ขุนเขา หินผา และ ปราสาท อิตาลี สวิตเซอร์ แลนด์
7 DAYS 4 NIGHTS
เดินทาง มีนาคม – กรกฎาคม 63

ขึ ้นชม 2 เขาสวยงาม เขาซุนเนกกา และ เขาริกิ | เข้ าชมปราสาทชิลยอง
มิลาน | เซอร์ แมท | กรุงเบิร์น | อินเทอร์ ลาเคน | เมืองซุก | ลูเซิร์น
ราคาแนะนาเพียง

39,990.-

เส้ นทางการเดินทาง

วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. ดูไบ - มิลาน - เซอร์ แมท - เขาซุนเนกกา – แทซ
วันที่ 3. แทซ – มองเทรอซ์ – เข้ าปราสาทชิลยอง - เวเว่ย์ – เจนีวา – โลซานน์
วันที่ 4. โลซานน์ – กรุงเบิร์น - อินเทอร์ ลาเคน - ซุก
วันที่ 5. ซุก – นัง่ รถไฟไต่เขาริกิ- ลูเซิร์น – มิลาน
วันที่ 6. มิลาน - Fidenza Village Outlet - สนามบิน
วันที่ 7. ดูไบ – กรุงเทพ ฯ

วันที่ 1 กรุ งเทพฯ
18.00 น.
20.35 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์ เตอร์ T สายการบินเอ
มิเรตส์ เจ้ าหน้ าที่คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสูด่ ไู บ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373
** คณะเดินทางตั ้งแต่วนั ที่ 01 เมษายน 63 เป็ นต้ นไป ออกเดินทาง เวลา 21.05 น. และถึงดูไบ เวลา 00.50 น. **
** คณะเดินทางตั ้งแต่วนั ที่ 02 มิถนุ ายน 63 เป็ นต้ นไป ออกเดินทาง เวลา 21.25 น. และถึงดูไบ เวลา 00.50 น. **

วันที่ 2 ดูไบ - มิลาน - เซอร์ แมท - เขาซุนเนกกา – แทซ
00.50 น.
03.45 น.
07.45 น.

เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลีย่ นเครื่ อง
ออกเดินทางสูเ่ มืองมิลาน โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK101
** คณะเดินทางตั ้งแต่วนั ที่ 01 เมษายน 63 เป็ นต้ นไป ออกเดินทาง เวลา 03.35 น. และถึงดูไบ เวลา 08.15 น. **
ถึงสนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาท้ องถิ่นช้ ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่ โมง และจะเปลี่ยนเป็ น 5
ชัว่ โมงในวันที่ 29 มีนาคม 2563) นาท่านสูเ่ มืองเซอร์ แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ ท ยอดนิยมที่ได้ รับความนิยม
สูง เนื่องจากเป็ นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมือ งไม่ใช้ น ้ามันเชื ้อเพ ลิง แต่ใช้ แบตเตอรี่
เท่านั ้น และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็ นยอดเขาแมททอร์ ฮอร์ น (Matterhorn) ที่ได้ ชื่อว่าเป็ นยอดเขาที่มีรู ปทรง
สวยที่สดุ ในสวิส จากนั ้นนาท่านสู่เมืองเซอร์ แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ ท ยอดนิยมที่ได้ รับความนิยมสูง
เนื่องจากเป็ นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้ น ้ามันเชื ้อเพลิง แต่ใช้ แบตเตอรี่ เท่านั ้น
และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็ นยอดเขาแมททอร์ ฮอร์ น (Matterhorn) ที่ได้ ชื่อว่าเป็ นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สดุ
ในสวิส

กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื ้นเมือง (ชีสฟองดูว์, Cheese Fondue)
จากนันน
้ าท่านเดินทางโดยรถไฟ Funicular ที่วงิ่ ผ่านอุโมงค์เจาะทะลุภเู ขาสูเ่ ขาซุนเนกกา (Sunnegga) ที่มีความสูง 2,228
เมตร แต่เรี ยกได้ ว่าเป็ นจุดชมวิวของยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ น (Matterhorn) ที่สวยงามมากๆ โดยบริ เวณบนยอดเขานี ้ยัง
ประกอบไปด้ วยทะเลสาบทัง้ 5 โดยจะนาท่านเดินเท้ าไปชม 1 ใน 5 ทะเลสาบที่มีกล่าวได้ วา่ มีชื่อเสียงและสวยงามที่สุดของ
การชมวิวยอดเขายอดเขาแมทเทอร์ ฮ อร์ น นัน้ คือ ทะเลสาบไลเซ (Leisee Lake) ที่ ตงั ้ บนความสูง 2,232 เมตรจาก
ระดับน ้าทะเล ในช่วงฤดูร้อนน ้าในทะเลสาบที่ใสราวกับกระจก จะสะท้ อนภาพของยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ นบนผิวนา้ ที่
สวยงามยิ่งนัก (ถ้ าในช่ วงฤดูหนาวนา้ ในทะเลสาบจะกลายเป็ นพืน้ นา้ แข็ง) นาท่านเดินทางกลับลงมาที่เมืองเซอร์ แมท
เชิญท่านอิสระกับการเดินเที่ยวชมเมือง หรื อเลือกซื ้อของฝากตามอัธยาศัย
***คณะเดินทางวันที่ 6 ,20 และ 27 พฤษภาคม 2563 เนื่ องจาก เขาซุนเนกกา ปิ ดซ่ อมบารุ ง โปรแกรมจะเป็ น
อิสระตามอัธยาศัย โดยมีหัวหน้ าทัวร์ ให้ ข้อมูล หรือ คาแนะนา ค่ าใช้ จ่ายทัง้ หมดเป็ นความรับผิดชอบของตัวท่ าน
เอง ให้ ท่านอิสระเดินเที่ยวชมเมือง หรือ เลือกซือ้ ของฝากตามอัธยาศัย หรือจะเลือกขึน้ กระเช้ าไฟฟ้ าเพื่อ สัมผัส
กับความงดงามของยอดเขาไคลน์ แมทเทอร์ ฮอร์ น (Klien Matterhorn) ที่สูงถึง 4,478 เมตร และได้ ช่ อื ว่ าเป็ นยอด
เขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอลป์ ชื่นชมกับทิวทัศน์ ท่ ีสวยงาม ณ จุดสูงที่สุดบริเวณไคลน์ แมทเทอร์
ฮอร์ น เข้ าชมถา้ นา้ แข็งที่อยู่สูงที่สุดในสวิส หรื อนั่ งรถไฟฟั นเฟื องสู่สถานี รถไฟกรอนเนอร์ แ กรต (Gornergrat
railway) ทาท่ านเดินทางสู่จุดชมวิวที่ท่านจะได้ เห็นทัศนี ยภาพที่สวยงามของยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ น ที่สวยงาม
นาท่ านเดินเท้ าสู่บริเวณทะเลสาบที่อยู่สูงจากระดับนา้ ทะเล 2,757 เมตร โดยบริเวณทะเลสาบนี เ้ ป็ นเงาสะท้ อน
ภาพเขาแมทเทอร์ ฮอร์ น (Matterhorn's reflect) อันสุดสวยงามยิ่งนัก ( โดยปกตินา้ ในทะเลสาบ จะมากหรือน้ อย
ขึน้ อยู่กับปริมาณนา้ ฝน และ สภาพอากาศ ช่ วงเวลาที่เดินทางไปชมอยู่ในช่ วงกลางปี (พฤษภาคม – ตุลาคม) ถ้ า
ช่ วงฤดูหนาวทะเลสาบจะกลายเป็ นนา้ แข็ง) ***

อิสระอาหารค่าตามอัธยาศัย
จากนั ้นนาท่านเดินทางสูเ่ มือง Tasch
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่พ
ี กั ELITE หรือเทียบเท่ า

วันที่ 3 แทซ – มองเทรอซ์ – เข้ าปราสาทชิลยอง - เวเว่ ย์ – เจนีวา – โลซานน์
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองตากอากาศที่ตั ้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ ชื่อว่าริ เวียร่ าของ
สวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน์ บ้ านเรื อ น ริ ม ทะเลสาบ นาท่ านเข้ าชมปราสาทชิลยอง (Chillon castle)
ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้ างขึ ้นบนเกาะหินริ มทะเลสาบเจนีวา ตั ้งแต่ยุคโรมันเรื องอานาจโดยราชวงศ์
SAVOY นาเที่ยวเมืองเวเว่ ย์ (Vevey) คือเมืองที่ตั ้งอยู่ในรัฐโว ของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ โดยตัวเมืองตั ้งอยู่บน
ชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ต่างก็ขนานนามให้ เมืองเวเว่ย์ เป็ น "ไข่ มุกแห่ งริเวียร่ าสวิส"(Pearls of
the Swiss Riviera) ที่แม้ แต่ศิลปิ นตลกชื่อดังแห่งฮอลลีว้ ดู “ชาลี แชปลิน” ยังหลงใหลและได้ อาศัยอยู่ที่เมืองนี ้ใน
บั ้นปลายชีวิต
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมื อ งเจนี วา(Geneva) นาชมเมือ งที่เป็ นศูนย์ กลางการประชุม นานาชาติ เมือ งที่ตัง้
องค์การสากลระดับโลก อาทิ องค์การการค้ าโลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ ายรู ปกับนา้ พุเจทโด (jet

d'eau) ที่ฉีดสายนา้ พุ่งสูงขึน้ ไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปิ ดเฉพาะวันอากาศดี) และถ่ายรู ปกับ นาฬิกาดอกไม้
สัญลักษณ์ ที่สาคัญของเมืองเจนีวา จากนั ้นนาท่านเดินทางสู่เมืองโลซานน์ (Lausanne) นาชมเมืองโลซานน์ ซึ่ง
ตั ้งอยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับได้ ว่าเป็ นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สดุ เมืองหนึ่งของ
สวิตเซอร์ แลนด์ มีประวัติศาสตร์ อันยาวนานมาตั ้งแต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั ้งหลักแหล่งอยู่บริ เวณริ ม
ฝั่งทะเลสาบที่นี่ เมืองโลซานน์มีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึง
ดึงดูดนักท่อ งเที่ยวจากทั่วโลกให้ มาพักผ่อนตากอากาศที่นี่ เมือ งนีย้ ัง เป็ นเมือ งที่มีความสาคัญ สาหรั บชาวไทย
เนื่องจากเป็ นเมืองที่เคยเป็ นที่ประทับของสมเด็จย่า นาท่ านชม สวนสาธารณะที่มีรูปปั ้นลิง 3 ตัว ปิ ดหู ปิ ดปาก
ปิ ดตา อันเป็ นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว์ และถ่ายรู ปกับ ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยส่งไปตั ้งใน
สวนสาธารณะของเมืองโลซานน์

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่พ
ี กั HOTEL AGORA SWISS NIGHT by FASSBIND หรือเทียบเท่ า

วันที่ 4 โลซานน์ – กรุ งเบิร์น - อินเทอร์ ลาเคน - ซุก
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสูก่ รุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้ รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้ เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจาก
นี ้เบิร์นยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคณ
ุ ภาพชีวติ ที่ดีที่สดุ ของโลกในปี ค.ศ.2010 นาท่ านชมบ่ อหมีสีนา้ ตาล
(Bear Park) สัตว์ที่เป็ นสัญลักษณ์ ของกรุงเบิร์น น าท่ า นชมมาร์ กาสเซ ย่ า นเมื อ งเก่ า ปั จจุบนั เต็มไปด้ วยร้ านดอกไม้
และบูติค จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี นาท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์ นกาสเซ ถนนที่มีระดับ
สูงสุดของเมืองนี ้ ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปด้ วยร้ านภาพวาดและร้ านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาโบราณ ไซ้ ท์
คล็อคเค่ นทรัม (Zytglogge Clock Tower) อายุ 800 ปี ที่มี “โชว์” ให้ ดทู กุ ๆชัว่ โมงในการตีบอกเวลาแต่ละครัง้

กลางวัน
บ่ าย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางต่อสู่เมืองอินเทอร์ ลาเคน (Interlaken) ให้ เวลาท่านเดินเล่นเมืองอินเทอร์ ลาเคน (Interlaken)
เป็ นเมือ งที่ตัง้ อยู่ร ะหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรี ยนซ์ (Lake Brienz) อันเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญ และ มีความสาคัญประหนึง่ เมืองหลวงของแบร์ นเนอร์ โอเบอลันด์ มีภาพของยอดเขาจุงเฟราเป็ น
ฉากหลัง มีเวลาให้ ท่านเดินเล่นชมเมืองที่น่ารั กแห่งนี ้ จากนั ้นนาท่านเดินทางต่อสู่เมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริ ม
ทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยายตัง้ อยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของ
ทัศนียภาพแล้ ว เมืองนี ้ยังมีอัตราการเก็บภาษี ที่ค่อนข้ างต่าจึงถือเป็ นที่ต ากอากาศที่นิยมของเหล่าเศรษฐี คนดัง
สาคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ท่านอาจจะเห็นซูเปอร์ คาร์ จอดเรี ยงรายอยู่ 2 ข้ างทาง จนเป็ นเรื่ องธรรมดาไปเลย
นาท่านชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนด์มาร์ กที่สาคัญแห่งหนึ่งของเมือง ด้ วยความสูงของ
หอถึง 52 เมตรและความโดดเด่ น ของหลังคาซึ่งเป็ นสีนา้ เงินขาวโดนเด่นตัดกับสีหลังคาสีนา้ ตาลของบ้ านเมือ ง
สวยงามอย่ า งยิ่ ง น าท่ า นเข้ า ชมร้ านท าทองที่ เ ก่ าแก่ ที่สุ ด ในยุ โ รป (The Oldest house of goldsmiths in
Europe) ของครอบครั ว Lohri เปิ ดทาการตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแต่งในรู ป แบบ
สถาปัตยกรรมสมัยจักรวรรดิดินโปเลียน มีซ้ มุ ประตูและเสาโรมัน มีรูปปัน้ และจิตรกรรมฝาผนัง ด้ วยการวาดลายหิน
อ่อนด้ วยมือ ในปี 1971 ได้ เปิ ดร้ านนี ้เป็ นพิพิธภัณฑ์ศิลปะล ้าค่าและเครื่ องประดับหายาก และบางชิ ้นมีเพียงชิน้
เดียวในโลก มีเวลาให้ ท่านเดินชื่นชมอาคาร งานศิลปะล ้าค่าและเครื่ องประดับหายากแล้ ว ในส่วนของ Lohri Store
ยังมีนาฬิกาชัน้ นาระดับโลกให้ ท่านเลือ กซื ้อเลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget,
Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่พ
ี กั SWISS EVER ZUG SWISS HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่ 5 ซุก – นั่งรถไฟไต่ เขาริกิ - ลูเซิร์น – มิลาน
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

ค่า
ที่พัก

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนั ้นนาท่านนั่งรถไฟไต่ เขาริ กิ (Rigi) ที่ถือได้ ว่าเป็ นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สดุ ในยุโรป และยังเป็ นอันดับ 2 รอง
จากยอดเขาวอชิงตัน ในมลรัฐนิวแฮมป์ เชียร์ ในสหรัฐอเมริ กา ความสูงจากระดับน ้าทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริ กิ
(Rigi Kulm) นีม้ ีที่ม าจากคาว่า Mons Regina แปลได้ ว่า ราชิ นิ แ ห่ ง ภูเ ขา (Queen of the mountains) เพราะ
สามารถมองเห็นทิวทัศน์ ของยอดเขา อื่นๆ ได้ รอบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบล้ อมด้ วยธรรมชาติ ของ
ทะเลสาบ Luzern และ Zug จากนั ้นนาท่านลงจากเขาโดยกระเช้ าไฟฟ้าชมวิวที่สวยงามอีกหนึ่งบรรยากาศที่ น่า
ประทับใจ นาท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์ แลนด์ ที่ถูก
ห้ อมล้ อมไปด้ วยทะเลสาบและขุนเขา
อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
จากนั ้นพาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็ นอนุสรณ์
ราลึกถึงการสละชีพอย่างกล้ าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่ งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ ชา
เปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ ามผ่านแม่ นา้ รอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็ น
เหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็ นสะพานไม้ ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สดุ ในยุโรป สร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้
หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ ของชาวสวิสตลอดแนวสะพาน จากนั ้นนาท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน
(Milan) ประเทศอิตาลี

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพื ้นเมือง (พิซซ่ า , สปาเก็ตตี)้
นาท่ านเดินทางเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก HOLIDAY INN MILAN - ASSAGO หรือเทียบเท่ า

วันที่ 6 มิลาน - Fidenza Village Outlet - สนามบิน
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ Fidenza Village Outlet ให้ เวลาท่านได้ อิสระช้ อปปิ ง้ สินค้ าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น Armani, Boggi
Milano, Calvin Klein, Coach, Diesel, Dolce&Gabbana, Fabiana Filippi, Guess, GrandVision by Avanzi, Massimo
Rebecchi, Michael Kors, New Balance, Paul Smith, Samsonite, Timberland, Versace, และอื่นๆอีกมากมาย

กลางวัน
บ่ าย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางกลับสู่เมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรี ยกได้ ว่า เป็ นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่ ของโลก นาท่านถ่ายรูปด้ าน
นอกกับมหาวิหารแห่ ง เมือ งมิ ลาน (Duomo di Milano) ที่สร้ างด้ วยศิ ล ปะแบบนี โอโกธิ ค ที่ผสมผสานกัน เป็ น
สถาปั ตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟื ้นฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio
Emanuele II) ที่นับว่าเป็ นชอปปิ ง้ มอลล์ที่สวยงาม หรู หราและเก่าแก่ที่สดุ ในเมืองมิลาน อนุสาวรี ย์ ของกษัตริ ย์วิค
เตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 ผู้ริเริ่ มการรวมชาติหวั เมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรี ย์ของศิลปิ นชื่อดังในยุคเรเนซองส์อีก 1

ท่าน คือ ลิโอนาร์ โด ดาร์ วินซี่ ที่อยู่ในบริ เวณด้ านหน้ าของโรงละครสกาล่า มีเวลาให้ ท่านเลือกซื ้อสินค้ าแฟชัน่ ชัน้ นา
จากทัว่ ทุกมุมโลก

18.00 น.
21.35 น.

เดินทางสูส่ นามบินมิลาน ประเทศอิตาลี เพื่อให้ ท่านมีเวลาทาคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช๊ อปปิ ง้ สินค้ า
ปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 92
**คณะเดินทางตั ้งแต่วนั ที่ 25 มี.ค.63 เป็ นต้ นไป ออกเดินทางเวลา 22.20 น. และถึงดูไบเวลา 06.25 น.**

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

18.40 น.

เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลีย่ นเครื่ อง
ออกเดินทางสูส่ นามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372
**คณะเดินทางตั ้งแต่วนั ที่ 25 มีนาคม 63 เป็ นต้ นไป ออกเดินทางเวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น.**
**คณะเดินทางตั ้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 63 เป็ นต้ นไป ออกเดินทางเวลา 09.40 น. และถึงกรุ งเทพฯ เวลา 19.15
น.**
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
*******************************************************************************************************

ราคาแนะนาเพียง
ขุนเขา หินผา และ ปราสาท อิตาลี สวิตเซอร์ แลนด์
7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่ าน
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่ านละ

เด็กอายุไม่ เกิน 12 ปี
(ไม่ เสริมเตียง)
ท่ านละ

ไม่ รวมตั๋ว
ท่ านละ

11 – 17 มี.ค. 63
39,990.39,990.39,990.21,190.18 – 24 มี.ค. 63
39,990.39,990.39,990.21,190.01 – 07 เม.ย. 63
43,990.43,990.43,990.25,190.09 – 15 เม.ย. 63
48,990.48,990.48,990.25,190.26 เม.ย.-02 พ.ค. 63
43,990.43,990.43,990.25,190.01 – 07 พ.ค. 63
43,990.43,990.43,990.25,190.06 – 12 พ.ค. 63
42,990.42,990.42,990.24,190.20 – 26 พ.ค. 63
42,990.42,990.42,990.24,190.27 พ.ค.- 02 มิ.ย. 63
42,990.42,990.42,990.24,190.02 – 08 มิ.ย. 63
43,990.43,990.43,990.25,190.24 – 30 มิ.ย. 63
43,990.43,990.43,990.25,190.01 – 07 ก.ค. 63
43,990.43,990.43,990.23,190.22 – 28 ก.ค. 63
43,990.43,990.43,990.22,190.โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการให้ บริการ
1.
2.
3.
4.

ชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้ าบัญชี ที่นงั่ จะยืนยันเมื่อได้ รับเงินมัดจาแล้ วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ สาเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้ รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ การขอวีซ่าได้ ทนั ที
หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลกู ค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ ท่ านติดต่อเจ้ าหน้ าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้ จ่ายที่
เกิดขึ ้น

พักเดี่ยว
เพิ่ม
ท่ านละ
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.-

5.
6.

การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีขนตอนการยื
ั้
่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้ อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้ จากทางเจ้ าหน้ าที่
หากในคณะของท่านมีผ้ ตู ้ องการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงู อายุ, มีโรคประจาตัว หรื อไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครั วต้ องให้ การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครั วของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้ าทัวร์ มีความจ าเป็ นต้ องดูแลคณะทัวร์
ทังหมด
้

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชันประหยั
้
ด (Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้ อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้ องไม่เกินจานวนวัน และอยู่ภายใต้ เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
ค่าห้ องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์ สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที่)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลู ก ค้ า ท่ า นใดสนใจ ซื อ้ ประกั น การเดิน ทางสาหรั บครอบคลุ มเรื่ องสุ ขภาพสามารถสอบถามข้ อมูล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบีย้ ประกันเริ่มต้ น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตงั ้ แต่ แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้ าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิ หตุ 1.5 ล้ านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.

ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสือ เดินทาง, ค่า
น ้าหนักเกินจากทางสายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการ
เจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีคา่ ที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้ น
ค่าธรรมเนียมน ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ ้นราคา
ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้ วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ (ผู้เดินทางชาระหน้ างาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ (21 สวิตฟรังก์)

7.

ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (21 สวิตฟรังก์)

เงื่อนไขการชาระค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ
ทางบริ ษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 20 วันก่ อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุมัตวิ ีซ่าหรื อยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริ ษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ จริ ง
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในการเตรี ยมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.
2.

3.
4.

5.

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจ ของสถานทูต มิใช่บริ ษัททัวร์ การเตรี ยมเอกสารที่ ดีและถูกต้ องจะช่วยให้ การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ ้น
กรณี ท่านใดต้ องใช้ พาสปอร์ ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรื อ ก่อนเดินทางกับทางบริ ษัท ท่านต้ องแจ้ งให้ ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้ าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้ เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้ าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั วิ ีซ่าได้
สาหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรื อทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้ องดาเนินเรื่ องการขอวีซ่าด้ วยตนเองในประเทศที่ ตน
พานักหรื อศึกษาอยู่เท่านัน้
หนังสือเดินทางต้ องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้ วต่ากว่า 6 เดือน
ผู้เดินทางต้ องไปยื่นคาร้ องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรี ยมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้ กับทาง
บริ ษัทด้ วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้ องขอวีซ่า และจานวน
หน้ าหนังสือเดินทาง ต้ องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3 หน้ า
ท่านที่ ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นันๆ
้ และพาสปอร์ ต ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้ องไม่มีรอยฉีกขาด หรื อ การขีดเขียน หรื อ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องตั๋วเครื่ องบินและที่น่ ังบนเครื่ องบิน
1.

2.
3.

ทางบริ ษัทได้ สารองที่นั่งพร้ อมชาระเงินมัดจาค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้ วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรี ยกเก็บค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่งมีคา่ ใช้ จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตัว๋ เครื่ องบินทาการออกแล้ ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์เรี ยกเก็บค่า ใช้ จ่าย
ตามที่เกิดขึ ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้ เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้ อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริ เวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผู้ที่จะนั่งต้ องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่ สายการบิน
กาหนด เช่น ต้ องเป็ นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ อย่างรวดเร็ วในกรณี ที่เครื่ องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิ ดประตูฉกุ เฉินได้ (น ้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผ้ ทู ี่มีปัญหาทางด้ านสุขภาพและร่ างกาย และ
อานาจในการให้ ที่นงั่ Long leg ขึ ้นอยู่กบั ทางเจ้ าหน้ าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้ งยกเลิก 45 วัน ขึ ้นไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
แจ้ งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้ งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้ งยกเลิกน้ อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้ จ่ายทั ้งหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จ่ายทังหมดกรณี
้
ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้ คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจานวนที่ บริ ษัทฯกาหนดไว้ (30ท่านขึ ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริ ษัทและผู้เดินทางอื่ นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้ องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษัทฯจะทาการ
เลื่อ นการเดิน ทางของท่ าน ไปยังคณะต่อ ไปแต่ทัง้ นี ท้ ่า นจะต้ อ งเสีย ค่า ใช้ จ่ ายที่ ไ ม่สามารถเรี ย กคื น ได้ คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ได้ รับการอนุมตั วิ ีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผา่ น) และท่านได้ ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้ ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อค่า
ตัว๋ เครื่ องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
กรณี ผ้ เู ดินทางไม่สามารถเข้ า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรื อการห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ ทงหมด
ั้

ข้ อมูลเพิ่มเติมเรื่ องโรงแรมที่พัก
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้ องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ องเดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่
(Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้ องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้ เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมติ ่า
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ คา่ โรงแรมสูงขึ ้นมากและห้ องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ ายเมืองเพื่อให้ เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้ องที่เป็ นห้ องเดี่ยวอาจเป็ นห้ องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอ่างอาบน ้า ซึ่งขึ ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ
้ และห้ องแต่ละห้ องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

่ เชงเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ ประมาณ 7 ว ันทาการ
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ แสดงตนทีศ
่ TLS Contact
ยืน
่ วีซา
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซา

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด
เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด

่ หน ังสอ
ื เดินทางต้องนาสง
่ เข้าสถานทูต
ในว ันยืน
่ วีซา
่ ไม่สามารถดึงหน ังสอ
ื เดินทางออกมาได้
และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
ี า
่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอ
ื เดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับ
1. หน ังสอ
้
ื
วีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใชงานเหลื
อไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนั งสอ
ื เดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
เดินทางจะต ้องไม่ชารุด (หนั งสอ
่ วีซา่ ด ้วย)
ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พาน ักอยูต
่ า่ งประเทศ, ทางานอยูต
่ า่ งประเทศ หรือ
ึ ษาศ ก
ึ ษาอยู่ต่า งประเทศ กรุ ณ าแจ้ง เจ้า หน้า ทีข
นก
ั เรีย น น ก
ั ศก
่ องทางบริษ ท
ั ให้ท ราบท น
ั ที
เพราะการยืน
่ ขอวีซ่าจะมีเงือ
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม และ บาง
สถานทู ตอาจไม่ส ามารถยืน
่ ขอวีซ่า ในประเทศไทยได้ ข้อ ก าหนดนีร้ วมไปถึง ผู เ้ ดิน ทางทีถ
่ อ
ื
พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***
ี น ้าตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จานวน 2 ใบ
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสห
้ หล ังขาวเท่านน
้ อยูก
***ใบหน้าสูง2.5- 3 CM.ขึน
่ ับล ักษณะใบหน้าของแต่ละบุคคล พืน
ั้ ถ่ายไม่
่ อนแทคเลนส ์ รูป
เกิน 6 เดือน รวบผม ให้เห็ นหู เห็ นคิว้ ห้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประด ับ ไม่ใสค
ไม่เลอะหมึก.และไม่มรี อ
่ งรอยชารุด***
ต ัวอย่างรูป

3. หล ักฐานการทางาน

ื รับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นสว่ น
เจ้าของกิจการ หนั งสอ
่ ช
ี อ

-

อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)
ี้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เชน
่ รูปถ่ายร ้าน สญ
ั ญาเชา่ ที่
กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชแ

-

โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นตัน
-

เป็นพน ักงาน

ื รับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
หนังสอ
่ ทางาน, วันลา

ื่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชอ
ื่ สถานทูตทีย
MAY CONCERN” แทนชอ
่ น
ื่ )
-

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

4. หล ักฐานการเงิน
้ า่ ยเอง ใช ้ Bank Statement บ ัญชอ
ี อมทร ัพย์ธรรมดาของธนาคาร
กรณีผเู ้ ดินทางออกค่าใชจ

-

ทวไป
่ั
ย ้อนหลัง 6 เดือน ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านั น
้ (รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญช ี โดยการฝาก
หรือถอน ก่อน 1-2 วัน แล ้ว ค่อยขอ Statement เพือ
่ ให ้อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยูใ่ นเดือนทีย
่ น
ื่ วีซา่
้ า่ ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอ
ี อมทรัพย์ย ้อนหลัง 6
กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ

-

เดือน(ของผู ้ทีอ
่ อกค่าใชจ่้ าย)
ื่ -นามสกุลให ้ตรงกับพาสปอร์ต แสดงเลขทีบ
ี รบทุกตัว และ
**Bank Statement จะต ้องสะกดชอ
่ ญ
ั ชค

-

จะต ้องมีแสดงทัง้ หมดในทุก ๆ หน ้า
-

***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถ ้าธนาคารออกมาเป็ นรูปแบบทีเ่ ป็ นตัวครึง่ กระดาษ A4
ไม่สามารถใชยื้ น
่ ได ้ รบกวนแจ ้งธนาคารให ้ออกเป็ นรูปแบบฉบับเด็ม
ี 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
่ นชอ
่ น)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา

-

ื ยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสงั กัด (โดยบิดาจะต ้อง
หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนั งสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้า
คัดหนั งสอ
พาสปอร์ตมารดามาด ้วย

-

ื ยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสงั กัด (โดยบิดาจะต ้องคัด
หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนังสอ
ื ยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้า
หนั งสอ
พาสปอร์ตบิดามาด ้วย

-

ื ระบุยน
หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสอ
ิ ยอมให ้
ั พันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสงั กัด พร ้อมแนบ
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสม
สาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ าย
ใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดีย ว
ื่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่
*** กรณีเด็กอายุตา่ กว่า 18 ปี บิดาและมารดาลงชอ
่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทุกเวลา
หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม
่ เชงเกนประเทศสวิตเซอร์แลนด์
แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซา
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกข้อ
่ ของท่าน)
เนือ
่ งจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา

ื่ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..…
ชอ
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..……………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
ื่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
3. ชอ
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………
6. ประเทศทีเ่ กิด……………………………………………………………………………….…………………
ั ชาติปัจจุบัน ................................สญ
ั ชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบัน…………………………..
7. สญ
8. เพศ

ชาย

หญิง

9. สถานภาพ

โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

ี ชวี ต
หม ้าย (คูส
่ มรสเสย
ิ )

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….
่ อ
ื่ และทีอ
10. ในกรณีทผ
ี่ ู ้สมัครขอวีซา่ เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 18 ปี บริบรู ณ์ ให ้ใสช
่ ยู่ ผู ้ปกครอง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……………..…
่
11. ทีอ
่ ยูป
่ ั จจุบันของผูข
้ อวีซา
………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ …………..……………
E-MAIL (ต้องระบุ)............................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือทีต
่ ด
ิ ต่อได ้..................................................................
ี ปั จจุบัน (หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เชน
่ ขายเสอ
ื้ ผ ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น)
12. อาชพ
.......................................................................................................
ื่ บริษัทหรือร ้านค ้า และทีอ
ึ ษา กรุณากรอกชอ
ื่ ทีอ
13. ชอ
่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนั กเรียน นักศก
่ ยูข
่ อง
ึ ษา
สถาบันศก
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……….……
14. วีซา่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 3 ปี ทผ
ี่ า่ นมา
ไม่เคย

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

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิว้ มือเพือ
่ การขอวีซา่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี้
ไม่เคย

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

่ เชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสาเนาหน้าวีซา
่ เชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
**กรณีลูกค้าเคยมีวซ
ี า

16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย

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

ี ระหว่างการเดินทางและพานั กอยูข
17. ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ ายในการดารงชพ
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

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

ี
สงิ่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชพ
ี
สงิ่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชพ

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 ัติวซ
ี า
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ว
่ วข้องใดๆทงส
ั้ น
้ ริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ทงนี
ั้ บ
ั้

