เทียวแบบ NEW NORMAL กรุป๊ ไซส์เล็ก ทานอาหารไทย เทียว 2 ยอดเขา
DAY

ITINERARY

1
2

สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินสุวรรณภูม-ิ ดูไบ-ซูรคิ -เบิรน์ -เมืองเก่า-บ่อหมีส ี
นําตาล-นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม
เมืองโลซานน์-สํานักงานโอลิมปิ กสากล-ศาลาไทยเวเว่ย-์ รูปปั นชาลีแชปปลิน-มองเทรอซ์-ปราสาทชิลยงซาร์ส เฟ-แทสซ์
เมืองเซอร์แมท-รถไฟกอร์เนอแกรท-ยอดเขาแมทเทอร์
ฮอร์น-อินเตอร์ลาเก้น
เมืองกรินเดลวาลด์-กระเช้า EIGER EXPRESS-ยอด
เขาจุงฟราว หมู่บา้ นอิสเซลวาลด์-ลูเซิรน์
เมืองลูเซิรน์ -รูปสลักสิงโตบนหน้าผาหิน-สะพานไม้ชา
เปล-ซูก-เมืองซูรคิ -RT PCR TEST(ยังไม่รวมในค่าทัวร์)
เมืองซูรคิ -จัตุรสั ปาราเดพลาทซ์-โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์สนามบินเมืองซูรคิ
สนามบินดูไบ-สนามบินสุวรรณภูมิ

3

4
5
6
7
8
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วันทีหนึง กรุ งเทพ-สนามบินสุ วรรณภูมิ
22.00 น.

(-/-/-)

 คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุว รรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่า ง
ประเทศ ชัน ประตู แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าทีให้การ
ต้อนรับและอํานวยความสะดวก

วันทีสอง สนามบินสุ วรรณภูมิ-ดูไบ-ซูริค-เบิร์น-เมืองเก่ า-บ่ อหมีสีนาตาล-นาฬิ
ํ
กา
ไซ้ ท์คล็อคเค่ นทรั ม
(-/-/D)
01.05 น.

ออกเดิ น ทางสู่ เมื อ งดูไ บ ประเทศสหรัฐ อาหรับ เอมิ เ รตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์

05.00 น.
08.25 น.

เทียวบินที EK 385 ( บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)
เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลียนเครือง
 ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที

13.20 น.

2204-2102-UIEU001A

EK087 ( บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)
 เดินทางถึง สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคน
เข้าเมืองและศุลกากร นําท่านเดินทางไปยัง กรุ งเบิร์น (Berne) เมืองหลวงของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เข้าเทียวชม ย่าน เขตเมืองเก่ากรุ งเบิรน์ เมืองโบราณเก่าแก่สร้างขึนเมือ
800 ปี ที แล้ว โดยมี แ ม่ น าอาเร่
ํ
(Aare) ล้อมรอบตัว เมื อ ง เสมื อนเป็ น ป้ อ มปราการทาง
ธรรมชาติ ไ ว้ 3 ด้า น คือ ทางด้า นทิศ เหนื อ ทิศ ใต้ และทิ ศ ตะวัน ออก ส่ ว นทิ ศ ตะวัน ตก
ชาวเมื องได้สร้างกําแพง และสะพานข้ามทีสามารถชัก ขึนลงได้ นําท่านเทียวชมสถานที
สําคัญต่างๆในกรุ งเบิรน์ ซึงได้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี
ค.ศ. 1863 นอกจากนีเบิรน์ ยังถูกจัดอัน ดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองทีมีคุณภาพชีวิ ตทีดี
ทีสุดของโลกในปี ค.ศ. 2010 นําท่านชม บ่อหมีสีนาตาล
ํ
(Bear Pit) สัตว์ทีเป็ นสัญลักษณ์
ของกรุงเบิรน์ นําท่านชม มาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า (Marktgasse) ปัจจุบนั เต็มไปด้วยร้าน
ดอกไม้และบูติค เป็ นย่านทีปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินเทียวชมอาคารเก่า อายุ ปี นําท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ (Junkerngasse) ถนนทีมีระดับสูงสุดของ
เมืองนี ซึงเต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม นาฬิกาไซ้ทค์
ล็อคเค่นทรัม (Zytglogge) อายุ 800 ปี ทีมีโชว์ให้ดทู กุ ๆชัวโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครัง
หอนาฬิกานี ในช่วงปี ค.ศ. 1191-1256 ใช้เป็ นประตูเมืองแห่งแรก ภายหลังได้ดัดแปลง
ไซ้ท ์ค ล็อ คเค่ น ทรัม ให้กลายมาเป็ น หอนาฬิ ก า พร้อมติ ดตังนาฬิ ก าดาราศาสตร์เ ข้า ไป
จากนันอิสระให้ท่านเดินเล่นและเก็บภาพตามอัธยาศัยหรือจะเลือกช้อปปิ งซือสินค้าแบรนด์
เนมและซือของทีระลึก
www.smileytour.com
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คํา

 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสูท่ ีพัก
 Ambassador Spa Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีสาม โลซานน์ -สํานักงานโอลิมปิ กสากล-ศาลาไทย-เวเว่ ย์-รูปปันชาลี
ปลิน-มองเทรอซ์ -ปราสาทชิลยง-ซาร์ ส เฟ-แทสซ์

แชป
(B/L/D)

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ เป็ นอีก
เมืองทีตังอยู่บนของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นบั ได้ว่าเป็ นเมืองทีมีเสน่หโ์ ดยธรรมชาติ
มากทีสุดเมืองหนึงของสวิตเซอร์แลนด์มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตังแต่ศตวรรษที ใน
สมัยทีชาวโรมันมาตังหลักแหล่งอยู่บริเวณริมฝังทะเลสาบทีนี เนืองจากเมืองโลซานน์ตงอยู
ั ่
บนเนินเขาริมฝั งทะเลสาบเลคเลมังค์ จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ทีสวยงาม
และอากาศทีปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเทียวจากทัวโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศทีนี
เมืองนียังเป็ นเมืองทีมีความสําคัญสําหรับชาวไทยเนืองจากเป็ นเมืองทีเคยเป็ นทีประทับของ
สมเด็จย่า นําท่านถ่ายภาพ อาคารสํานักงานโอลิมปิ กสากล ซึงตังอยู่บริเวณทะเลสาบเลค
เลมังค์ จากนันนําท่านถ่ายภาพและเยียมชม ศาลาไทย ทีรัฐบาลไทยได้ร่วมกันก่อสร้างให้
เมืองโลซานน์ ในวโรกาสเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงครองราชย์ครบ ปี
และเชือมความสัมพันธ์ไทย-สวิสฯ ครบ ปี จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ เมือง
ทีตังอยู่ในรัฐโวของสวิสฯ ตัวเมืองตังอยู่บนชายฝั งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ชม
เมืองเวเว่ย ์ เมืองทีได้รบั การขนานนามว่า “ไข่มกุ แห่งริเวียร่าสวิส” ชมรูปปั นชาลี แชปปลิน
ศิลปิ นตลกแห่งฮอลลีวู้ด ซึงในอดีตเคยใช้ชีวิตบันปลายทีเมืองนี ชมย่า นเมืองเก่า (OLD
TOWN) ทีเต็มไปด้วยอาคารเก่า ร้านกาแฟกลางแจ้ง ร้านค้ามากมาย

เทียง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท่านเดิน ทางสู่ เมื องมองเทรอซ์ (Montreux)
เมืองตากอากาศทีตังอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ชือว่าริเวียร่าของสวิส ชมความสวยงามของ
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คํา

ทิวทัศน์ บ้านเรือน ริมทะเลสาบ นําท่านถ่ายรู ปด้านหน้า ปราสาทชิลยง (Chillon castle)
ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างขึนบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตังแต่ยุคโรมันเรือง
อํานาจโดยราชวงศ์ SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมายเพือควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและ
ขบวนสิ น ค้า ที จะสั ญ จรผ่ า นไปมาจากเหนื อ สู่ ใ ต้ห รื อ จากตะวั น ตกสู่ต ะวั น ออกของ
สวิตเซอร์แลนด์ เนืองจากเป็ นเส้นทางเดียวทีไม่ตอ้ งเดินทางข้ามเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแห่ง
นีจึงเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษี ซงเอาเปรี
ึ
ยบชาวสวิสมานานนับร้อยปี ออกเดินทางสูเ่ มือง
ซาร์ส เฟ (Saas-Fee) เมืองเล็กๆ ใจกลางหุบเขาทีงดงาม ถูกล้อมรอบด้วยภูเขา 13 ยอดถือ
เป็ นหนึงในสถานทีทีสวยงามทีสุดในโลก จนได้รบั การขนานนามว่าเป็ น ไข่มกุ แห่งเทือกเขา
แอลป์ (Pearl of the Alps) ซึงเมืองนีมีความคล้ายคลึงกับเซอร์แมท เนืองจากเป็ นหมู่บา้ น
ปลอดรถยนต์ ไม่สามารถนํารถเข้ามาใช้ได้จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองแทสช์ (Tasch)
ตังอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็ นประเทศขนาดเล็กทีไม่มีทางออกสู่ทะเล และตังอยู่ใน
ทวีปยุโรปตะวันตก ซึงมีเทือกเขาแอลป์ ซึงเป็ นเทือกเขาทีใหญ่สดุ ของทวีปยุโรป เลาะเลียบ
ตามหุบเขา ชมทิวทัศน์สวย อันงดงามตลอดเส้นทาง
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสูท่ ีพัก
 Tascherhoff Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีสี

เซอร์ แมท-รถไฟกอร์ เนอแกรท-ยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ น-อินเตอร์ ลาเก้น

เช้า

 บริก ารอาหารเช้า ณ ห้อ งอาหารของโรงแรม นํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งเซอร์แ มท
(Zermatt) โดยรถไฟซึงเป็ นเมืองทีไม่อนุญาตให้รถยนต์วิงและเป็ นเมืองทีได้รบั การยกย่องว่า
ปลอดมลพิษทีดีของโลกตังอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร ซึง เป็ นทีตังของยอดเขาแมท
เทอร์ฮอร์น ซึงเป็ นสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองเซอร์แมทเป็ นเมืองเล็กๆ หรืออาจจะ
เรียกได้ว่าเป็ นหมู่บา้ นก็ได้ เพราะว่ามีประชากรในเมืองไม่ถึง 10,000 คน ทางตอนใต้ของส
วิตติดกับชายแดนอิตาลี โดยมี Pennine Alps ซึงเป็ นส่วนนึงของเทือกเขา Alps เป็ นเส้นกัน

2204-2102-UIEU001A
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ระหว่าง 2 ประเทศหากพูดถึง Zermatt ก็ตอ้ งนึกถึงยอดเขาแหลมทีมีลักษณะคล้ายปี รามิด
ชือว่า Matterhorn ทีตังตระหง่านอยู่ใกล้ๆ เมือง มีความสูงถึง 4,478 เมตร สามารถมองเห็น
ได้จากแทบทุกมุมของเมือง ซึง Matterhorn นีถือเป็ นสัญลักษณทีสําคัญของ Zermatt อิสระ
อาหารเทียงตามอัธยาศัย หลังจากนันนําท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟGornergrat Bahn เพือ
นําท่านสูส่ ถานี Gornergrat ให้ท่านได้สมั ผัสกับความงดงามของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
(Matterhorn) ทีสูงถึง , เมตร และได้ชือว่าเป็ นยอดเขาทีมีรูปทรงสวยทีสุดของเทือกเขา
แอล์ป (Alps) ท่านจะได้ชืนชมและสัมผัสกับทิวทัศ น์ทีสวยงาม ณ จุดสูงทีสุดของยอดเขา
แมทเทอร์ฮอร์นบริเวณ

เทียง

คํา

วันทีห้ า

2204-2102-UIEU001A

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองอินเตอร์ลาเก้น
(Interlaken) เป็ นเมืองทีตังอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune lake) และ ทะเลสาบเบรีย นซ์
(Brienz lake) จากนันอิสระให้ท่านได้สมั ผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ใน
เมืองเล็กๆ พร้อมช้อปปิ งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซือนาฬิกายีห้อดังหลากหลายที
ผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็ น ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE,
LONGINES และอืนๆ อีกมากมาย
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสูท่ ีพัก
 Hey Hotel หรือเทียบเท่า

กรินเดลวาลด์ -กระเช้ า EIGER EXPRESS-ยอดเขาจุงฟราว
อิสเซลวาลด์ -ลูเซิร์น

www.smileytour.com
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เช้า

เทียง

คํา

วันทีหก
2204-2102-UIEU001A

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดลวาลด์
เพื อเตรี ย มตั ว เดิ น ทางขึ นสู่ ยอดเขาจุ ง ฟราว TOP OF EUROPE โดยกระเช้า ไฟฟ้ า
EIGER EXPRESS ซึงเป็ นกระเช้าใหม่ล่าสุดทีจะพาทุกท่านขึนสู่ยอดเขาในเวลาเพียง
นาที (จากสถานี Grindelwald Terminal ไปยัง Eiger Glacier Terminal) ซึงยอดเขาจุงฟราว
ได้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลกอีกของสวิตเซอร์แลนด์ ทีอยู่บนความ
สูงกว่าระดับนําทะเลกว่า , เมตร ทีมีหิมะปกคลุมตลอดทังปี นําท่านชม กลาเซียร์ หรือ
ธารนําแข็งขนาดใหญ่ จากนันสนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง(Plateau) หรือเลือก
เดินไปยัง SPHINX ซึงเป็ นจุดชมวิวทีสูงทีสุดในยุโรป สามารถมองเห็นได้กว้างไกลทีสุด ณ
จุด , เมตร ชม ถํานําแข็ง ทีแกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารนําแข็ง เมตร สัมผัสกับ
ภาพของธารนําแข็ง Alestsch ทียาวทีสุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง ก.ม. และหนา
เมตร และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยทีทําการไปรษณี ยท์ ีสูงทีสุดในยุโรป อิสระให้
ท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา นําท่านลงจากยอดเขาจุงเฟรา นําท่าน
เดินทางสู่ หมู่บ้าน ISELTWALD เป็ นหมู่บา้ นทีมีประวัติศาสตร์ยาวนานตังแต่ ค.ศ.1146
ประกอบด้วยทัศนียภาพทีสวยงามของทะเลสาบเบรียนซ์ อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปภายใน
หมู่บา้ นตามอัธยาศัย นอกจากนันทีหมู่บา้ นแห่งนียังเป็ นอีกหนึงในสถานทีถ่ายทําซีรีย์ชอดั
ื ง
Crash Landing On You นํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งลู เ ซิ ร์ น อดี ต หั ว เมื อ งโบราณของ
สวิ ต เซอร์แ ลนด์ เป็ น ดิ น แดนที ได้รับ สมญานามว่ า หลัง คาแห่ง ทวี ป ยุ โ รป (The roof of
Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์ แล้ว ก็ยงั มีภูเขาใหญ่
น้อยสลับกับป่ าไม้ทีแทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่ง
หญ้าอันเขียวชอุ่ม
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสูท่ ีพัก
 Ibis Style Lucerne City Hotel หรือเทียบเท่า

ลูเซิร์น-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้ าผาหิน-สะพานไม้ ชาเปล-ซูก
www.smileytour.com
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เช้า

เทียง

คํา

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านชม รู ปแกะสลักสิงโตบนหน้าผา
หิน เป็ นอนุสาวรียท์ ีตังอยู่ใจกลางเมือง ทีหัวของสิงโตจะมีโล่ห ์ ซึงมีกากบาทสัญลักษณ์ของ
สวิตเซอร์แลนด์อยู่ อนุสาวรียร์ ูปสิงโตแห่งนีออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลา
แกะสลักอยู่ราว ปี ตังแต่ ค.ศ.
โดยสร้างขึนเพือเป็ นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ใน
ด้า นความกล้าหาญ ซื อสัต ย์ จงรัก ภัก ดี ที เสี ย ชี วิ ต ในฝรังเศส ระหว่ า งการต่อ สู้ป้องกัน
พระราชวังในครังปฏิวตั ิใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที นําท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพาน
ไม้ชาเปล หรือสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึงข้ามแม่นารอยซ์
ํ
เป็ นสะพานไม้ทีเก่าแก่
ทีสุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็ นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิรน์ เลยทีเดียว
สะพานวิห ารนีเป็ นสะพานทีแข็งแรงมากมุงหลัง คาแบบโบราณ เชื อมต่อไปยังป้อมแปด
เหลียมกลางนํา จัวแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเรืองราวประวัติความเป็ นมาของ
ประเทศสวิต เซอร์แ ลนด์ เป็ นภาพเขียนเก่ าแก่อ ายุ กว่ า
ปี แต่น่ าเสี ยดายที ปั จ จุ บัน
สะพานไม้นีถูกไฟไหม้เสียหายไปมาก ต้องบูรณะสร้างขึนใหม่เกือบหมดถึงเวลาอันสมควร
นําท่านเดินทางลงจากยอดเขา
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา นําท่านเดินทางสู่ เมืองซูก เคยเป็ นเขต
ปกครองทีมี รายได้เฉลียน้อยที สุดแต่ปัจจุบนั คือเมืองทีรวย ทีสุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
มีเขตเมืองเก่าที ก่อตังมาตังแต่ศตวรรษที 13 อาคารบ้านเรือน ยังคงสภาพดังเดิมไว้อย่าง
สวยงามอีก ทังยังเป็ น เมืองทีมีวิวทะเลสาปทีสวยทีสุดแห่งหนึงของประเทศ นํา ท่า นเข้า
ตรวจ RT-PCR TEST เพือใช้เป็ นเอกสารประกอบการเดินทางกลับ เข้าสู่ป ระเทศ
ไทย ซึงค่าใช้จ่ายส่วนนียังไม่ได้ทาํ การรวมอยู่ในค่าทัวร์
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสูท่ ีพัก
 Dorint Airport Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีเจ็ด เมืองซูริค-จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ -โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์
ไรน์สนามบิน
2204-2102-UIEU001A

www.smileytour.com

นําตก
(B/L/-)

7|P a g e

22.15 น.

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดิน ทางสู่ ใจกลางเมืองซูริ ค เทียวชม
จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) จัตรุ สั เก่าแก่ทีมีมาตังแต่สมัยศตวรรษที ในอดีต
เคยเป็ นศูนย์กลางของการค้าสัตว์ทีสําคัญของเมืองซูริค ปั จจุบนั จัตรุ สั นีได้กลายเป็ นชุมทาง
รถรางทีสําคัญของเมืองและยังเป็ นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงิน
ที ใหญ่ ทีสุด ในประเทศสวิ ต เซอร์แ ลนด์ นํา ท่า นแวะถ่า ยรู ป กับ โบสถ์ฟ รอมุ น สเตอร์
(Fraumunster Abbey) จากบนสะพานมุนสเตอร์บรู ค เป็ น โบสถ์ทีมีชือเสี ยงของเมืองซูริค
สร้างขึนในปี ค.ศ.
โดยกษัตริยเ์ ยอรมันหลุยส์ ใช้เป็ น สํานักแม่ชีทีมีกลุ่มหญิงสาวชน
ชั นสูง จากทางตอนใต้ข องเยอรมั น อาศัย อยู่ นํา ท่ า นสู่ ถนนบาห์ น โฮฟซตราสเซอ
(Bahnhofstrasse) เป็ นถนนอันลือชือทีมีความยาวประมาณ . กิโลเมตร เป็ นถนนทีเป็ นที
รูจ้ ักในระดับนานาชาติ ว่าเป็ นถนนช้อปปิ งทีมีสินค้าราคาแพงทีสุดแห่งหนึงของโลก ตลอด
สองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็ นทีตังของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี ร้านเครืองประดับ ร้าน
นาฬิกาและโรงแรมระดับหรู อิสระให้ท่านเดินเล่นและเลือกซือสินค้าตามอัธยาศัยหรือเดินไป
ยัง สวนลินเดนฮอฟ (Lindenhof) จุดชมวิวของเมืองซูรคิ ทีตังอยู่ในเมืองเก่าทียังเป็ นอีกหนึง
ในสถานทีถ่ายทําซีรีย์เกาหลีชือดัง “Crash Landing On You”
 บริ ก ารอาหารกลางวั น ณ ภั ต ตาคาร นํา ท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งชั ฟ เฮาเซิ น
(Schaffhausen) เพือเทียวชมความงดงามของ นําตกไรน์ (Rhine Fall) แหล่งท่องเทียวทาง
ธรรมชาติทีมีชือเสียงแห่งหนึงของสวิตเซอร์แลนด์ และยังเป็ นนําตกทีใหญ่ทีสุดในยุโรปอีก
ด้วย
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดิ น ทางสู่ เมื อ งดูไ บ ประเทศสหรัฐ อาหรับ เอมิ เ รตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์

06.25 น.

เทียวบินที EK 086 ( บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)
เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลียนเครือง

เช้า

เทียง

วันทีแปด สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุ วรรณภูมิ

(-/-/-)

09.40 น.

ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบินที EK

18.55 น.

372 ( บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)
 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


ทางบริษัทจะดําเนินการจัดการโปรแกรมการเดินทางให้เป็ นไปตามทีกําหนด แต่บางครังการเดินทางอาจจะมีการปรับเปลียนได้
ตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยู่กบั เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ทีอาจจะเกิดขึนได้ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้า
เป็ นหลัก และขอแจ้งให้ทราบว่าร้านค้าและห้างสรรพสินค้าในยุโรปบางแห่งจะปิ ดทําการในวันอาทิตย์
2204-2102-UIEU001A
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วันเดินทาง

ตารางการบิน

ราคา

พักเดียว
เพิมท่ านละ

EK385 BKKDXB 01.05-05.00
- มี.ค.
EK087 DXBZRH 08.40-13.20
25 มี.ค.-1 เม.ย. 65 EK086 ZRHDXB 22.15-06.25
EK372 DXBBKK 09.40-18.55
EK385 BKKDXB 01.05-05.00
- เม.ย.
EK087 DXBZRH 08.40-13.20
EK086 ZRHDXB 22.15-06.25
(สงกรานต์)
EK372 DXBBKK 09.40-18.55
EK385 BKKDXB 01.05-05.00
EK087 DXBZRH 08.40-13.20
เม.ย.- พ.ค. EK086 ZRHDXB 22.15-06.25
EK372 DXBBKK 09.40-18.55
ราคาสําหรับเด็กอายุตํากว่ า 12 ปี ไม่ใช้ เตียง ลด 2,000 บาท จากราคาทัวร์
กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตัวเครื องบินได้จากเจ้ าหน้ าที

79,900

20,000

89,900

20,000

79,900

20,000

อัตราค่ าบริการทีรวมในรายการทัวร์










ตัวเครื องบินชันประหยัด ไป-กลับพร้อมคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์
โรงแรมทีพักระดับ 4 ดาว ตามทีระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (2-3 ท่าน/ห้อง)
ค่าธรรมเนียมเนียมในการยืนวีซ่าเชงเก้น (สําหรับผูถ้ ือหนังสื อเดินทางประเทศไทย)
ค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามทีระบุไว้ในรายการการเดินทาง
ค่ารถปรับอากาศ บริ การนําเทียวตามรายการการท่องเทียว
หัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและให้บริ การตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางตามกฎหมายกําหนด (ตามเงือนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย)
ค่าภาษีมูลค่าเพิม % ภาษีหกั ณ ทีจ่าย % กรณีตอ้ งการใบเสร็ จ
ค่าประกันสุ ขภาพ (covid- ) เงือนไขตามกรมธรรม์

2204-2102-UIEU001A
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อัตราค่ าบริ การทีไม่ รวมในรายการทัวร์
 ค่ าธรรมเนียมและค่ าบริการในการทําหนังสื อเดินทางและวีซ่าสํ าหรับชาวต่ างชาติ
 ค่ าใช้ จ่ายส่ วนตัวต่ างๆ ทีเกิดขึนระหว่างการเดินทาง อาทิเช่ น ค่ าโทรศัพท์ ค่าเดินทางทีนอกเหนื อจาก
รายการทัวร์ ค่ ามินิบาร์ ค่าบริการซั กรีด หรื อ ค่าเกิดความเสี ยหายต่ างๆภายในห้ องพัก เป็ นต้ น
 ค่ าส่ วนเกินของนําหนักกระเป๋า สายการบินอนุญาตให้ โหลดสั มภาระใต้ท้องเครื อง 30 กก./ท่ าน
 ค่ าทิปคนขับรถท้ องถิน ( . สวิสฟรัง x 6 วัน = สวิสฟรัง )
 ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ คนไทย วันละ x 8 วัน = บาท
 ค่ า RT-PCR TEST ก่ อนออกเดินทางจากประเทศไทย
 ค่ า RT-PCR TEST ทีสวิตเซอร์ แลนด์ ก่อนเดินทางกลับเข้ าประเทศไทย
 ค่ าใช้ จ่ายในการกักตัวในประเทศไทย และ RT-PCR TEST เมือถึงไทย
(เงือนไขตามทีทางรัฐบาลกําหนด)

โปรดศึกษาเงือนไขต่ างๆ และรายละเอียดการเดินทางให้ เรียบร้ อยก่อนตัดสินใจซื อ
เมือท่ านทําการชําระมัดจําแล้ ว ถือว่ าท่ านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่ างๆทีบริษทั ระบุไว้

เงือนไขการจองและการชําระเงิน
1. ชําระมัดจําท่านละ 20,000 บาท หลังจากทําการจองใน 3 วันทําการ พร้อมส่งสําเนาหน้าหนังสื อเดินทางทีมี
อายุเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง
2. ชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือ 20 วัน ก่อนวันเดินทาง หากไม่มีการชําระเข้ามาถือว่าท่านสละสิทธิ ในการเดินทาง
และไม่สามารถขอเงินคืนได้ (กรณี ยงั ไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริ ษทั ฯขออนุ ญาตเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเหลือตามที
กําหนด)
3. สําหรับผูเ้ ดิ นทางทีมีความจําเป็ นต้องซื อตัวเครื องบินภายในประเทศ หรื อตัวโดยสารอืนๆในการเดินทาง
เพือมาทําการยืนวีซ่า หรื อในวันเดินทางไป-กลับจากสนามบิน กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าทีก่อนทุกครังก่อนออก
ตัวเครื องบินหรื อตัวโดยสารอืนๆ มิฉะนันทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที
เกิดขึน

เงือนไขการยกเลิกและการคืนเงิน
1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วันก่อนการเดินทางขึนไป คืนเงินทังหมด (หากมีการจองคิวยืนวีซ่าหรื อยืนวีซ่าแล้ว
ทางบริ ษทั ฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขึนจริ ง)
2. ยกเลิกการเดินทาง 64-50 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาท/ท่าน
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3. ยกเลิกการเดินทาง 49-40 วันก่อนการเดินทาง ยึดค่ามัดจําทังหมด (20,000 บาท/ท่าน)
4. ยกเลิกการเดินทาง 39-21 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายครึ งหนึงของราคาทัวร์ ตามทีระบุในโปรแกรม
5. ยกเลิ กการเดิ น ทางน้อยกว่ า 20 วัน ก่ อ นการเดิ น ทาง เก็ บค่า ใช้จ่ ายทังหมดตามราคาทัว ร์ ที ตามระบุ ใน
โปรแกรม
6. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดิ นทางได้ จะต้องมีใบรั บรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขึนจริ ง
7. กรณีผ้เู ดินทางถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกประเทศ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ ทงหมด
ั
8. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) ทางบริ ษทั จะทําการเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขึนจริ ง เช่น
ค่าวีซ่าและค่าบริ การยืนวีซ่า ค่าตัวเครื องบิน และค่าโรงแรม เป็ นต้น

หมายเหตุ

1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ในการแจ้งยกเลิกการเดิ นทางล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง ในกรณี ทีมีผเู ้ ดินทาง
น้อยกว่า 15 ท่าน และยินดีคืนเงินค่ามัดจําให้ทงหมด
ั
(ในกรณี ทีมีการยืนวีซ่า และท่านได้รับการอนุมตั ิวซี ่า
แล้ว ทางบริ ษทั ขอเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริ การทีเกิ ดขึนจริ ง และท่านสามารถนําวีซ่านี ไปใช้ได้ หา
กวีซ่านันยังไม่หมดอายุ)
2. หากท่านสละสิ ทธิ ในการไม่ใช้บริ การใดๆ ทีระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ ทงหมด
ั
3. ตัวเครื องบินทีจัดไว้ตามโปรแกรมทัวร์ เป็ นตัวแบบหมู่คณะ ซึ งจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ในกรณี
ทีท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรื อไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าทีเพือสอบถามราคาอีกครัง และการจัด
ทีนังของผูเ้ ดินทาง เป็ นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริ ษทั ไม่สามารถเข้าไปเพือแทรกแซงได้
สําหรับทีนัง LONG LEG หรื อทีนังบริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารทีมีคุณสมบัติตามทีสาย
การบินกําหนด เช่น ต้องสามารถสื อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ้ ืนได้
อย่างรวดเร็ วในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ นและอํานาจในการให้ทีนัง LONG LEG ขึนอยู่กบั ทางเจ้าหน้าทีสายการ
บินตอนเวลาทีเช็คอินเท่านัน
4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็ นอํานาจการตัดสิ นใจของสถานทูตเท่านัน ทางบริ ษทั เป็ นเพี ยงผูใ้ ห้บริ การและ
อํานวยความสะดวกในยืนวีซ่าเท่านัน และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธิ ทีจะไม่แจ้งเหตุผล
ให้ทราบ
5. โรงแรมทีพักส่ วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื องปรับอากาศทีสามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก
เนื องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็น เกื อบทังปี และสําหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรม
อาจจะจัดเป็ น 2 เตียง และเตียงเสริ มหรื อ SOFA BED ขึนอยูก่ บั แต่ละโรงแรม
6. เมือท่านได้มีการชําระเงินแล้ว ไม่ว่าจะโดยตรงกับบริ ษทั ฯหรื อตัวแทนของบริ ษทั จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือนไขต่างๆทีทางบริ ษทั ฯได้กาํ หนดไว้แล้ว
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เอกสารเบืองต้นในการขอยืนวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น
ระหว่ างการพิจารณาวีซ่าไม่ สามารถขอพาสปอร์ ตคืนก่อนกําหนด
ระยะเวลาในการยืน : 15 วันทําการ (อาจจะช้ าหรื อเร็วกว่านัน ขึนอยู่กบั ศุนย์รับยืนวีซ่าและสถานทูต)
วันยืนเอกสาร : ผู้เดินทางต้ องมาสแกนลายนิวมือและยืนเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้าคอยช่ วย
อํานวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารยื นวีซ่า)
1. PASSPORT ทียังไม่หมดอายุและมีอายุเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการ
เดินทาง
2. เอกสารรั บรองการได้ รับวัคซี น ครบ 2 เข็มโดยสามารถโหลดจาก Application หมอพร้อมหรื อแนบเป็ น
Vaccine Passport
3. รู ปถ่ายสี จํานวน 2 รู ป พืนหลังสีขาว (ขนาดตามรู ปตัวอย่าง) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใช้ในการยืนวี
ซ่ามาก่อนหน้านี สถานทูตจะเข้มงวดในเรื องของรู ปถ่าย จะต้องเห็นหน้า ใบหู และดวงตาชัดเจน ห้ามใส่
เครื องประดับ คอนแทคเลนส์ ในการถ่ายรู ป
4. สํ าเนาเอกสารต่ างๆ ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน / สู ติบตั ร (สําหรับเด็กอายุตากว่
ํ า 20 ปี ) / ทะเบียนสมรส
ทะเบียนหย่า และ ใบเปลียนชือ-สกุล (ถ้ามี)
5. ใบรั บรองการทํางาน ทีออกจากหน่ วยงานหรื อบริ ษทั ทีท่านทํางานอยู่ (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยสะกดชือนามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสสปอร์ ต และใบรับรองจะต้องออกมาไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยืนวีซ่า
ในกรณีทีทํางานอิสระ เตรี ยมจดหมายชีแจงการทํางานของตนเอง (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยระบุชือตัวเอง
ลักษณะงานทีทํา รายได้ต่อเดือน และลงชือตัวเอง
ในกรณีเป็ นเจ้ าของธุ รกิจ เตรี ยมหนังสื อรับรองบริ ษทั (DBD) พร้อมแปลภาษาอังกฤษ หรื อใบจดทะเบียน
การค้า พร้อมแปลภาษาอังกฤษ
ในกรณี เป็ นนั ก เรี ย น นั ก ศึ กษา เตรี ย มเอกสารรั บ รองการเป็ นนัก เรี ยน-นั ก ศึ กษา ฉบับ จริ ง ที ออกจาก
สถาบันการศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ) ใบรับรองจะต้องออกมาไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยืนวีซ่า
6. หลักฐานทางการเงิน อัพเดต 15 วัน ก่อนวันยืน
STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดื อน ควรมี เงิน หมุ นเวี ยนอยู่เป็ นประจําและมี เ งิ นคงเหลื อ อย่า งน้อย 6 หลัก เพือ
ความเหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวีซ่า
BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ ทีระบุชือผูเ้ ดินทางตรงตามหน้าพาสสปอร์ ต สถานฑูตไม่ รับพิจารณา
บัญชีกระแสรายวัน
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7. การรับรองค่ าใช้ จ่ายให้ กับผู้เดินทาง SPONSOR ผูท้ ีออกค่าใช้จ่ายให้กนั ต้องมี ความสัมพันธ์กนั เช่น พ่อ
ออกเงินลูก สามีออกเงินให้ภรรยา พร้อมเขียนจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย SPONSOR LETTER (รายละเอียด
เพิมเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที)
8. กรณีทีเด็กอายุตํากว่ า ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดาท่านใดท่านหนึ ง จะต้องทําจดหมายยินยอม โดย
ทีบิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยืนเรื องแสดงความจํานงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่าน
หนึงได้ ณ ทีว่าการอําเภอหรื อเขต โดยมีนายอําเภอหรื อผูอ้ าํ นวยการเขตลงลายมือชื อและประทับตรา
รับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง และในวันนัดหมายยืนวีซ่า ผูป้ กครองต้องมาเซ็นต์เอกสารด้วยกันทังคู่
ณ ศูนย์รับยืนวีซ่า
9. ใบกรอกข้ อมูลผู้ขอวีซ่า กรุ ณากรอกแบบฟอร์ มด้านล่างให้ครบถ้วนและตรงตามความจริ ง เพราะข้อมูลที
ท่านได้ให้มา จะถูกบันทึกลงในใบสมัครยืนวีซ่าและมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า
10. การยืนวีซ่านัน ผูเ้ ดินทางต้องชําระยอดมัดจําท่านละ 20,000 บาท/ท่านก่อนเท่านัน ถึงสามารถดําเนินการ
ขันตอนการจองคิวและยืนวีซ่าได้
11. รายละเอีย ดด้ านบนทังหมดเป็ นเพียงเอกสารเบื องต้ น บางท่ านอาจถู กการเรี ยกขอเอกสารเพิมหรื อแปล
เอกสารในบางข้ อ เพือความถูกต้ องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้ าหน้ าทีของบริษัทฯได้
12. ในช่ วงการแพร่ ร ะบาดของไวรั ส COVID-19 อาจจะมี ก ารขอเอกสารเพิ มเติ ม หรื อ ขั นตอนการยื นที
เปลียนแปลงไป ทางเจ้ าหน้ าทีอาจจะมีการอัพเดตข้ อมูลให้ ทราบอีกครั ง
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ใบกรอกข้อมูลผูข้ อวีซ่า

(สําคัญมาก)

**ข้อมู ลนีใช้เพือนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทังหมดให้ครบถ้วน เพือประโยชน์ของตัวท่านเอง
คําถามเป็ นภาษาไทย เพือให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคําถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านัน ***
ชือ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
ชือตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานทีเกิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากต่างจากปั จจุบนั ……………………………………………….……..
ทีอยู่ปัจจุบนั ทีสามารถติดต่ อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชือตัว นามสกุล ทีอยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอํานาจปกครอง/ดูแลผูเ้ ยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานทีทํางานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ทีอยู่ทีทํางานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตําแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ทีทํางาน..........................................โทรสารทีทํางาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อืน.....................................จํ านวน.................................
แหล่งทีมา........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่า
ชือ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชือ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
ชือ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดทีเกิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส.................................................
2204-2102-UIEU001A

www.smileytour.com

14 | P a g e

วีซ่าเชงเก้นทีเคยได้รบั ในระยะเวลา ปี ทีผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ตงแต่
ั วนั ที..........................................ถึงวันที................................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิวมือเพือการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผูอ้ ืนออกให้
โปรดระบุ ชือ-นามสกุล............................................
ทีอยู่…………………………………………………………………………………..

*******************************************************************************
หมายเหตุ : การอนุ มตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีส่วนเกียวข้องใดๆ
ทังสินทังนีบริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ ดินทางเท่านัน
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