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นําท่ านเดินทางกับสายการบินเอมิเรตส์ (Emirate Airline) อันสุ ดหรู นําท่ านเทีย่ วเกาะเวนิส
(Venice) อันสุ ดแสนโรแมนติก ชมมหานครแห่ งแฟชั่นมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่ งแฟชั่นโลก เต็มอิ่ม
กับดินแดนที่มีธรรมชาติอนั งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่สวิตเซอร์แลนด์ แวะเที่ยวลูเซิร์น (Lucerne)
เมืองยอดนิยม พาขึ้นรถไฟพิชิตยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป
เข้ าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ ซายส์ (Versaille Palace) อันยิง่ ใหญ่ ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกกับหอไอ
เฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสู งตระหง่านคู่นครปารี ส ช้อปปิ้ งร้านค้าปลอดภาษีและในห้าง
ใหญ่ใจกลางกรุ งปารี ส
กําหนดการเดินทาง
25 มี.ค.-1 เม.ย., 31 มี.ค. – 7 เม.ย.2558
7-14,8-15 เม.ย.,27 เม.ย.-4 พ.ค.,29 เม.ย.-6 พ.ค.2558
6-13 พ.ค.,27 พ.ค.-3 มิ.ย.,3-10 ,17-24 มิ.ย.,8-15 ก.ค. 2558
วันแรก
กรุงเทพฯ
22.00 น.

พร้อมกัน ณสนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศประตู 9 เคาน์ เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์
โดยมีเจ้ าหน้ าทีค่ อยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก

วันทีส่ อง

กรุงเทพ - ดูไบ – เวนิส – เกาะเวนิส

01.05 น.
04.55 น.

เหิ รฟ้ าสู่ เวนิส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385
เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครื่ อง

(GH) อิตาลี(เวนิส)-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (EK) มี.ค.-ก.ค. 69,900.-
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คํ่า

เหิ รฟ้ าสู่ เวนิส ประเทศอิตาลี โดยเทีย่ วบิน EK 135
เดินทางถึง สนามบินมาร์ โค โปโล เมื องเวนิส ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถิ่ นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง หรื อ
ปรับเป็ น 5 ชัว่ โมงในวันที่ 29 มี.ค.2558) นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นําคณะเดินทางถึงเมืองเว
นิส ประเทศอิตาลี นําเดินทางต่อสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) นําท่านล่องเรื อผ่ านชมบ้ านเรือนของชาวเว
นิส สู่ เกาะเวนิส หรื อ เวเนเซี ย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็ นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรื อแทนรถ
ใช้คลองแทนถนน มีสมญานามว่าเป็ น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรี ยติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพาน
เชื่ อมถึงกันกว่า 400 แห่ ง ขึ้นฝั่งที่บริ เวณ ซานมาร์ โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิ ส จากนั้นนําท่านเดินชมความงาม
ของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ที่มีเรื่ องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจาก
ห้องพิพากษาไปสู่ คุกจะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็ นครั้งสุ ดท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่าง
ที่สะพานนี้ ซึ่ งเชื่อมต่อกับวังดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็ นสถานที่พาํ นักของเจ้าผูค้ รองนครเวนิสใน อดีต ซึ่ ง
นัก โทษชื่ อ ดัง ที่ เ คยเดิ นผ่า นสะพานนี้ มาเเล้วคื อ คาสโนว่า นั่นเอง นํา ท่ า นถ่ า ยรู ป บริ เ วณจั ตุ รัส ซานมาร์ โ ค
(St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้วา่ “เป็ นห้องนัง่ เล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกล้อมรอบด้วยอา
เขตอันงดงาม รวมทั้งโบสถ์ ซานมาร์ โค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์
จากนั้นอิสระให้ท่านได้มีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เช่ น เพื่อชมมนต์เสน่ ห์แห่ งนครเวนิ ส, เข้าชม
โบสถ์ซานมาร์โค, เลือกซื้ อสิ นค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัย อาทิเช่น เครื่ องแก้วมูราโน่,หน้ากากเวนิ ส หรื อนัง่ จิบ
กาแฟในร้าน Café Florian ที่เปิ ดให้บริ การมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1720 จากนั้นนําท่านล่ องเรือกลับขึน้ สู่ ฝั่งเมสเตร้
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง (สปาเก๊ตตีห้ มึกดํา)
พักที่ NOVOTEL VENEZIA หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม

เวนิส – มิลาน – อินเทอลาเค่ น

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ตวั เมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรี ยกได้วา่ เป็ นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่ ของโลก จากนั้นนําท่านเข้า
ชมมหาวิหารแห่ งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สร้ างด้วยศิ ลปะแบบนี โอโกธิ ค ที่ผสมผสานกัน เป็ น
สถาปั ตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟื้ นฟูศิลปวิทยาการ ชมความงดงามอันน่ าอัศจรรย์ นําท่านชม แกลเลอรี วิค
เตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่นบั ว่าเป็ นช้อปปิ้ งมอลล์ที่สวยงาม หรู หราและเก่าแก่ที่สุด
ในเมืองมิลาน อนุ สาวรี ย ์ ของกษัตริ ยว์ ิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ที่ 2 ผูร้ ิ เริ่ มการรวมชาติหัวเมืองต่างๆในอิตาลี และ
อนุสาวรี ยข์ องศิลปิ นชื่อดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือลิโอนาร์ โด ดาร์ วินซี่ ที่อยูใ่ นบริ เวณ ด้านหน้าของโรง
ละครสกาล่า ระยะทาง 271 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.50 ชม.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นํา ท่ า นเดิ น ข้า มพรหมแดนอิ ต าลี – สวิ ต เซอร์ แ ลนด์ จากนั้น นํา ท่ า นเดิ น ทางต่ อ สู่ เ มื อ งอิน เทอร์ ล าเคน
(Interlaken) เมืองระหว่างทะเลสาบ เป็ นเมืองที่ต้ งั อยูร่ ะหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรี ยนซ์
(Lake Brienz) อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์ แลนด์ในเมืองเล็กๆ ระยะทาง 244

กลางวัน

(GH) อิตาลี(เวนิส)-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (EK) มี.ค.-ก.ค. 69,900.-
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คํ่า

กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
พักที่ CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

อินเทอร์ ลาเคน – กรินเดอร์ วาลด์ - ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงามและยังเป็ นที่ต้ งั สถานี รถไฟขึ้นสู่
ยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) เเละ เมื่อปี ค.ศ.2001 องค์การยูเนสโกประกาศให้ยอดเขาจุงเฟรา เป็ นพื้นที่มรดก
โลกทางธรรมชาติแห่ งแรกของยุโรป นําคณะนัง่ รถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ ขึ้นพิชิตยอดเขาจูงเฟราที่มีความสู ง
กว่าระดับนํ้าทะเลถึง 11,333 ฟุตหรื อ 3,454 เมตร ระหว่างเส้นทางขึ้นสู่ ยอดเขาท่านจะได้ผา่ นชมธารนํ้าแข็งที่มี
ขนาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟราย๊ อช (Jungfraujoch) สถานี รถไฟที่อยูส่ ู งที่สุดในยุโรป (Top of Europe)
เข้าชมถํา้ นํา้ แข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักให้สวยงาม อยูใ่ ต้ธารนํ้าแข็งลึกถึง 30 เมตร ระยะทาง 20 กม.ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 30 นาที
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพืน้ เมือง
พาท่านชมวิวที่ ลานสฟิ งซ์ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป ที่ระดับความสู งถึ ง 3,571 เมตร
สามารถมองเห็ นได้กว้างไกลที่ถึงชายแดนสวิส สัมผัสกับภาพของธารนํ้าแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดใน
เทือกเขาแอลป์ ยาวถึ ง 22 ก.ม.และหนาถึ ง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิ สระให้ท่านได้สนุ กสนานกับการ
ถ่ายรู ป เล่นหิ มะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขา และที่ไม่ควรพลาดกับการส่ งโปสการ์ ดโดยที่
ทําการไปรษณี ยท์ ี่สูงที่สุดในยุโรป นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ้ าํ เส้นทางเดิม ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์
ที่สวยงามและแตกต่างกันจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุ นเนิน(Lauterbrunnen) จากนั้นเดินทางสู่ เมืองลู
เซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิ ยมอันดับหนึ่ งของสวิตเซอร์ แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและ
ขุนเขา จากนั้นพาท่านชมสิ งโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหิ นธรรมชาติ เพื่อเป็ น
อนุ สรณ์ รําลึ กถึ งการสละชี พอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่ เกิ ดจากการปฏิ วตั ิ ในฝรั่งเศสเมื่ อปี ค.ศ.1792 ชม
สะพานไม้ ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่ งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ าํ รอยส์ (Reuss River) อัน
งดงามซึ่ งเป็ นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิ ร์น เป็ นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี
ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน จากนั้นให้ท่าน
ได้อิสระเลือกซื้ อสิ นค้าของสวิส เช่น ช็อคโกแลต ,เครื่ องหนัง,มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega,
Tag Heuer เป็ นต้น ระยะทาง 69 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
พักที่ GRAND EUROPE หรือเทียบเท่า

กลางวัน

คํ่า

วันทีห่ ้ า

ลูเซิร์น - ดิจอง – ปารีส

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

(GH) อิตาลี(เวนิส)-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (EK) มี.ค.-ก.ค. 69,900.-
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กลางวัน

คํ่า

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแห่ งแคว้นเบอร์ กนั ดี ผ่านทุ่งราบอันกว้าง
ใหญ่แหล่งผลิตมัสตาร์ ดชื่ อดัง อีกทั้งยังมีชื่อเสี ยงในการผลิตไวน์ช้ นั เลิศอีกด้วย ผ่านชมอาคารบ้านเรื อนสมัยเร
เนสซองส์ โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมัยยุคกลาง ซึ่ งมีจุดเด่นคือ การมุงหลังคาด้วยกระเบื้องสี แดงสดจัดเรี ยง
เป็ นลวดลายงดงาม ระยะทาง 350 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
เดินทางสู่ มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อนั เหลือล้น ที่นกั ท่องเที่ยว
อยากมาเยือนมากที่สุด กรุ งปารี สเป็ นหนึ่ งในศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล้ าํ สมัยแห่ งหนึ่ งของโลก
ที่ทรงด้วยอิทธิ พลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่ อ แฟชัน่ วิทยาศาสตร์ และศิลปะ ทําให้กรุ งปารี สเป็ นหนึ่ งใน
เมืองที่สาํ คัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ระยะทาง 315 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.25 ชม.
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
พักที่ NOVOTEL LA DEFENSE หรือเทียบเท่า

วันทีห่ ก

ปารีส – พระราชวังแวร์ ซายส์ – ช้ อปปิ้ ง

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองแวร์ ซายส์ นําเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ ซายส์ (Versaille Palace) อันยิง่ ใหญ่ (มีไกด์
ท้องถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ ที่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตร
อลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รู ปปั้ น รู ปแกะสลักและเครื่ องเรื อน ซึ่ งเป็ นการใช้เงินอย่างมหาศาล พาท่านชมห้อง
ต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจําพระราชวัง,ท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง, ห้องอพอลโล,
ห้องเมอคิวรี่ , ห้องกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่ งเป็ นห้องที่พระยาโกษาธิ บดี (ปาน)
ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์ นต่อพระเจ้าหลุยส์ ที่ 14 แห่ งฝรั่งเศส อีกทั้งยังเป็ นห้องที่
ใช้สําหรับจัดงานเลี้ยงและเต้นรําของพระนางมารี อังตัวแนตต์ มเหสี ของพระเจ้าหลุ ยส์ ที่ 16, ชมห้องบรรทม
พระราชิ นีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ่ระยะทาง 29 ก.ม.ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นเชิ ญเลื อกซื้ อสิ นค้าแฟชัน่ อย่างเต็มอิ่ม ในราคาถูกที่ร้านค้ าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่ น
เครื่ องสําอางค์ นํ้าหอม นาฬิกาหรื อกระเป๋ า จากนั้นพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนักช้อปปิ้ งจากทัว่
ทุกมุมโลกในห้างสรรพสิ นค้าใหญ่สุดหรู ใจกลางกรุ งปารี สที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หรื อ
ท่านสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าของสวิสจากร้ าน Bucherer ร้านดังของสวิส ที่มีสาขาเปิ ดอยูใ่ จกลางกรุ งปารี ส โดยมี
สิ นค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อคโกแลต ,เครื่ องหนัง,มีดพับ, นาฬิกายีห่ อ้ ดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็ น
ต้น
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารไทย
พักที่ NOVOTEL LA DEFENSE หรือเทียบเท่า

กลางวัน

คํ่า

(GH) อิตาลี(เวนิส)-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (EK) มี.ค.-ก.ค. 69,900.-
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วันทีเ่ จ็ด

ปารีส – หอไอเฟล - ล่องเรือบาโตมุช - สนามบิน

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารี ส ผ่ านลานประวัติศาสตร์ จัตุรัสคองคอร์ ด (Place de la Concorde) ที่
พระเจ้าหลุ ย ส์ ที่ 16 และพระนางมารี อองตัวแนต ถู กตัดสิ นประหารชี วิตโดยกิ โยติ นในสมัย ปฏิ วตั ิ ฝ รั่ ง เศส
จากนั้นเข้าสู่ ถนนสายโรแมนติกชองป์ เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่ งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอร์ ดตรงสู่ ประตูชยั น
โปเลียน, นําชมและถ่ายรู ปคู่กบั ประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่ งชัยชนะของจักรพรรดิน
โปเลียนในศึก เอาส์เตอร์ ลิทซ์ในปี 1805 โดยเริ่ มสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็ จในปี ค.ศ.1836 ให้เวลา
ท่านได้เลื อกซื้ อสิ นค้าชั้นนําบนถนนชองป์ เอลิ เซ่ ที่เต็มไปด้วยร้ านค้าสุ ดหรู หรา สิ นค้าแฟชัน่ มากมาย แล้วนํา
ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึ กกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ ที่โดดเด่นสู งตระหง่านคู่นครปารี สด้วยความสู งถึ ง
1,051 ฟุต ซึ่ งสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1889 ที่บริ เวณจัตุรัสทรอคคาเดโร่
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้นนําท่านล่ องเรื อบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่น้ าํ แซนด์ ที่ไหลผ่านใจกลางกรุ งปารี ส
ชมความสวยงามของสถาปั ต ยกรรมอัน คลาสสิ ค ของอาคารต่ า งๆตลอดสองฝากฝั่ ง แม่ น้ ํา เป็ นอี ก หนึ่ ง
ประสบการณ์ที่น่าประทับใจ โดยเรื อจะล่องผ่ านมหาวิหารนอเตรอดามแห่ งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุ
กว่า 800 ปี เป็ นมหาวิหารสถาปั ตยกรรมสไตล์โกธิ คที่งามเลิ ศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรงเหลี่ ยมและยอด
ปลายแหลมบนหลังคาวิหารสู งจากระดับพื้นดินถึง 96 เมตร เป็ นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรสระหว่างพระ
เจ้าหลุยส์ที่ 16 กับพระนางมารี อังตัวแนตต์ และยังเป็ นจุดกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย
นําคณะเดินทางสู่ สนามบินชาร์ ล เดอ โกลด์ เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาใน
การเลือกซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 076 ***คณะเดินทางวันที่ 26 มีนาคม 2558 เป็ น
ต้นไป ออกเดินทางเวลา 21.50 น. และเดินทางถึงสนามบินดูไบเวลา 06.25 น.

กลางวัน

17.00 น.
21.15 น.

วันทีแ่ ปด
06.50 น.
09.40 น.
18.40 น.

ดูไบ - กรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่ อง
เหิ รฟ้ าสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 372
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพมหานคร ด้ วยความสวัสดิภาพ **คณะเดินทางวันที่ 26 มีนาคม 2558
เป็ นต้นไป เดินทางถึงเวลา 18.55 น.***
(ร้ านค้ าในยุโรปส่ วนใหญ่ จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์ และ โปรแกรมอาจมีการสลับตามความเหมาะสม)

(GH) อิตาลี(เวนิส)-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (EK) มี.ค.-ก.ค. 69,900.-
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กรุ ณาอ่ านหมายเหตุให้ ละเอียดทุกข้ อ
หมายเหตุ 1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิ ดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง
บริ ษทั ฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรื อยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณี
ที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุ ญาตให้เดินทางออกหรื อกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาต
ให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าํ เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธ
การเดินทางเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณี ที่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการงดออกเดิ นทาง โดยทางบริ ษทั ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่ านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่ าท่ านรั บทราบและยอมรั บเงื่อนไขของหมายเหตุ
ทุกข้ อแล้ ว
ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทฯ ก่ อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ ขอรับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีข้ ึน้ อยู่กบั สภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ทีไ่ ม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์ และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสํ าคัญ
กําหนดการเดินทาง

18-25 มี.ค.,25 มี.ค.-1 เม.ย., 31 มี.ค. – 7 เม.ย.2558
7-14,8-15 เม.ย.,27 เม.ย.-4 พ.ค.,29 เม.ย.-6 พ.ค.2558
6-13 พ.ค.,27 พ.ค.-3 มิ.ย.,3-10 ,17-24 มิ.ย.,8-15 ก.ค. 2558
อัตราค่ าบริการ
ราคา
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ
69,900.ผูใ้ หญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง
69,900.พักห้ องเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
10,500.เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
69,900.เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (เสริ มเตียง)
69,900.เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริ มเตียง)
ในกรณีไม่ ใช้ ตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ
25,000.ในกรณีทมี ีวซี ่ าแล้วหรือดําเนินการยืน่ วีซ่าเอง
3,400.ชั้ นธุรกิจเพิม่ เงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้ นทีท่ ่ านละ
xx,x00.(GH) อิตาลี(เวนิส)-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (EK) มี.ค.-ก.ค. 69,900.-
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(ราคาสามารถยืนยันได้ กต็ ่ อเมื่อทีน่ ั่ง confirm เท่านั้น)
** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุตํ่ากว่ า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่ มีเตียงเสริม **
อัตราค่ าบริการนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณี มีความประสงค์อยูต่ ่อ จะต้อง
ไม่เกินจํานวนวัน และอยูภ่ ายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
- กรณี เสี ยชีวติ และอวัยวะ 1,000,000 – 2,000,000 บาท ขึ้นอยูก่ บั ช่วงอายุ
- ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่ รวมทิปมัคคุเทศก์ )
9. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเชงเก้น
10. ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทําหนังสื อเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนียมหนังสื อเดินทาง,
ค่านํ้าหนัก
เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว
, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรื อของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
4. ค่ าธรรมเนียมนํา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทสี่ ายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
5. ค่ าทิปมัคคุเทศก์ จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 2 ยูโร ต่ อคน ต่ อวัน)
6. ค่ าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่ านจะต้ องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์ สินด้ วยตัวท่ านเอง
เงื่อนไขการจอง
1. ชําระเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 48 ชัว่ โมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ทีน่ ั่งจะยืนยันเมื่อได้ รับ
เงินมัดจําแล้วเท่านั้น
2. ส่ งสําเนาหน้าพาสปอร์ ตของผูท้ ี่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยืน่ วีซ่า ภายใน
3 วันนับจากวันจอง หากไม่ ส่งสํ าเนาหน้ าพาสปอร์ ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์ โดยอัตโนมัติ
3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรี ยมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
(GH) อิตาลี(เวนิส)-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (EK) มี.ค.-ก.ค. 69,900.-
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4. หากท่ านทีต่ ้ องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้ าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
5. การยืน่ วีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรี ยมเอกสาร และมีข้ นั ตอนการยืน่ วีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยืน่
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสิ นใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
7. หากในคณะของท่านมีผตู ้ อ้ งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ู งอายุ, มีโรคประจําตัว หรื อไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัว
ของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์ มีความจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ ท้ งั หมด
เงื่อนไขการชําระค่ าทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุมัติวซี ่ าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงเหต
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในการเตรียมเอกสารยืน่ วีซ่าและการยืน่ ขอวีซ่า
1. ทางสถานทูตมีการแจ้ งเงื่อนไขการเตรียมเอกสารในการขอยื่นวีซ่า ดังนั้นควรเตรี ยมเอกสารตามที่สถานทูตแจ้ งเงื่อนไข
มา หากท่านเตรี ยมเอกสารไม่ ครบหรื อปลอมแปลงเอกสาร จนทําให้ ไม่ สามารถยื่นวีซ่าได้ หรื อถูกปฏิเสธการอนุมัติวีซ่า
ทางบริษัทสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนเงินมัดจําหรือค่ าทัวร์ ท้งั หมด
2. การอนุมัติวซี ่ าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่ มีส่วนเกีย่ วข้ องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริ ษัทเป็ นเพียงตัวกลางและ
คอยบริ การอํานวยความสะดวกให้ แก่ ผ้ ูเดินทางเท่ านั้น อัตราค่ าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็ นผู้เรี ยกเก็บ หากท่ าน
โดนปฏิเสธการขออนุ มัติวีซ่า ทางสถานทูต ไม่ คืนอัตราค่ าธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่า และมีสิทธิ์ ไม่ แจ้ งสาเหตุ การ
ปฏิเสธวีซ่า
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องตั๋วเครื่องบิน
1. ทางบริ ษทั ได้สาํ รองที่นงั่ พร้อมชําระเงินมัดจําค่าตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่วา่ จะด้วย
สาเหตุใด ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ การเรี ยกเก็บค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน ซึ่ งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 –
5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตัว๋ เครื่ องบินทําการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริ ง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิกภายใน 45 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 20 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร์
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
(GH) อิตาลี(เวนิส)-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (EK) มี.ค.-ก.ค. 69,900.-
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5. บริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเก็บ ค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่า นยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ค รบตาม
จํานวนที่บริ ษัทฯกําหนดไว้ (30ท่ านขึน้ ไป) เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่อทางบริ ษทั และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกันบริ ษทั ต้องนําไปชําระค่าเสี ยหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯจะทําการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ งั นี้ ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้คือ ค่าธรรมเนี ยมในการมัดจํา
ตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
7. กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ ได้ รับการอนุ มัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์ หรื อมัดจํามาแล้ว ทาง
บริ ษทั ฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริ การยื่นวีซ่า / ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน หรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน
(กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว) / ค่าส่ วนต่างในกรณี ที่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
8. กรณีวซี ่ าผ่านแล้ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด
9. กรณีวีซ่าผ่ านแล้ ว แต่ กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ ได้ เนื่ องจากผูเ้ ดิ นทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิ เสธ วีซ่า หรื อไม่ว่าด้วยสาเหตุ
ใดๆก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
10. กรณีผ้ ูเดินทางไม่ สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากปลอมแปลงหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง
บริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ่ กั
1. เนื่ องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึ งอาจทําให้ห้องพักแบบห้อง
เดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพัก
อาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่ มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่ อาจจะได้ เป็ น 1
เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
2. โรงแรมในยุโรปส่ วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ
3. กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง
อาบนํ้า ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (สวิตเซอร์ แลนด์ )
ใช้ เวลาทําการอนุมัติวซี ่ านับจากวันยืน่ ประมาณ 7 วันทําการ
ยืน่ วีซ่าแสดงตนทีส่ ถานทูตหรือศูนย์ ยนื่ วีซ่า
1. หนังสื อเดินทาง (Passport) หนังสื อเดินทาง ต้ องมีหน้ าเหลือสํ าหรับประทับวีซ่าอย่างน้ อย 2 หน้ า
ต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (สําหรับท่านที่มีหนังสื อเดินทางเล่ม
เก่า กรุ ณานํามาประกอบการยืน่ วีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
2. รู ปถ่ าย รู ปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (ใช้รูปสี พนื้ หลังขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและต้องไม่
ซํ้ากับรู ปวีซ่าที่มีในเล่ม สติ๊กเกอร์ ใช้ไม่ได้, ห้ามสวมแว่นตาหรื อเครื่ องประดับ) และกรุ ณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัว
(GH) อิตาลี(เวนิส)-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (EK) มี.ค.-ก.ค. 69,900.-
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3.
4.
-

5
-

-

7.

บรรจงไว้ดา้ นหลังรู ป สั ดส่ วนใบหน้ าเท่ ากับรู ปในพาสปอร์ ต
สํ าเนาทะเบียนบ้ าน/บัตรประชาชน หรือ สํ าเนาใบเปลีย่ นชื่อ-สกุล (ถ้ าเคยเปลีย่ น)
หลักฐานการเงิน
สําเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อัพเดทยอดเงิน 7 วันก่ อนวัน
นัดสั มภาษณ์ และถ่ ายเอกสารย้ อนหลัง 6 เดือน หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า
กรุ ณาถ่ายสําเนาหน้าชื่ อเล่มเก่าด้วย (สถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชี กระแสรายวัน ,
สลากออมสิ น , บัญชี กองทุนต่ างๆ)
กรณีรับรองค่ าใช้ จ่ายให้ กนั
ผูถ้ ู ก รั บ รอง อายุ เ กิ น 18 ปี ต้อ งมี ห นัง สื อรั บ รองการเงิ น จากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE) ฉบับ
ภาษาอังกฤษ ทุกกรณี ไม่วา่ จะเป็ น พ่อ แม่ลูกเดินทางด้วยกัน ใช้ดาํ เนิ นงานประมาณ 3 วัน เอกสารมีอายุ 1 เดือน
นับย้อนหลังจากวันนัดสั มภาษณ์
หลักฐานการทํางาน(ภาษาอังกฤษและมีอายุ 1 เดือน นับย้ อนหลังจากวันนัดสั มภาษณ์ )
กรณีเป็ นพนักงาน หนังสื อรับรองการทํางานจากบริ ษทั ฯ ระบุตาํ แหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่ มทํางานและช่วงเวลาที่
อนุมตั ิให้ลาหยุด
กรณีเจ้ าของกิจการ สําเนาใบทะเบียนการค้าและหนังสื อรับรองการจดทะเบียนที่มีชื่อของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการ
หรื อหุ น้ ส่ วน พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสําเนาและประทับตราบริ ษทั ฯ (อายุสาํ เนาไม่เกิน 3 เดือน)
กรณีเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยนหรื อสถาบันที่กาํ ลังศึกษาอยู่ (สถานทูตไม่ รับ
เอกสารทีเ่ ป็ นบัตรนักเรียน ไม่ ว่าเป็ นช่ วงปิ ดเทอมและต้ องมีอายุ 1 เดือน นับย้ อนหลังจากวันนัดสั มภาษณ์ )
กรณีทเี่ ด็กอายุตํ่ากว่ า 20 ปี ขอสํ าเนาสู ติบัตร
จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองบิดาหรื อมารดา
หากเด็กเดินทางไปกับบิดาหรือมารดาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่งจะต้ องมีใบยินยอมจากทางเขตหรืออําเภอ โดยฝ่ ายที่ไม่ได้
เดิ นทางไปด้วยจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดิ นทางไปต่างประเทศ โดยมีการรั บรองค่าใช้จ่ายพร้ อมแจ้ง
ความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริ งจากอําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรื อ
หากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุ ณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้ อมทั้งแนบสถานะทางการงานและ
การเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
หากเด็ก ไม่ ไ ด้ เดิ นทางทั้งกับ บิดาและมารดา ทั้ง บิ ดาและมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดิ นทางไป
ต่างประเทศ โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัด
ฉบับจริ งจากอําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรื อหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุ ณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
กรณีเด็กทีบ่ ิดา-มารดาหย่าร้ าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ ูแล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
กรณีสมรสแล้ว สําเนาทะเบียนสมรส, สําเนาใบหย่า หรื อ สําเนาใบมรณะบัตร (กรณี คู่สมรสเสี ยชีวติ )
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แบบฟอร์ มสํ าหรับกรอกข้ อมูลยืน่ ขอวีซ่าเชงเก้ น ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
(กรุ ณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง เนื่ องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
ชื่อ – นามสกุล [ ภาษาไทย ] .............................................................................................................
1. นามสกุล [ ภาษาอังกฤษ ] .....................................................................................................
2. นามสกุลเดิมตอนเกิด [ ภาษาอังกฤษ ] ..................................................................................
3. ชื่อ [ ภาษาอังกฤษ ] .............................................................................................
4. วัน / เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด ............ / .............. / ..............
5. จังหวัดที่เกิด ........................................................................................................
6. ประเทศที่เกิด ......................................................................................................................
7. สัญชาติปัจจุบนั .......................................... สัญชาติเมื่อแรกเกิด ..........................................
8. เพศ
ชาย
หญิง
9. สถานภาพ
โสด
สมรส
แยกกันอยู่
หย่าร้าง
หม้าย
อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................
10. ในกรณี เป็ นผูเ้ ยาว์ กรุ ณาระบุ ชื่อ–นามสกุล / ที่อยู่ / สัญชาติ ของผูป้ กครอง หรื อ ผูด้ ูแลตามกฎหมาย
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
11. หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน .....................................................................................................
12. ประเภทของหนังสื อเดินทาง
หนังสื อเดินทางธรรมดา
หนังสื อเดินทางข้าราชการ
หนังสื อเดินทางนักการทูต
หนังสื อเดินทางพิเศษ
หนังสื อเดินทางเจ้าหน้าที่
หนังสื อเดินทางประเภทอื่นๆ (โปรดระบุ) .....................................
13. หมายเลขหนังสื อเดินทาง ..............................................................
14. วันที่ออกให้ ..................................................................................
15. วันหมดอายุ ..................................................................................
16. ออกให้โดย ...................................................................................
17. ที่อยูข่ องผูข้ อวีซ่า ..............................................................................................................................
......................................................................... หมายเลขโทรศัพท์ ..................................................
18. ที่อยูใ่ นประเทศอื่น นอกเหนือจากประเทศที่ถือสัญชาติ
ไม่มี
มี --- ใบอนุญาตให้พาํ นัก หรื อ เอกสาร เลขที่ .......................... วันหมดอายุ .........................
19. อาชีพปัจจุบนั ...................................................................................................................................
20. ชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ ของนายจ้าง / ถ้าเป็ นนักเรี ยน ให้ระบุ ชื่อและที่อยู่ ของสถานศึกษา
(GH) อิตาลี(เวนิส)-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (EK) มี.ค.-ก.ค. 69,900.-
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21.

22.
23.
24.

25.

.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
จุดประสงค์หลักของการเดินทาง
เยีย่ มครอบครัว หรื อเพื่อน
ท่องเที่ยว
ศึกษา
ธุ รกิจ
เหตุผลทางการแพทย์
วัฒนธรรม
กีฬา
เดินทางผ่าน
เดินทางผ่านสนามบิน
การเยือนอย่างเป็ นทางการ
อื่นๆ (โปรดระบุ) .......................................................
ประเทศในกลุ่มสมาชิก ที่เป็ นปลายทาง ................................................................................................
ประเทศในกลุ่มสมาชิก ที่จะเดินทางเข้าเป็ นประเทศแรก .......................................................................
จํานวนครั้งที่ตอ้ งการเข้า
เดินทางเข้าครั้งเดียว
เดินทางเข้า 2 ครั้ง
เดินทางเข้าหลายครั้ง
ระยะเวลาที่คาดว่าจะพํานัก หรื อ เดินทางผ่าน (กรุ ณาระบุจาํ นวนวัน) ...................................................

26. เคยได้รับวีซ่าเชงเก้น ในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา
ไม่เคย
เคย --- ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที่ .......................................... จนถึงวันที่ .............................................
27. เคยพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อจุดประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าเชงเก้นมาแล้วก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุ ณาระบุวนั ถ้าทราบ) ...........................................................
28. การอนุมตั ิให้เข้าประเทศที่เป็ นจุดหมายปลายทางสุ ดท้าย หากมีกาํ หนดไว้
ออกให้โดย .................................. ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที่ ............................ จนถึงวันที่ ..............................
29. กําหนดการที่จะเดินทางไปถึงประเทศในกลุ่มเชงเก้น ..........................................................................
30. กําหนดการที่จะเดินทางออกจากประเทศในกลุ่มเชงเก้น .....................................................................
31. ชื่อ-นามสกุล ของบุคคลที่เชิ ญให้ท่านไปยังประเทศในกลุ่มสมาชิ กเชงเก้น หากไม่มี กรุ ณาระบุชื่อโรงแรม หรื อ ที่พกั
ชัว่ คราวที่จะไปพัก ในในกลุ่มสมาชิกเชงเก้น ........................................................................
ที่อยู่ ...................................................................................................................................................
.......................................................................... อีเมล์ .......................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ ................................................... หมายเลขแฟกซ์ ................................................
(GH) อิตาลี(เวนิส)-สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส 8 วัน 5 คืน (EK) มี.ค.-ก.ค. 69,900.-
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32. ชื่อและที่อยู่ ของบริ ษทั หรื อหน่วยงานที่เชิญท่านไป .............................................................................
.................................................... หมายเลขโทรศัพท์ – โทรสาร ........................................................
ชื่อ-นามสกุล / ที่อยู่ / หมายเลขโทรศัพท์-โทรสาร / อีเมล์ ของผูท้ ี่ติดต่อ ในบริ ษทั หรื อหน่วยงานนั้นๆ
.........................................................................................................................................................
33. การรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผูข้ อวีซ่า ระหว่างท่องเที่ยวและพํานักอยู่
ออกโดยผูข้ อวีซ่าเอง
มีผอู ้ ื่นออกให้ (เจ้าบ้าน / บริ ษทั / หน่วยงาน)
ค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพ
ตามที่ระบุในข้อ 31 และ 32
เงินสด
อื่นๆ (โปรดระบุ)
บัตรเครดิต
ค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพ
เช็คเดินทาง
เงินสด
ชําระเงินค่าที่พกั แล้วล่วงหน้า
ที่พกั มีผจู้ ดั หาให้
ชําระเงินค่าเดินทางแล้วล่วงหน้า
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างพํานัก มีผอู ้ อกให้
อื่นๆ (โปรดระบุ) ...........................
ชําระเงินค่าเดินทางแล้วล่วงหน้า
อื่นๆ (โปรดระบุ) ..........................................
34. ข้อ มู ล ส่ ว นตัว ของบุ ค คลในครอบครั ว ที่ เ ป็ นพลเมื อ งของประเทศในสหภาพยุ โ รป เขตเศรษฐกิ จ ยุ โ รป หรื อ
สวิสเซอร์แลนด์: ชื่อ-นามสกุล...........................................................................................................
วัน / เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด ............ / ............. / ............ สัญชาติ .......................................................
หมายเลขหนังสื อเดินทาง หรื อ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน .......................................................
35. ความเกี่ ย วข้องผูก พันกับ บุ ค คลในครอบครั วที่ เป็ นพลเมื องของประเทศในสหภาพยุโรป เขตเศรษฐกิ จยุโรป หรื อ
สวิสเซอร์แลนด์
คู่สมรส
บุตร
หลาน
ญาติผสู ้ ื บเชื้อสายซึ่ งอยูใ่ นความดูแล
**************************************************
หมายเหตุ การอนุมัติวซี ่ าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่ มีส่วนเกีย่ วข้ องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนีบ้ ริษัทเป็ นเพียง
ตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้ แก่ ผ้ เู ดินทางเท่ านั้น
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