หากเด็ กเดินทางก ับมารดา จะตองมี
้
หนั งสอ
้ ง
้
ื ยินยอมระบุให ้บุ ตรเดินทางไปต่า งประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือ
คัดหนังสอ
หน ้าพาสปอร์ตบิดามาดวย
้

-

ื ระบุยน
หากเด็ กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะตองคั
้
ดหนังสอ
ิ ยอม
ั พั นธ์เป็ นอะไรกั นกับเด็ก จากอาเภอตนส
ั กั ด พร ้อม
ให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสม
้ ง
แนบสาเนาบั ตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณี เด็ กทบิดา-มารดาหย่
ี่
า ร้าง จะตองแนบส
้
าเนาใบหย่ า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่า
ฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุ ตรแต่เ พียงผู ้เดีย ว
ื่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า
*** กรณีเด็ กอายุตา
่ กว่า 18 ปี บิดาและมารดาลงชอ

่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เต ิม
ได้ทก
ุ เวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิมเติม
่
่ เชงเกน
แบบฟอร ์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซา
้ ประเทศสวิตเซอร ์แลนด์
(กรุณากรอกข้อมูลให ้ครบถ ้วนตามความเป็นจริงทุกข้อ เนืองจากจะมี
่
ผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน)

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

1. นามสกุ ล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..……………
2. นามสกุ ลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
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ื่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
3. ชอ
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด ……………………………………………………………………………………..
5. สถานทีเ่ กิด (จังหวั ด)…………………………………………………………………….……………………
6. ประเทศทีเ่ กิด ……………………………………………………………………………….…………………
7. ส ัญชาติปั จจุบั น ................................ส ัญชาติโดยกาเนิด หากต่า งจากปั จจุบัน …………………………..
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
ี ชวี ต
หม ้าย (คู่สมรสเสย
ิ )

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….
่ อ
ื่ และทีอ
10. ในกรณีทผ
ี่ ู ้สมัครขอวีซ่าเป็ นเด็ก อายุตา
่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์ ให ้ใสช
่ ยู่ ผู ้ปกครอง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………………..…
่
11. ทีอ
่ ยู่ปัจจุบันของผูข
้ อวีซา
………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์……………..……………
E-MAIL (ต้องระบุ)............................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือทีต
่ ด
ิ ต่อได ้..................................................................
ี ปั จจุบั น (หากคาขาย
่ ขายเสอ
ื้ ผ ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น)
12. อาชพ
้
ให ้ระบุดวยว่
้
าค ้าขายอะไร เชน
.......................................................................................................
ื่ บริษัทหรือร ้านค ้า และทีอ
ึ
ื่ ทีอ
13. ชอ
่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับ นักเรีย น นัก ศกษา
กรุณากรอกชอ
่ ยู่
ึ
ของสถาบันศกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………….……
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14. วีซ่าเชงเกนทีเ่ คยไดรั้ บในระยะเวลา 3 ปี ทีผ
่ ่านมา
้ ตั
เคยได ้ ใชได
้ ง้ แต่วั นที.่ ......................ถึงวั นที.่ .........................

ไม่เ คย

15. เคยถูก พิมพ์ลายนิว
้ มือเพือ
่ การขอวีซ่าเชงเก ้นก่อนหน ้านี้
ไม่เ คย

เคย (กรุณาระบุ วันที่ หากทราบ)..........................................

่ เชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสาเนาหน้าวีซา
่ เชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
**กรณีลูกค้าเคยมีวีซา
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เ คย

เคย (เหตุผ ลในการปฏิเสธ)................................................

ี ระหว่างการเดินทางและพานักอยู่ของผู ้ร ้องขอ
17. ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ า ยในการดารงช พ
ตัวผู ้ขอวีซ่าเอง

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

ิ่ ช
่ ยในการดารงชพ
ี
สงที
่ ว

…………………………………………………..…
ิ่ ช
่ ยในการดารงชพ
ี
สงที
่ ว

เงินสด
เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหาให ้

ชาระค่าทีพ
่ ัก ล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใชจ่้ า ยทัง้ หมดระหว่ างพานักมีผู ้ออกให ้

ชาระค่า พาหนะล่วงหน ้าแลว้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแลว้

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ เป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
่ นเกีย
ิ้
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า
ี ว
่ วข อ
้ งใดๆท งส
ั้ น
ทงนี
ั้ บริษ
้
ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเดิ
ู ้ นทางเท่า นน
ั้
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