ดาวหลงฟ้ า ภูผา กลาเซียร์ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์
7 DAYS 4 NIGHTS
เดินทาง มีนาคม – กรกฎาคม 63
มิลาน | เซอร์แมท | กลาเซียร์ 3000 | โลซานน์

อินเทอร์ลาเคน | เมืองซุก | ยอดเขาริกิ | ลูเซิรน์
ราคาแนะนาเพียง
เส้นทางการเดินทาง

45,900.-

วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. ดูไบ - มิลาน - เซอร์แมท - ยอดเขากรอนเนอร์แกรต – แทซ
วันที่ 3. แทซ – กลาเซียร์ 3000 - เจนีวา – โลซานน์
วันที่ 4. โลซานน์ – มองเทรอซ์ – เวเว่ย ์ – อินเทอร์ลาเคน - ซุก
วันที่ 5. ซุก – นั่งรถไฟไต่เขาริก-ิ ลูเซิรน์ – มิลาน
วันที่ 6. มิลาน - เบอร์กาโม - Fox town outlet -สนามบิน
วันที่ 7. ดูไบ – กรุงเทพ ฯ
1
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วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
18.00 น.
20.35 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอ
มิเรตส์ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ดไู บ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK373
** คณะเดินทางตัง้ แต่วนั ที่ 01 เมษายน 63 เป็ นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 21.05 น. และถึงดูไบ เวลา 00.50 น. **
** คณะเดินทางตัง้ แต่วนั ที่ 02 มิถนุ ายน 63 เป็ นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 21.25 น. และถึงดูไบ เวลา 00.50 น. **

วันที่ 2 ดูไบ - มิลาน - เซอร์แมท - ยอดเขากรอนเนอร์แกรต – แทซ
00.50 น.
03.45 น.
07.45 น.

กลางวัน
บ่าย

2

เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสู่เมืองมิลาน โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK101
** คณะเดินทางตัง้ แต่วนั ที่ 01 เมษายน 63 เป็ นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 03.35 น. และถึงดูไบ เวลา 08.15 น. **
ถึง สนามบิ น มิ ล าโนมัล เปนซา เมือ งมิ ล าน ประเทศอิ ตาลี (เวลาท้อ งถิ่น ช้า กว่าประเทศไทย 5 ชั่ว โมง และจะ
เปลี่ยนเป็ น 6 ชั่วโมงในวันที่ 27 ตุลาคม 2562) นาท่านสู่เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยม
ที่ได้รบั ความนิยมสูง เนื่องจากเป็ นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้นา้ มันเชือ้ เพลิ ง
แต่ใช้แบตเตอรี่เท่านัน้ และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็ น ยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่ได้ชื่อว่าเป็ น
ยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิส จากนัน้ นาท่านสู่ เมื องเซอร์แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยมที่
ได้รบั ความนิยมสูง เนื่องจากเป็ นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้นา้ มันเชือ้ เพลิง แต่
ใช้แบตเตอรี่เท่านัน้ และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็ น ยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่ได้ชื่อว่าเป็ นยอด
เขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิส

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
อิสระมีหวั หน้าทัวร์ให้ข้อมูล หรือ คาแนะนา ค่าใช้จ่ายทัง้ หมดเป็ นความรับผิดชอบของตัวท่านเอง
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ให้ทา่ นอิสระเดินเที่ยวชมเมือง หรือ เลือกซือ้ ของฝากตามอัธยาศัย
หรื อ เลื อ กซื อ้ ตั๋ว ขึ ้น กระเช้า ไฟฟ้ า เพื่ อ สัม ผัส กับ ความงดงามของ ยอดเขาไคลน์แ มทเทอร์ ฮ อร์ น (Klein
Matterhorn) ที่ สูงถึง 4,478 เมตร และได้ชื่ อว่า เป็ น ยอดเขาที่มีรู ปทรงสวยที่สุ ดของเทื อกเขาแอลป์ ชื่น ชมกับ
ทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สุดบริเวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น เข้าชมถ้าน้าแข็งที่อยู่สูงที่สุดในสวิส (ราคา 100
CHF )
หรือ นั่งรถไฟฟั นเฟื องสู่สถานีรถไฟกรอนเนอร์แกรต (Gornergrat railway) ทาท่านเดินทางสู่จุดชมวิวที่ท่าน
จะได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ที่สวยงาม นาท่านเดินเท้าสู่บริเวณทะเลสาบที่อยู่สูง
จากระดับนา้ ทะเล 2,757 เมตร โดยบริเวณทะเลสาบนีเ้ ป็ นเงาสะท้อนภาพเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn's
reflect) อันสุ ดสวยงามยิ่ง นัก ( โดยปกติน า้ ในทะเลสาบ จะมากหรื อน้อยขึ น้ อยู่ก ับปริมาณน า้ ฝน และ สภาพ
อากาศ ช่วงเวลาที่เดินทางไปชมอยูใ่ นช่วงกลางปี (พฤษภาคม – ตุลาคม) ถ้าช่วงฤดูหนาวทะเลสาบจะกลายเป็ น
นา้ แข็ง) (ราคา 80-100 CHF )
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมือง Tasch
อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก ELITE หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 แทซ – กลาเซียร์ 3000 - เจนีวา – โลซานน์
เช้า

กลางวัน
บ่าย
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองโกล เดอ ปิ ยง (Col De Pillon) เมืองที่ตงั้ ของสถานีกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จผุ โู้ ดยสารได้
้ กระเช้ายักษ์ ขึน
้ สู่เขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) นาท่านเดินข้าม" The Peak Walk
ถึง 125 คน นาท่านขึน
by Tissot" สะพานแขวนทีม่ ีความยาว 107 เมตร ข้ามหน้าผาที่ระดับความสูง 3,000 เมตร ท่านจะได้ชมทัศนียภาพ
ที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ อันสวยงามแบบกว้างไกลสุดสายตา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมืองบนยอดเขา (ชีสฟองดูว,์ Cheese Fondue)
จากนัน้ น าท่านเดินทางสู่ เมื องเจนี วา(Geneva) น าชมเมือ งที่ เป็ น ศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ เมืองที่ตั้ง
องค์การสากลระดับโลก อาทิ องค์การการค้าโลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรู ปกับน้าพุเจทโด (jet
d'eau) ที่ฉีด สายนา้ พุ่งสูงขึ น้ ไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปิ ดเฉพาะวันอากาศดี) และถ่ายรู ปกับ นาฬิ กาดอกไม้
สัญลักษณ์ที่สาคัญของเมืองเจนีวา จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมื องโลซานน์ (Lausanne) นาชมเมืองโลซานน์ ซึ่ง
ตัง้ อยูต่ อนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นบั ได้วา่ เป็ นเมืองที่มีเสน่หโ์ ดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของ
สวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่งอยู่บริเวณริม
ฝั่ งทะเลสาบที่นี่ เมืองโลซานน์มีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึง
ดึงดูดนักท่อ งเที่ย วจากทั่วโลกให้มาพัก ผ่อนตากอากาศที่นี่ เมืองนีย้ งั เป็ นเมื องที่มีความสาคัญสาหรับชาวไทย
เนื่องจากเป็ นเมืองที่เคยเป็ นที่ประทับของสมเด็จย่า นาท่านชม สวนสาธารณะที่มีรูปปั้ นลิง 3 ตัว ปิ ดหู ปิ ดปาก ปิ ด
ตา อัน เป็ นสถานที่ ทรงโปรดของในหลวงเมื่อ ทรงพระเยาว์ และถ่ายรู ป กับ ศาลาไทย ที่ร ัฐบาลไทยส่ งไปตั้งใน
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สวนสาธารณะของเมืองโลซานน์
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รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก HOTEL AGORA SWISS NIGHT by FASSBIND หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 โลซานน์ – มองเทรอซ์ – เวเว่ย ์ – อินเทอร์ลาเคน - ซุก
เช้า

กลางวัน
บ่าย

4

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองตากอากาศที่ตงั้ อยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ชื่อว่าริเวียร่าของ
สวิ ส ชมความสวยงามของทิว ทัศน์ บ้า นเรื อน ริมทะเลสาบ นาท่านถ่ายรู ป กับ ปราสาทชิ ลยอง (ด้า นนอก)
(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างขึน้ บนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตัง้ แต่ยุคโรมันเรือ ง
อานาจโดยราชวงศ์ SAVOY นาเที่ยวเมื องเวเว่ ย ์ (Vevey) คือเมืองที่ตงั้ อยู่ในรัฐโว ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
โดยตัวเมืองตัง้ อยูบ่ นชายฝั่ งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ต่างก็ขนานนามให้เมืองเวเว่ย ์ เป็ น "ไข่มุกแห่งริเวีย
ร่าสวิส"(Pearls of the Swiss Riviera) ที่แม้แต่ศิลปิ นตลกชื่อดังแห่งฮอลลี วดู้ “ชาลี แชปลิ น” ยังหลงใหลและได้
อาศัยอยูท่ ี่เมืองนีใ้ นบัน้ ปลายชีวิต เป็ นการทดแทน ***)
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางต่อสู่ เมื องอินเทอร์ลาเคน (Interlaken) เป็ นเมืองที่ตงั้ อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun)
และทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) อันเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ และ มีความสาคัญประหนึ่งเมืองหลวง
ของแบร์นเนอร์โอเบอลันด์ มีภาพของยอดเขาจุ งเฟราเป็ นฉากหลัง มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมืองที่น่ารักแห่งนี ้
จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อสูเ่ มืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยายตัง้ อยูท่ างภาคกลาง
ตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแล้ว เมืองนีย้ งั มีอตั ราการเก็บภาษี ที่ค่อนข้างต่าจึง
ถือเป็ นที่ตากอากาศที่นิยมของเหล่าเศรษฐี คนดังสาคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ท่านอาจจะเห็นซูเปอร์คาร์จอด
เรียงรายอยู่ 2 ข้างทาง จนเป็ นเรื่องธรรมดาไปเลย นาท่านชมเมืองชมหอนาฬิกาเมื องซุก (Clock Tower) แลนด์
มาร์กที่สาคัญแห่งหนึง่ ของเมือง ด้วยความสูงของหอถึง 52 เมตรและความโดดเด่น ของหลังคาซึง่ เป็ นสี นา้ เงิ นขาว
โดนเด่นตัดกับสีหลังคาสีนา้ ตาลของบ้านเมืองสวยงามอย่างยิ่ง นาท่านเข้าชมร้านทาทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป
(The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปิ ดทาการตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 16 ภายใน
ตัวอาคารมีการตกแต่งในรู ปแบบสถาปั ตยกรรมสมัย จักรวรรดิดินโปเลี ยน มีซุม้ ประตูและเสาโรมัน มีรูปปั้ นและ
จิ ตรกรรมฝาผนัง ด้ว ยการวาดลายหิ น อ่อ นด้ว ยมื อ ในปี 1971 ได้เ ปิ ดร้า นนี เ้ ป็ น พิ พิ ธ ภัณฑ์ศิ ล ปะล ้า ค่า และ
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เครื่ องประดับหายาก และบางชิ น้ มี เพีย งชิ น้ เดีย วในโลก มี เวลาให้ท่า นเดิ นชื่ นชมอาคาร งานศิล ปะลา้ ค่า และ
เครื่องประดับหายากแล้ว ในส่วนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาชัน้ นาระดับโลกให้ท่านเลื อกซือ้ เลื อกชมอาทิ เช่น
Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, JaegerLeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก SWISS EVER ZUG SWISS HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 ซุก – นั่งรถไฟไต่เขาริกิ- ลูเซิรน
์ – มิลาน
เช้า

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นาท่านนั่งรถไฟไต่เขาริกิ (Rigi) ที่ถือได้วา่ เป็ นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป และยังเป็ นอันดับ 2 รอง
จากยอดเขาวอชิงตัน ในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ ในสหรัฐอเมริกา ความสูงจากระดับนา้ ทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริ กิ
(Rigi Kulm) นีม้ ีที่มาจากคาว่า Mons Regina แปลได้ว่า ราชินิแห่งภูเขา (Queen of the mountains) เพราะ
สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขา อื่นๆ ได้รอบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบล้อมด้วยธรรมชาติของ
ทะเลสาบ Luzern และ Zug เดิ น ทางสู่ เ มื อ งลู เ ซิ ร์น (Lucerne) เมื อ งท่อ งเที่ ย วยอดนิ ย มอัน ดับ หนึ่ง ของ
สวิตเซอร์แลนด์ ที่ถกู ห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนัน้ พาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็ นอนุสรณ์
ราลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวตั ิในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ ชา
เปล (Chapel Bridge) ซึง่ มีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่ น้ารอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็ น
เหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิรน์ เป็ นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้
หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิสตลอดแนวสะพาน

นาท่านข้ามพรมแดนสวิตเซอร์แลนด์ – อิตาลี
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คา่
่ ัก
ทีพ

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสู่ทพ
ี่ ัก HOLIDAY INN MILAN - ASSAGO หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 มิลาน - เบอร์กาโม - Fox Town Outlet -สนามบิน
เช้า

6

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองเบอร์กาโม (Bergamo) อีกหนึง่ เมืองสาคัญของอิตาลีตอนเหนือ ได้ขนึ ้ ทะเบียนเป็ น
เมืองมรดกโลกโดยยูเนสโก (UNESCO World Heritage Site) ด้วยความสวยงามของเมืองทาให้มีนกั ท่องเที่ยว
มาเยือนเป็ นอันดับสองรองจากมิลาน โดยเมืองนีแ้ บ่งเป็ น เมืองใหม่ด้านล่าง ซิตต้า บาซซ่า (Citta Bassa หรื อ
Lower Town) จุดศูนย์รวมการเงิ น การค้า ของเมือง นาท่านขึน้ สู่ เมื องเก่าด้านบนที่ตั้งอยู่บนเนิ นเขาซิตต้า
อัลต้า (Citta Alta หรื อ Upper Town) เป็ นเมืองเก่าที่เต็มเปี่ ยมไปด้วยมนต์เสน่ห ์ ตัวเมืองโอบล้อมด้วยกาแพง
เมืองที่ปอ้ งกันการรุ กรานจากข้าศึกในอดีต นาท่านเข้าสู่จัตุรัสกลางเมือง Pizza Vecchia รายล้อมไปด้วยอาคารที่
สาคัญและสวยงามมากมาย มีนา้ พุตงั้ อยูใ่ จกลางจัตุรสั ถ่ายรู ปกับ อาคารเทศบาล Campanone Torre Civica ,
ถ่ายรู ปกับมหาวิ หาร Cattedrale di Bergamo e Battistero เข้าชมหอบัพติศมาของมหาวิหาร Santa Maria
Maggiore Basilica วิหารประจาเมืองที่สวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในที่ตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม ทัง้ ภาพวาด
เหล่าเทพต่างๆ (วันอาทิตย์ และ วันที่มีพิธีกรรมทางศาสนา จะไม่สามารถเข้าชมด้านในได้ จะเป็ นการถ่ายรู ปด้าน
นองแทนเท่านัน้ )
นาท่านเดินทางกลับสู่เมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกได้วา่ เป็ นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก นาท่านถ่ายรู ปด้าน
นอกกับมหาวิหารแห่งเมือ งมิลาน (Duomo di Milano) ที่ส ร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิ ค ที่ผสมผสานกัน เป็ น
สถาปั ตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟื ้ นฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิ คเตอร์ เอ็มมานู เอล (Galleria Vittorio
Emanuele II) ที่นบั ว่าเป็ นชอปปิ ้งมอลล์ที่สวยงาม หรู หราและเก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ์ ของกษัตริยว์ ิค
เตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 ผูร้ ิเริ่มการรวมชาติหวั เมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรียข์ องศิลปิ นชื่อดังในยุคเรเนซองส์อีก 1
ท่าน คือ ลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ ที่อยูใ่ นบริเวณด้านหน้าของโรงละครสกาล่า มีเวลาให้ทา่ นเลือกซือ้ สินค้าแฟชั่นชัน้ นา
จากทั่วทุกมุมโลก
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กลางวัน
บ่าย

18.00 น.
21.35 น.

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางสูฟ
่ ๊ อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท (Fox town outlet) ตัง้ อยูท่ างใต้ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็ นเอาท์
เลทใหญ่ซงึ่ เป็ นศูนย์รวมร้านค้ากว่า 160 ร้าน เช่น แว่นตา ผลิตภัณฑ์เครือ่ งหนัง รองเท้า กระเป๋ า อุปกรณ์กีฬา
แฟชั่นแบรนด์แนมชื่อดังอาทิ เช่น Salvatore Ferragamo, D&G, Armani, Burberry, Bally, Diesel, Calvin Klein,
Gant, Prada, Gucci, Prada, Nike, Fendi, Tod’s, Versace, Valentino, Furly, Guess, Hugo Boss, Lacoste,
Levi’s และอื่น ๆ อีกมากมาย
เดินทางสู่สนามบินมิลาน ประเทศอิตาลี เพื่อให้ทา่ นมีเวลาทาคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช้อปปิ ้งสินค้า
ปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 92
**คณะเดินทางตัง้ แต่วนั ที่ 25 มี.ค.63 เป็ นต้นไป ออกเดินทางเวลา 22.20 น. และถึงดูไบเวลา 06.25 น.**

วันที่ 7 ดูไบ – กรุ งเทพฯ
06.50 น.
09.30 น.

18.40 น.

7

เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 372
**คณะเดินทางตัง้ แต่วนั ที่ 25 มีนาคม 63 เป็ นต้นไป ออกเดินทางเวลา 09.40 น. และถึงกรุ งเทพฯ เวลา 18.55 น.**
**คณะเดินทางตัง้ แต่วนั ที่ 27 พฤษภาคม 63 เป็ นต้นไป ออกเดินทางเวลา 09.40 น. และถึง กรุ งเทพฯ เวลา 19.15
น.**
เดินทางกลับถึงกรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*******************************************************************************************************
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ราคาแนะนาเพียง
ดาวหลงฟ้ า ภูผา กลาเซียร์ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์
7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ

ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ

11 – 17 มี.ค. 63
45,900.45,900.45,900.27,100.18 – 24 มี.ค. 63
45,900.45,900.45,900.27,100.01 – 07 เม.ย. 63
48,900.48,900.48,900.30,100.09 – 15 เม.ย. 63
52,900.52,900.52,900.29,100.12 – 18 เม.ย. 63
55,900.55,900.55,900.32,100.26 เม.ย.-02 พ.ค. 63
48,900.48,900.48,900.30,100.01 – 07 พ.ค. 63
48,900.48,900.48,900.30,100.06 – 12 พ.ค. 63
48,900.48,900.48,900.30,100.20 – 26 พ.ค. 63
48,900.48,900.48,900.30,100.27 พ.ค.-02 มิ.ย. 63
48,900.48,900.48,900.30,100.02 – 08 มิ.ย. 63
48,900.48,900.48,900.30,100.24 – 30 มิ.ย. 63
48,900.48,900.48,900.30,100.01 – 07 ก.ค. 63
48,900.48,900.48,900.30,100.22 – 28 ก.ค. 63
48,900.48,900.48,900.30,100.โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

พักเดี่ยว
่
เพิม
ท่านละ
6,900.6,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.7,900.-

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

8

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) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้
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5.
6.

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 ท่า นและครอบครัว ต้อ งให้การดูแ ลสมาชิ ก
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.
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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
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ผูเ้ ดินทางชาระหน้างาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น (21 สวิตฟรังก์)
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7.

ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (21 สวิตฟรังก์)

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุ มัตวิ ีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง
่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและทีน
่ ่ังบนเครื่องบิน
ข้อมูลเพิม
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 เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ 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 ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปัญหา 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 (สวิตเซอร์แลนด์)
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี ่าประมาณ 7 ว ันทาการ
ยืน
่ วีซ่าแสดงตนทีศ
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซ่า TLS Contact
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด
เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด

ื เดินทางต้องนาสง
่ เข้าสถานทูต
ในว ันยืน
่ วีซ่าหน ังสอ
ื เดินทางออกมาได้
และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
ี ่า ไม่สามารถดึงหน ังสอ
**ลูกค้ากรุณาอย่าย ึดต ิดก ับการยืน
่ ขอวีซ่าในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
ื เด ินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับ
1. หน ังสอ
่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใชงานเหลื
้
วีซา
อไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือ
่ ด ้วย)
เดินทางจะต ้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 เห็ นควิ้ ห้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประด ับ ไม่ใสค
ไม่เลอะหมก
ึ .และไม่มร
ี อ
่ งรอยชารุด***
ต ัวอย่างรูป
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3. หล ักฐานการทางาน
-

ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน
เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
อายุไม่เกิน 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
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
MAY 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 6 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 6
เดือน(ของผู ้ทีอ
่ อกค่าใชจ่้ าย)

-

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

-

***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถ ้าธนาคารออกมาเป็ นรูปแบบทีเ่ ป็ นตัวครึง่ กระดาษ A4
ไม่สามารถใชยื้ น
่ ได ้ รบกวนแจ ้งธนาคารให ้ออกเป็ นรูปแบบฉบับเด็ม
ี ิดลบ บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
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ิ
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
เอกสารยืน
่ วีซ่าอาจมีการปร ับเปลีย
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เต ิมได้ทก
ุ เวลา
หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิมเติม
่
แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซ่าเชงเกนประเทศสวต
ิ เซอร์แลนด ์
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกข้อ
่ ของท่าน)
เนือ
่ งจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา

่ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..…
ชือ
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..……………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
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่ 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

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

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
………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………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
…………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……….……
่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทีผ
14. วีซา
่ ่านมา
้ ้ตัง้ แต่วันที.่ .........................ถึงวันที.่ ...........................
เคยได ้ ใชได

ไม่เคย

่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี้
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิว
้ มือเพือ
่ การขอวีซา
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
่ ยในการดารงชีพ
สิง่ ทีช
่ ว

เงินสด
เช็คเดินทาง

เงินสด

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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