อิตาลี(เวนิส) สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

8 วัน 5 คืน

โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)

นําทํานเดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์ (

Emirate Airline) อันสุดหรู นําทํานเที่ยวเกาะเวนิส

(Venice) อันสุดแสนโรแมนติก ชมมหานครแหํงแฟชั่นมิลาน ( Milan) เมืองหลวงแหํงแฟชั่นโลก เต็ม
อิ่มกับดินแดนที่มีธรรมชาติอันงดงามที่สุดแหํงหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์

แวะเที่ยว ลูเซิร์น ( Lucerne)

เมืองยอดนิยม พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาติแหํงแรกของยุโรป เข๎า
ชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์ (Versaille Palace) อันยิ่งใหญํ ถํายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล
(Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเดํนสูงตระหงํานคูํนครปารีส ช๎อปปิ้ง ร๎านค๎าปลอดภาษีและใน ห๎างใหญํ ใจกลาง
กรุงปารีส

กําหนดการเดินทาง
28 เม.ย.- 5 พ.ค., 2-9 พ.ค. 2559
17-24 พ.ค., 18-25 พ.ค. 2559
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D1. กรุงเทพ
D2. ดูไบ – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร๎
D3. เมสเตร๎ - มิลาน – มหาวิหารมิลาน - อินเทอร์ลาเก๎น
D4. กรินเดอร์วาล – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น
D5. ลูเซิร์น – ดิจอง – ปารีส
D6. ปารีส – พระราชวังแวร์ซายน์ – ลํองเรือบาโตมุซ
D7. ถนนชองป์เอลิเซํ – หอไอเฟล – สนามบิน – ดูไบ
D8. กรุงเทพ

วันแรกของการเดินทาง
23.00 น.

กรุงเทพฯ

คณะพร๎อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสารระหวํางประเทศประตู

9

เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ๎าหน๎าที่คอยต๎อนรับและอํานวยความ
สะดวก

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพ – ดูไบ – เวนิส – เกาะเวนิส

02.25 น.

ออกเดินทางสูํเวนิส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK371

05.35 น.

เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่อง

09.40 น.

ออกเดินทางสูํเวนิส ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบิน EK 135

13.55น.

ถึง สนามบิน มาร์โค โปโล เมืองเวนิส

ประเทศ อิตาลี (เวลาท๎องถิ่นช๎ากวํา

ประเทศไทย 6 ชั่วโมง และ ปรับเป็น 5 ชั่วโมงในวันที่ 27 มีนาคม 2559) นําทําน
เดินทาง

สูํทําเรือตรอนเคตโต๎ ( Tronchetto) นําทํานลํองเรือผํานชม

บ๎านเรือนของชาวเวนิส สูํเกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสน
โรแมนติก เป็นเมืองที่ไมํเหมือนใคร โดยใช๎เรือแทนรถ ใช๎คลองแทนถนน

มี

สมญานาม วําเป็น "ราชินีแหํงทะเลเอเดรียติก " มีเกาะน๎อยใหญํกวํา 118 เกาะ
และมีสะพานเชื่อมถึงกันกวํา 400 แหํง ขึ้นฝั่งที่ บริเวณ ซานมาร์โค ศูนย์กลาง
ของเกาะเวนิส จากนั้นนําทํานเดินชมความงามของเกาะเวนิส

ชมสะพานถอน

หายใจ ( Bridge of Sighs) ที่มีเรื่องราวนําสนใจในอดีต เมื่อ นักโทษที่เดิน
ออกจากห๎องพิพากษาไปสูํคุกจะได๎มีโอกาสเห็นแสงสวํางและโลกภายนอกเป็น
ครั้งสุดท๎ายระหวํางเดินผํานชํองหน๎าตํางที่สะพานนี้

ซึ่งเชื่อมตํอกับ วัง ดอดจ์

(Doge’s Palace) อันเป็น สถาน ที่พํานัก ของเจ๎าผู๎ครองนครเวนิสในอดีต ซึ่ง
นักโทษชื่อดังที่เคยเดินผํานสะพานนี้มาเเล๎วคือ คาสโนวํานั่นเอง นําทํานถํายรูป
บริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกลําวไว๎วํา
“เป็นห๎องนั่งเลํนที่สวยที่สุดในยุโรป

” จัตุรัสถูกล๎อมรอบด๎วยอาเขตอันงดงาม

รวมทั้ง โบสถ์ซานมาร์โค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญํ 5 โดม ตาม
แบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้นอิสระให๎ทํานได๎มีเวลาเดินเที่ยวชมเกาะอันสุด แสน
โรแมนติก ตามอัธยาศัย เชํน เดินเลํน ชมมนต์เสนํห์แหํงนครเวนิส , เข๎าชมโบสถ์
ซานมาร์โคที่สวยงาม, ช๏อปปิ้งสินค๎าของ ที่ระลึก อาทิ เชํน เครื่อง แก๎วมูราโนํ,
หน๎ากากเวนิส เลือกซื้อสินค๎าแฟชั่นชั้นนํา หรือ นั่ง จิบกาแฟในร๎าน Café Florian
ที่เปิดให๎บริการมาตั้งแตํปี ค.ศ.1720 หรือ นั่งเรือกอนโดลํา ลํองชมคลองเวนิส
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ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

อาหารพื้นเมือง
(สปาเก๏ตตี้หมึกดํา)

นําคณะเข๎าสูํที่พัก VENICE MESTRE HOTEL หรือเทียบเทํา

วันที่สามของการเดินทาง
เช๎า

เวนิส – มิลาน – อินเทอร์ลาเคน

รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
นําทํานเดินทางสูํตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกได๎วํา เป็นเมืองหลวงแหํง
แฟชั่นของโลก จากนั้นนําทํานเข๎า ชมมหาวิหารแหํงเมืองมิลาน (Duomo di
Milano) ที่สร๎างด๎วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกัน เป็น สถาปัตยกรรม

ระยะทาง 271 กม.
ใช๎เวลาเดินทาง
ประมาณ 4 ชม.

แบบตะวันตกสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ชมความงดงามอันนําอัศจรรย์
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อาหารจีน

บําย

นําทํานชม แกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele
II) ที่นับวําเป็นช๎อปปิ้งมอลล์ที่สวยงาม หรูหราและเกําแกํที่สุดในเมืองมิลาน

ระยะทาง 244 กม.
ใช๎เวลาเดินทาง

อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ที่ 2 ผู๎ริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองตํางๆ

ประมาณ 3.30 ชม.

ในอิตาลี และอนุสาวรีย์ของศิลปินชื่อดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ทําน คือลิโอนาร์โด
ดาร์วินซี่ ที่อยูํในบริเวณ ด๎านหน๎าของโรงละครสกาลํา
เดิน ทางข๎ามพรหมแดนอิตาลี

สมควรแกํเวลา นํา ทําน

– สวิตเซอร์แลนด์ จากนั้นนําทํานเดินทางตํอสูํ

เมืองอินเทอร์ลาเคน (Interlaken) เมืองระหวํางทะเลสาบ เป็นเมืองที่ตั้งอยูํ
ระหวําง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz)
อิสระให๎ทํานได๎สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

อาหารพื้นเมือง
(ฟองดูร์ชีส)

นําคณะเข๎าสูํที่พัก CITY OBERLAND หรือเทียบเทํา

วันที่สี่ของการเดินทาง
เช๎า

อินเทอร์ลาเคน – กรินเดอร์วาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น

รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสูํ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงาม
และยังเป็นที่ตั้งสถานีรถไฟขึ้นสูํ ยอดเขาจุงเฟรา( Jungfrau) เเละ เมื่อ ปี ค.ศ.
2001

องค์การยูเนสโก ประกาศให๎ยอดเขา จุ งเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลกทาง

ระยะทาง 20 กม.
ใช๎เวลาเดินทาง
ประมาณ 30 นาที

ธรรมชาติแหํงแรกของยุโรป นําคณะนั่งรถไฟทํองเที่ยวธรรมชาติ ขึ้นพิชิตยอดเขา
จูงเฟราที่มีความสูงกวําระดับน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวําง
เส๎นทางขึ้นสูํยอดเขาทํานจะได๎ผําน ชมธารน้ําแข็งที่มีขนาดใหญํจนถึง

สถานี

รถไฟ จุง เฟราย๏อช (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยูํสูงที่สุดในยุโรป
(Top of Europe) เข๎าชมถ้ําน้ําแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักให๎สวยงาม อยูํ
ใต๎ธารน้ําแข็งลึกถึง 30 เมตร
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

บําย

พาทํานชมวิวที่ ลานสฟิงซ์ ( Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป ที่

อาหารพื้นเมือง

ระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นได๎กว๎างไกลที่ถึงชายแดนสวิส
สัมผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์
ยาวถึง 22 ก .ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไมํเคยละลาย อิสระให๎ทํานได๎
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สนุกสนานกับการถํายรูป เลํนหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอด
เขา และที่ไมํควรพลาดกับการสํงโปสการ์ดโดยที่ทําการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดใน
ยุโรป นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไมํซ้ําเส๎นทางเดิม

ให๎ทํานได๎ ชมวิ ว

ทิวทัศน์ที่ สวยงามและ แตกตํางกันจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน
( Lauterbrunnen)

จากนั้นเดิน

ทางสูํ เมืองลูเซิร์น

(Lucerne) เมือง

ทํองเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห๎อมล๎อมไปด๎วยทะเลสาบ
และขุนเขา จากนั้น พาทํานชม สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne)

ระยะทาง 69 กม.
ใช๎เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชม.

ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รําลึกถึงการสละชีพอยํางกล๎าหาญ
ของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค .ศ.1792 ชมสะพานไม๎ชา
เปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข๎ามผําน แมํน้ํารอยส์
(Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพาน
ไม๎ที่มีหลังคาที่เกําแกํที่สุดในยุโรป สร๎างขึ้นเมื่อปี ค .ศ.1333 โดยใต๎หลังคาคลุม
สะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิส

ตลอดแนวสะพาน จากนั้นให๎ทําน

ได๎อิสระเลือกซื้อสินค๎าของสวิส เชํน ช็อคโกแลต , เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกา
ยี่ห๎อดัง อาทิเชํน Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต๎น
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

อาหารจีน

นําคณะเข๎าสูํที่พัก IBIS STLYE หรือเทียบเทํา

วันที่ห๎าของการเดินทาง
เช๎า

ลูเซิร์น – ดิจอง – ปารีส

รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
จากนั้น เดินทางสูํ เมืองดิจอง ( Dijon) ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแหํง
แคว๎นเบอร์กันดี ผํานทุํงราบอันกว๎างใหญํแหลํงผลิตมัสตาร์ดชื่อดัง อีกทั้งยังมี
ชื่อเสียงในการผลิตไวน์ชั้นเลิศอีกด๎วย ผํานชมอาคารบ๎านเรือนสมัยเรเนสซองส์

ระยะทาง 350 กม.
ใช๎เวลาเดินทาง
ประมาณ 4.30 ชม.

โบสถ์และวิหารเกําแกํในสมัยยุคกลาง ซึ่งมีจุดเดํนคือ การมุงหลังคาด๎วยกระเบื้อง
สีแดงสดจัดเรียงเป็นลวดลายงดงาม
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บําย

เดินทางสูํ มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์
เสนํห์อันเหลือล๎น ที่นักทํองเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สุด

อาหารจีน
กรุงปารีสเป็นหนึ่งใน

ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ําสมัยแหํงหนึ่งของโลก

ที่ทรง ด๎วย

ระยะทาง 315 กม.
ใช๎เวลาเดินทาง
ประมาณ 4.25 ชม.

อิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ทําให๎
กรุงปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่สําคัญที่สุดแหํงหนึ่งของโลก
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

อาหารจีน

นําคณะเข๎าสูํที่พัก BEST WESTERN PLUS SUITECASE หรือเทียบเทํา

วันที่หกของการเดินทาง
เช๎า

ปารีส – พระราชวังแวร์ซายส์ – ลํองเรือบาโตมุช

รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
เดินทางสูํ เมืองแวร์ซายส์ นําเข๎าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซายส์
(Versaille Palace) อันยิ่งใหญํ (มีไกด์ท๎องถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สร๎าง
ขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระเจ๎าหลุยส์ที่ 14 ภายในตกแตํงอยํางวิจิตรอลังการ

ระยะทาง 29 ก.ม.
ใช๎เวลาเดินทาง
ประมาณ 40 นาที

ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึ่งเป็นการใช๎เงินอยําง
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มหาศาล พาทํานชมห๎องตํางๆของพระราชวัง เชํน โบสถ์หลวงประจําพระราชวัง ,
ท๎องพระโรงที่ตกแตํงอยํางวิจิตรบรรจง, ห๎องอพอลโล, ห๎องเมอคิวรี่, ห๎องกระจก
(Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นห๎องที่พระยาโกษาธิบดี (ปาน)
ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคย เข๎า ถวายสาส์นตํอพระเจ๎าหลุยส์ที่ 14
แหํงฝรั่งเศส อีกทั้งยังเป็นห๎องที่ใช๎สําหรับจัดงานเลี้ยงและเต๎นรําของพระนางมารี
อังตัวแนตต์ มเหสีของพระเจ๎าหลุยส์ที่

16, ชมห๎องบรรทมพระราชินีที่ตกแตํง

อยํางงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญํ
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อาหารจีน

บําย

จากนั้น นําทํานลํองเรือ บาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตาม
แมํน้ําแซนด์ ที่ไหลผํานใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอัน
คลาสสิคของอาคารตํางๆ ตลอดสอง ฝากฝั่งแมํน้ํา เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่นํา
ประทับใจ โดยเรือจะลํองผําน มหาวิหาร นอเตรอดามแหํงปารีส

(Notre-

dame de Paris) อายุกวํา 800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคที่
งามเลิศ โดดเดํนด๎วยหอคอยคูํหน๎าทรงเหลี่ยมและยอดปลายแหลมบนหลังคา
วิหารสูงจากระดับพื้นดินถึง 96 เมตร เป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหวําง
พระเจ๎าหลุยส์ที่ 16 กับพระนางมารี อังตัวแนตต์ และยังเป็นจุดกิโลเมตรที่ศูนย์
ของประเทศฝรั่งเศสอีกด๎วย
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร

อาหารพื้นเมือง
(หอยเอสคาโก๎)

นําคณะเข๎าสูํที่พัก BEST WESTERN PLUS SUITECASE หรือเทียบเทํา

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
เช๎า

ปารีส – หอไอเฟล – ช๎อปปิ้ง – สนามบิน

รับประทานอาหารเช๎า ณ ห๎องอาหารของโรงแรม
นําเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส

ผําน ลานประวัติศาสตร์จัตุรัส

คองคอร์ด (Place de la Concorde) ที่พระเจ๎าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารี
อองตัวแนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติฝรั่งเศส จากนั้นเข๎าสูํ
ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซํ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัส
คองคอร์ดตรงสูํประตูชัยนโปเลียน, นําชมและถํายรูปคูํกับ ประตูชัย นโปเลียน
(Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แหํงชัยชนะ ของ จักรพรรดินโปเลียน ในศึก
เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี1805 โดยเริ่ม สร๎างขึ้นในปี ค.ศ. 1806 แตํมาแล๎วเสร็จในปี
ค.ศ.1836 ให๎เวลาทํานได๎เลือกซื้อสินค๎าชั้นนําบนถนนชองป์เอลิเซํ ที่เต็มไปด๎วย
ร๎านค๎าสุดหรูหรา สินค๎าแฟชั่นมากมาย แล๎วนําถํายรูปเป็นที่ระลึกกับ หอไอเฟล
(Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเดํนสูงตระหงํานคูํนครปารีสด๎วยความสูงถึง
1,051 ฟุต
เที่ยง

ซึ่งสร๎างขึ้นในปี ค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตุรัสทรอคคาเดโรํ

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

อาหารไทย

จากนั้นเชิญเลือกซื้อสินค๎าแฟชั่น อยํางเต็มอิ่มในราคาถูกที่ ร๎านค๎าปลอดภาษี
(Duty Free Shop) อาทิ เชํน เครื่องสําอาง ค์ น้ําหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า
จากนั้นพาทํานสัมผัสกับบรรยากาศที่ เต็มไปด๎วย นักช๎อปปิ้ง จากทั่วทุกมุมโลกใน
ห๎างสรรพสินค๎าใหญํ

สุดหรูใจกลางกรุงปารีสที่

แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์

(Galleries Lafayette) หรือ ทําน สามารถเลือกซื้อสินค๎า ของสวิส จากร๎าน
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Bucherer ร๎านดังของสวิส ที่มีสาขาเปิดอยูํใจกลางกรุงปารีส โดยมีสินค๎า
มากมาย อาทิ เชํน ช็อคโกแลต , เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห๎อดัง อาทิเชํน
Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต๎น
17.00 น.

นํา คณะ เดินทางสูํ สนามบิน ชาร์ล เดอ โกลด ์ เพื่อให๎ทํานมีเวลาในการทํา

คืนภาษี ( Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินค๎าในร๎านค๎า
ปลอดภาษีภายในสนามบิน
21.50 น.

ออกเดินทางกลับสูํกรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EK 076

วันที่แปดของการเดินทาง ดูไบ – กรุงเทพฯ
06.30 น.

เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

09.40 น.

ออกเดินทางสูํสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372

19.15 น.

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด๎วยความสวัสดิภาพ

(ร๎านค๎าในยุโรปสํวนใหญํจะปิดทําการในวันอาทิตย์ ,ขอสงวนสิทธิ์การย๎ายเมืองที่เข๎าพัก เชํน กรณีที่
เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข๎าพักเมืองที่ใกล๎เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
กรุณาอํานหมายเหตุให๎ละเอียดทุกข๎อ
หมายเหตุ 1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมํรับผิดชอบตํอคําชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง
บริษัทฯ ไมํสามารถควบคุมได๎ เชํน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลําช๎าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง
กรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองไมํอนุญาตให๎เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข๎าเมืองของแตํละประเทศไมํ
อนุญาตให๎เข๎าเมือง รวมทั้ง ในกรณีที่ทํานจะใช๎หนังสือเดินทางราชการ (เลํมสีน้ําเงิน) เดินทาง หาก
ทํานถูกปฏิเสธการเดินทางเข๎าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทํองเที่ยว โดยไมํต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคําบริการ โดยไมํต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า
4. กรณีที่คณะไมํครบจํานวน 15 ทําน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ
จะแจ๎งให๎ทํานทราบลํวงหน๎า 14 วันกํอนการเดินทาง

5. เมื่อทํานทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข๎อแล๎ว
ในกรณีที่ลูกค๎าต๎องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดตํอเจ๎าหน๎าที่ของบริษัทฯ กํอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมํขอรับผิดชอบคําใช๎จํายใดๆ ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยตําง ๆ ที่ไมํสามารถคาดการณ์ลํวงหน๎าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภัยของผู๎รํวมเดินทางเป็นสําคัญ
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โปรแกรม : อิตาลี (เวนิส) – สวิตเซอร์แลนด์ – ฝรั่งเศส (ขึ้นยอดเขาจูงเฟรา)
8 วัน 5 คืน
โดยการบินเอมิเรตส์ (EK)
กําหนดการเดินทาง
22–29 มี.ค., 29 มี.ค.–5 เม.ย. 2559
อัตราคําบริการ

ราคา

ผู๎ใหญํ พักห๎องคูํ (ห๎องละ 2 ทําน) ราคาทํานละ

65,900.-

ผู๎ใหญํ พัก 3 ทําน 1 ห๎อง (กรุณาอํานข๎อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

65,900.-

พักห๎องเดี่ยว เพิ่มทํานละ

9,900.-

เด็ก (อายุไมํเกิน 12 ปี) 1 ทําน พักกับผู๎ใหญํ 1 ทําน
เด็ก (อายุไมํเกิน 12 ปี) 1 ทําน พักกับผู๎ใหญํ 2 ทําน (กรุณาอํานข๎อมูล
เพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)
ในกรณีไมํใช๎ตั๋วเครื่องบิน ลดทํานละ
ในกรณีทีมีวีซําแล๎วหรือดําเนินการยื่นวีซําเอง

65,900.65,900.23,000.3,000.-

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต๎นที่ทํานละ
(ราคาสามารถยืนยันได๎ก็ตํอเมื่อที่นั่ง confirm เทํานั้น)

80,000.-

** โรงแรมในยุโรป ไมํอนุญาตให๎เด็กอายุต่ํากวํา 7 ปี เข๎าพักแบบไมํมีเตียงเสริม **

กําหนดการเดินทาง
4-11, 5-12 เม.ย., 26 เม.ย.-3 พ.ค., 27 เม.ย.- 4 พ.ค., 2-9 พ.ค. 2559
อัตราคําบริการ

ราคา

ผู๎ใหญํ พักห๎องคูํ (ห๎องละ 2 ทําน) ราคาทํานละ

75,900.-

ผู๎ใหญํ พัก 3 ทําน 1 ห๎อง (กรุณาอํานข๎อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

75,900.-

พักห๎องเดี่ยว เพิ่มทํานละ
เด็ก (อายุไมํเกิน 12 ปี) 1 ทําน พักกับผู๎ใหญํ 1 ทําน
เด็ก (อายุไมํเกิน 12 ปี) 1 ทําน พักกับผู๎ใหญํ 2 ทําน (กรุณาอํานข๎อมูล
เพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)
ในกรณีไมํใช๎ตั๋วเครื่องบิน ลดทํานละ
ในกรณีทีมีวีซําแล๎วหรือดําเนินการยื่นวีซําเอง

8,500.75,900.75,900.23,000.3,000.-

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต๎นที่ทํานละ
(ราคาสามารถยืนยันได๎ก็ตํอเมื่อที่นั่ง confirm เทํานั้น)

80,000.-

** โรงแรมในยุโรป ไมํอนุญาตให๎เด็กอายุต่ํากวํา 7 ปี เข๎าพักแบบไมํมีเตียงเสริม **
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กําหนดการเดินทาง

17-24 พ.ค., 18-25 พ.ค., 30 พ.ค.-7 มิ.ย 2559
อัตราคําบริการ

ราคา

ผู๎ใหญํ พักห๎องคูํ (ห๎องละ 2 ทําน) ราคาทํานละ

69,900.-

ผู๎ใหญํ พัก 3 ทําน 1 ห๎อง (กรุณาอํานข๎อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

69,900.-

พักห๎องเดี่ยว เพิ่มทํานละ

8,500.-

เด็ก (อายุไมํเกิน 12 ปี) 1 ทําน พักกับผู๎ใหญํ 1 ทําน
เด็ก (อายุไมํเกิน 12 ปี) 1 ทําน พักกับผู๎ใหญํ 2 ทําน (กรุณาอํานข๎อมูล
เพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)
ในกรณีไมํใช๎ตั๋วเครื่องบิน ลดทํานละ
ในกรณีทีมีวีซําแล๎วหรือดําเนินการยื่นวีซําเอง

69,900.69,900.23,000.3,000.-

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต๎นที่ทํานละ
(ราคาสามารถยืนยันได๎ก็ตํอเมื่อที่นั่ง confirm เทํานั้น)

80,000.-

** โรงแรมในยุโรป ไมํอนุญาตให๎เด็กอายุต่ํากวํา 7 ปี เข๎าพักแบบไมํมีเตียงเสริม **

อัตราคําบริการนี้รวม
1. คําตั๋วเครื่องบิน ชั้น ประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร๎อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยูํตํอ
จะต๎องไมํเกินจํานวนวัน และอยูํภายใต๎เงื่อนไขของสายการบิน)
2. คําภาษีสนามบินทุกแหํงตามรายการ
3. คํารถโค๎ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4. คําห๎องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทํา (3 ดาว – 4 ดาว)
5. คําอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. คําเข๎าชมสถานที่ทํองเที่ยวตามรายการ
7. คําประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต๎องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได๎จากเจ๎าหน๎าที่)
คําประกันอุบัติเหตุคุ๎มครองในระหวํางการเดินทางวงเงินไมํเกินทํานละ 1,000,000 บาท
คํารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมํเกินทํานละ 500,000 บาท (ตามเงื่นไขกรมธรรม์)
** ลูกค๎าทํานใดสนใจ.. .ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข๎อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได๎ **
- เบี้ยประกันเริ่มต๎น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต๎น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุมากกวํา 16 หรือน๎อยกวํา 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล๎านบาท]
**ความครอบคลุมผู๎เอาประกันที่มีอายุน๎อยกวํา 16 หรือมากกวํา 75 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล๎าน, รักษาตํอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล๎านบาท]
8. คํามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมํรวมทิปมัคคุเทศก์)
9. คําธรรมเนียมวีซําเข๎าประเทศเชงเก๎น
10. คําทิปพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง
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อัตรานี้ไมํรวม
1. คําธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2. คําใช๎จํายสํวนตัว

อาทิเชํน

คําเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , คําโทรศัพท์ , คําซักรีด , คําธรรมเนียมหนังสือเดินทาง ,

คําน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวํา

20 ก.ก.และมากกวํา 1 ชิ้น ,

คํารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ

เจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คํากระเป๋าเดินทางหรือของมีคําที่สูญหายในระหวํางการเดินทาง เป็นต๎น
3. คําภาษีมูลคําเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จําย 3%
4. คําธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. คําทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย

(โดยมาตรฐาน 2 ยูโร ตํอคน ตํอวัน : 8x2 = 16 ยูโร หรือ ประมาณ 800

บาท)
6. คําบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทํานจะต๎องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด๎วยตัวทํานเอง

เงื่อนไขการจอง
1. ชําระเงินมัดจําทํานละ 20,000 บาท โดยโอนเข๎าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได๎รับเงินมัดจําแล๎วเทํานั้น
2. สํงสําเนาหน๎าพาสปอร์ตของผู๎ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช๎งานไมํน๎อยกวํา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซํา ภายใน
3 วันนับจากวันจอง หากไมํสํงสําเนาหน๎าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได๎รับการยืนยันวํากรุ๏ปออกเดินทางได๎ ลูกค๎าจัดเตรียมเอกสารให๎การขอวีซําได๎ทันที
4. หากทํานที่ต๎องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค๎าอยูํตํางจังหวัด) ให๎ทํานติดตํอเจ๎าหน๎าที่
กํอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ๎งเจ๎าหน๎าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมํรับผิดชอบ
คําใช๎จํายที่เกิดขึ้น
5. การยื่นวีซําในแตํละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซําไมํเหมือนกัน ทั้งแบบหมูํคณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ทํานสามารถสอบถามข๎อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกํอนการจองได๎จากทางเจ๎าหน๎าที่
6. หากในคณะของทํานมีผู๎ต๎องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู๎สูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมํสะดวก
ในการเดินทางทํองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวํา 4-5 ชั่วโมงติดตํอกัน ทํานและครอบครัวต๎องให๎การดูแลสมาชิกภายใน
ครอบครัวของทํานเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูํคณะ หัวหน๎าทัวร์มีความจําเป็นต๎องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขการชําระคําทัวร์สํวนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บคําทัวร์สํวนที่เหลือ 20 วันกํอนการเดินทาง
หากทํานไมํผํานการอนุมัติวีซําหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจริง
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ข๎อมูลเบื้องต๎นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซําและการยื่นขอวีซํา
1. การพิจารณาวีซําเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใชํบริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต๎องจะชํวยให๎การ
พิจารณา ของสถานทูตงํายขึ้น
2. กรณีทํานใดต๎องใช๎พาสปอร์ตเดินทาง ชํวงระหวํางยื่นวีซํา หรือ กํอนเดินทางกับทางบริษัท ทํานต๎องแจ๎งให๎ทาง
บริษัทฯ ทราบลํวงหน๎าเพื่อวางแผนในการขอวีซําของทําน ซึ่งบางสถานทูตใช๎เวลาในการพิจารณาวีซําที่คํอนข๎าง
นาน และอาจไมํสามรถดึงเลํมออกมาระหวํางการพิจารณาอนุมัติวีซําได๎
3. สําหรับผู๎เดินทางที่ศึกษา หรือทํางานอยูํตํางประเทศ จะต๎องดําเนินเรื่องการขอวีซําด๎วยตนเองในประเทศที่ตน
พํานักหรือศึกษาอยูํเทํานั้น
4. หนังสือเดินทางต๎องมีอายุไมํต่ํากวํา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล๎วต่ํากวํา 6 เดือน ผู๎
เดินทางต๎องไปยื่นคําร๎องขอทําหนังสือเดินทางเลํมใหมํ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลํมเกํา ให๎กับทางบริษัท
ด๎วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของทํานจะเป็นประโยชน์อยํางยิ่งในการยื่นคําร๎องขอวีซํา และจํานวนหน๎าหนังสือ
เดินทาง ต๎องเหลือวํางสําหรับติดวีซําไมํต่ํากวํา 3 หน๎า
5. ทํานที่ใสํปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมํรับผิดชอบตํอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ
และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต๎องไมํมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตํงเติมใดๆ ในเลํม

ข๎อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
1. ทางบริษัทได๎สํารองที่นั่งพร๎อมชําระเงินมัดจําคําตั๋วเครื่องบินแล๎ว หากทํานยกเลิกทัวร์ ไมํวําจะด๎วย
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคํามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคําใช๎จําย ประมาณ 1,000 –
5,000 บาท แล๎วแตํสายการบินและชํวงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแล๎ว แตํทํานไมํสารถออกเดินทางได๎ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ
คําใช๎จํายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช๎เวลาประมาณ 3 - 6 เดือนเป็นอยํางน๎อย

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ๎งยกเลิกภายใน 45 วันกํอนเดินทาง

เก็บคําใช๎จําย ทํานละ 10,000 บาท

2. แจ๎งยกเลิกภายใน 30 วันกํอนเดินทาง เก็บคําใช๎จําย
3. แจ๎งยกเลิกน๎อยกวํา 20 วันกํอนเดินทาง

ทํานละ 20,000 บาท

เก็บคําใช๎จําย ทํานละ 80 % จากราคาทัวร์

4. แจ๎งยกเลิกน๎อยกวํา 15 วันกํอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์

เก็บคําใช๎จํายทั้งหมด

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคําใช๎จํายทั้งหมดกรณีทํานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให๎คณะเดินทาง
ไมํครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว๎ (30ทํานขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายตํอทางบริษัทและผู๎เดินทาง
อื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต๎องนําไปชําระคําเสียหายตํางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทําน
6. กรณีเจ็บป่วย จนไมํสามารถเดินทางได๎ ซึ่งจะต๎องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อน
การเดินทางของทํานไปยังคณะตํอไปแตํทั้งนี้ทํานจะต๎องเสียคําใช๎จํายที่ไมํสามารถเรียกคืนได๎คือ คําธรรมเนียมใน
การมัดจําตั๋ว และคําธรรมเนียมวีซําตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กรณียื่นวีซําแล๎วไมํได๎รับการอนุมัติวีซําจากทางสถานทูต (วีซําไมํผําน) และทํานได๎ชําระคําทัวร์ หรือมัดจํา
มาแล๎ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจริง เชํน คําวีซํา และคําบริการยื่นวีซํา / คํามัดจําตั๋วเครื่องบิน
หรือคําตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล๎ว) / คําสํวนตํางในกรณีที่กรุ๏ปออกเดินทางไมํครบตามจํานวน
8. กรณีวีซําผํานแล๎ว แจ๎งยกเลิกกํอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

ไมํคืนคําทัวร์

ทั้งหมด
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9. กรณีวีซําผํานแล๎ว แตํกรุ๏ปออกเดินทางไมํได๎ เนื่องจากผู๎เดินทางทํานอื่นในกลุํมโดนปฏิเสธ วีซํา หรือไมํวํา
ด๎วยสาเหตุใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักเก็บคําใช๎จํายจริงที่เกิดขึ้นแล๎วกับทํานเป็นกรณีไป
10. กรณีผู๎เดินทางไมํสามารถเข๎า-ออกเมืองได๎ เนื่องจากปลอมแปลง หรือการห๎ามของเจ๎าหน๎าที่ ไมํวําเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมํคืนคําทัวร์ทั้งหมด

ข๎อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.

เนื่องจากการวางแปลนห๎องพักของแตํละโรงแรมแตกตํางกัน จึงอาจทําให๎ห๎องพัก
แบบห๎องเดี่ยว (Single) ,ห๎องคูํ (Twin/Double) และห๎องพักแบบ 3 ทําน/3 เตียง
(Triple Room) ห๎องพักตํางประเภทอาจจะไมํติดกัน หรือ อยูํคนละชั้นกัน และบาง
โรงแรมอาจจะไมํมีห๎องพักแบบ 3 ทําน ซึ่งถ๎าเข๎าพัก 3 ทําน อาจจะได๎เป็น 1 เตียง
ใหญํกับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเป็นต๎องแยกห๎องพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไมํสามารถจัดหา
ได๎ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห๎องพัก

2.

โรงแรมในยุโรปสํวนใหญํอาจจะไมํมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูํในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา

3.

กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให๎คําโรงแรมสูงขึ้นมากและห๎องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย๎ายเมืองเพื่อให๎เกิดความเหมาะสม

4.

โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห๎องที่เป็นห๎องเดี่ยวอาจเป็นห๎องที่มีขนาดกะทัดรัต และไมํมี
อํางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูํกับการออกแบบของแตํละโรงแรมนั้นๆ และห๎องแตํละห๎องอาจมีลักษณะแตกตํางกัน
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เอกสารประกอบการขอวีซําเชงเก๎น (สวิตเซอร์แลนด์)
ใช๎เวลาทําการอนุมัติวีซํานับจากวันยื่น ประมาณ 7 วันทําการ
ยื่นวีซําแสดงตนที่สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซํา
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต๎องมีหน๎าเหลือสําหรับประทับวีซําอยํางน๎อย 2 หน๎า อายุ
การใช๎งานเหลือไมํน๎อยกวํา 6 เดือน นับจากหลัง วันเดินทางกลับ และหนังสือ
เดินทางจะต๎องไมํชํารุด ฉีกขาด มีรอยขีดเขียน (สําหรับทํานที่มีหนังสือเดินทาง
เลํมเกํา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซําด๎วย)
2. รูปถําย รูปถํายสีหน๎าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (ใช๎รูป สีพื้นหลังขาว
เทํานั้น ถํายไว๎ไมํเกิน

6 เดือน , สติ๊กเกอร์ใช๎ไมํได๎, ห๎ามสวมแวํนตาหรือ

เครื่องประดับ) สัดสํวนใบหน๎าตั้งแตํปลายคาง จนถึงศรีษะประมาณ 3 ซม.
(กรุณาอยําให๎รูปเลอะหมึก และอยําให๎รูปมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑูต
จะไมํรับรูปแบบนี้ ทํานอาจจะต๎องถํายใหมํ)
3. สําเนาทะเบียนบ๎าน/บัตรประชาชน/สูติบัตร (กรณีเด็กอายุต่ํากวํา 20 ปี )/ทะเบียนสมรส/ทะเบียน
หยํา/มรณะบัตร/ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ๎าเคยเปลี่ยน)
4. หลักฐานการเงิน
- กรณีผู๎เดินทางออกคําใช๎จํายเอง ใช๎ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ ย๎อนหลัง 6 เดือน ของผู๎
เดินทาง ขอจากทางธนาคารเทํานั้น ต๎องเป็น Statement ตัวเต็มจากธนาคารเทํานั้น ไมํใชํสําเนา
จากสมุดบัญชี และ อัพเดทไมํเกิน 15 วันหรืออยูํในเดือนที่ยื่นวีซํา
สถานทูตไมํรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจํา
- กรณีผู๎เดินทางไมํได๎ออกคําใช๎จํายเอง ใช๎สําเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์(ของผู๎ที่ออก
คําใช๎จําย) ย๎อนหลัง 6 เดือน
5. หลักฐานการทํางาน(ภาษาอังกฤษและมีอายุ 1 เดือน นับย๎อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์)
- กรณีเป็นพนักงาน

หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯ ระบุตําแหนํง , เงินเดือน ,

วันเริ่มทํางานและ

ชํวงเวลาที่อนุมัติให๎ลาหยุด ต๎องสะกดให๎ตรงตามหน๎าพาสปอร์ต
- กรณีเจ๎าของกิจการ

สําเนาใบทะเบียนการค๎าและหนังสือรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผู๎เดินทางเป็น

กรรมการหรือหุ๎นสํวน พร๎อมทัง้ เซ็นชื่อรับรองสําเนาและประทับตราบริษัทฯ (อายุสําเนาไมํเกิน 3 เดือน)
- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา

ใช๎

หนังสือรับรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบันที่กําลังศึกษาอยูํ

(สถานทูตไมํรับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน ไมํวําเป็นชํวงปิดเทอม และต๎องมีอายุ 1 เดือน
นับย๎อนหลังจากวันนัดสัมภาษณ์) ต๎องสะกดชื่อ-สกุล ให๎ตรงตามหน๎าพาสปอร์ต
6. กรณีเด็กไมํได๎เดินทางไปตํางประเทศพร๎อมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต๎องมีหนังสือยินยอมจากมารดา โดยมารดาจะต๎องคั ดหนังสือระบุ ยินยอมให๎
บุตรเดินทางไปตํางประเทศกับ

บิ ดา โดยมีการรับรองคําใช๎จํายพร๎อมแจ๎งความสัมพันธ์และยินดีชดเชย

คําเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอต๎นสังกัด

พร๎อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน๎า

พาสปอร์ตมารดามาด๎วย
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-

หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต๎องมีหนังสือยินยอมจากบิดา โดยบิดาจะต๎องคัดหนังสือระบุ ยินยอมให๎บุตร
เดินทางไปตํางประเทศกับมารดา โดยมีการรับรองคําใช๎จํายพร๎อมแจ๎งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยคําเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอต๎นสังกัด พร๎อมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหน๎าพาสปอร์ตบิดามา
ด๎วย

-

หากเด็กไมํได๎เดินทาง พร๎อมกับบิดาและมารดา ทั้ง บิดาและมารดา จะต๎องคัด หนังสือระบุ ยินยอมให๎บุตร
เดินทางไปตํางประเทศ กับใคร และมีความสัมพันธ์อะไรกันกับเด็ก

โดยมีการรับรองคําใช๎จํายพร๎อมแจ๎ง

ความสัมพันธ์และยินดีชดเชยคําเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอําเภอต๎นสังกัด พร๎อมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหน๎าพาสปอร์ตบิดาและมารดามาด๎วย พร๎อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดา
หรือมารดาเพื่อรับรองแกํบุตรด๎วย
-

กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยําร๎าง จะต๎องแนบสําเนาใบหยํา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวําฝ่ายใด
เป็นผู๎มีอํานาจปกครองบุตรแตํเพียงผู๎เดียว

-

*** กรณีเด็กอายุต่ํากวํา 18 ปี บิดาและมารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซํา

7. เบอร์มือถือทีติดตํอได๎สะดวก
8. กรุณากรอกข๎อมูลภาษาไทยตามแบบฟอร์มที่แนบมาให๎ถูกต๎องด๎วย เนื่องจากเป็นข๎อมูลที่ต๎องสํงให๎กับทาง
สถานฑูต ทางบริษัทฯ ไมํสามารถกรอกแทนทํานได๎ เพราะถ๎าข๎อมูลผิดพลาด ทํานอาจจะถูกปฏิเสธวีซําได๎

เอกสารยื่นวีซําอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติม
ได๎ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ๎งขอเพิ่มเติม
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แบบฟอร์มสาหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเกนประเทศสวิตเซอร์แลนด์
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกข้อ เนื่องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..…
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..……………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานที่เกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………
6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………….…………………
7. สัญชาติปัจจุบัน ................................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปัจจุบัน…………………………..
8. เพศ
ชาย
หญิง
9. สถานภาพ
โสด
แต่งงาน (จดทะเบียน)
แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หย่า
แยกกันอยู่
หม้าย (คู่สมรสเสียชีวิต)
อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณีที่ผู้สมัครขอวีซ่าเป็นเด็ก อายุต่ากว่า 18 ปีบริบูรณ์ ให้ใส่ชื่อ และที่อยู่ ผู้ปกครอง
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..…
11. ที่อยู่ของผู้ขอวีซ่า
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ..................................................................
12. อาชีพปัจจุบัน (หากค้าขาย ให้ระบุด้วยว่าค้าขายอะไร เช่น ขายเสื้อผ้า ขายอาหาร เป็นต้น)
.......................................................................................................
13. ชื่อบริษัทหรือร้านค้า และที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยู่ของ
สถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……
14. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ตั้งแต่วันที่........................................ ถึงวันที่..............................................
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................
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16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย

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

17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักอยู่ของผู้ร้องขอ
ตัวผู้ขอวีซ่าเอง

มีผู้อื่นออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)

กรุณาระบุชอื่ ......................................................
สิ่งที่ช่วยในการดารงชีพ

…………………………………………………..…

เงินสด

สิ่งที่ช่วยในการดารงชีพ

เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ที่พักที่มีผู้จัดหาให้
ชาระค่าที่พักล่วงหน้าแล้ว

ค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างพานักมีผู้ออกให้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว

อื่นๆ (โปรดระบุ)

อื่นๆ (โปรดระบุ)

************************************************
หมายเหตุ

การอนุมัติวีซําเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมํมีสํวนเกี่ยวข๎องใดๆ

ทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให๎แกํผู๎เดินทาง
เทํานั้น
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