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นําท่านเที่ยวอิตาลี ศูนย์กลางแห่งจักรวรรดิโรมันอันยิง่ ใหญ่ เข้าชมความอลังการของมหาวิหารเซนต์ ปีเตอร์
(St.Peter’s Basilica) ที่นครวาติกนั ประเทศที่เล็กที่สุดในโลก ชม 2 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลก โคลอสเซี่ยม, หอ
เอนปิ ซ่ า อลังการของมหาวิหารซานตา มาเรี ย เดล ฟิ โอเร่ (Santa Maria Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ที่
ใหญ่ เป็ นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป เยือนดิ นแดนสุ ดแสนโรแมนติกบนเกาะเวนิ ส (Venice) สัมผัสเมื องแห่ ง
วรรณกรรมของโรมิโอ – จูเลียตที่ เวโรน่ า(Verona) เยือนมิลาน (Milan) เมืองหลวงแห่ งแฟชัน่ ชั้นนําของโลก
เดินทางสู่ ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ดินแดนในฝันของนักเดินทาง ช๊อปปิ้ งสุ ดสนุ กที่ Fox Town Outlet นําท่าน
สัมผัสความหนาวเย็นบนยอดเขาทิตลิส (Titlis) ขึน้ โดยกระเช้ าลอยฟ้าทันสมัยระบบใหม่ ล่าสุ ดหมุน 360 องศา
รอบตัวเอง พักดินแดนในฝันที่ ลูเซิร์น (Lucerne) ทักทายเมืองซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
กําหนดการเดินทาง
วันแรก
17.30 น.
20.40 น.

6 - 13, 22 - 29 เม.ย. 2558, 29 เม.ย. - 6 พ.ค. 2558
4-11 ,12-19 พ.ค.,26 พ.ค.-2 มิ.ย.,2-9,16- 23 มิ.ย.2558
กรุงเทพฯ

พร้ อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภู มิ อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศประตู 9 เคาน์ เตอร์ T สายการบินเอ
มิเรตส์ โดยมีเจ้ าหน้ าทีค่ อยต้ อนรับและอํานวยความสะดวก
เหิ รฟ้ าสู่ กรุ งโรม โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 ***คณะเดินทางวันที่ 6 เมษายน 2558 เป็ นต้น
ไป ออกเดินทางเวลา 21.10 น. และเดินทางถึงสนามบินดูไบ เวลา 00.50 น.***

วันทีส่ อง

ดูไบ – วาติกนั – โคลอสเซี่ยม - นํา้ พุเทรวี่ – ฟลอเร้ นซ์

00.40 น.

เดินทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปลีย่ นเครื่อง

(GH) อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (EK) เม.ย.-มิ.ย. 69,900.-
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กลางวัน

คํ่า

เหิ รฟ้ าสู่ เมืองโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบิน EK099
เดินทางถึง สนามบินฟูมิชิโน กรุ งโรม ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่ โมง หรื อ ปรับเป็ น 5
ชัว่ โมงในวันที่ 29 มี.ค.2558) นําท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนําท่านเดินทางพาท่านเข้าสู่
นครรัฐวาติกัน (Vatican) ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตั้งอยูใ่ จกลางกรุ งโรม เป็ นประเทศเดียวในโลกที่มีกาํ แพง
ล้อมรอบเมืองเอาไว้ได้ท้ งั หมดยกเว้นด้านหน้าทางเข้าและเป็ นศูนย์กลางของศาสนาคริ สต์นิกายโรมันคาทอลิ ก
โดยมีพระสันตะปาปา มีอาํ นาจปกครองสู งสุ ด นําท่านเข้าชมมหาวิหารที่ใหญ่ที่สุดในโลก มหาวิหารเซนต์ ปี
เตอร์ (St.Peter’s Basilica) ชมประติมากรรมอันลือชื่ อ ปิ เอต้า (Pieta) ของมิเคลันเจโล และชมแท่นบูชาบัล
แดคคิโน (St. Peter's Baldachino) เป็ นซุ ม้ สําริ ดที่สร้างโดยจานโลเรนโซ แบร์ นินี ซึ่ งสร้างตรงบริ เวณที่เชื่ อกันว่า
เป็ นที่ ฝังพระศพของนักบุญปี เตอร์ ชมกลุ่ มโรมันฟอรัม (Roman Forum) อดี ตศูนย์กลางทางด้านการเมือง
ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ที่สะท้อนให้เห็นความเจริ ญรุ่ งเรื องของอารยธรรมโรมันในช่วง 2,000
ปี ที่ผา่ นมานําชมความยิง่ ใหญ่ในอดีตและเก็บภาพสวยบริ เวณรอบนอกของสนามกีฬาโคลอสเซี่ยม (Colosseum)
1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ อดีตสนามประลองการต่อสู ้ที่ยิ่งใหญ่ของชาวโรมันที่สามารถจุผชู ้ มได้
ถึง 50,000 คน ระยะทาง 50 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นํา ชมงานประติ ม ากรรมของเทพนิ ย ายกรี ก และโยนเหรี ย ญอธิ ษ ฐานบริ เวณนํ้า พุ เทรวี่ (Trevi Fountain)
สัญลักษณ์ของกรุ งโรมที่โด่งดัง นําท่านเดินสู่ บริ เวณย่ านบันไดสเปน (The Spainsh Step) แหล่งแฟชัน่ ชั้นนํา
และแหล่งนัดพบของคนรักการช้อปปิ้ ง จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองฟลอเรนซ์ (Florence) นําชมย่านเมืองเก่า
ของฟลอเรนซ์ ที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็ นมรดกโลกเมื่อปี ค.ศ.1982 เป็ นเมืองศูนย์กลางแห่ ง
ศิลปะในยุคเรอเนสซองส์และยังเป็ นเมืองที่ไม่อนุญาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมืองเก่า ระยะทาง 277 กม. ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม.
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
พักที่ ART HOTEL MILO หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม

ฟลอเรนซ์ - ปิ ซ่ า – หอเอนปิ ซ่ า – เวนิส เมสเตร้

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําชมจัตุรัสเดลลาซิ ญญอเรี ย ( Piazza Della Signoria ) ซึ่ งรายล้อมไปด้วยรู ปปั้ น อาทิ เช่น รู ปปั้ นเทพเจ้า
เนปจูน (Fountain of Neptune ),วีรบุรุษเปอร์ ซิอุสถือหัวเมดูซ่า (Perseus with the Head of Medusa) ,รู ปปั้ นเดวิด
ผลงานที่มีชื่อเสี ยงของ ไมเคิล แองเจโล่ ชมความยิ่งใหญ่และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิ โอเร่
(Santa Maria Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ที่ใหญ่เป็ นอันดับ 4 ของ ทวีปยุโรป ซึ่ งโดดเด่นด้วย
สถาปั ตยกรรมที่ใช้หินอ่อนหลายสี ตกแต่งทั้งสี ชมพู สี เขียว และสี ขาว ซึ่ งนํามาผสมผสานกันได้อย่างงดงาม นํา
ท่านเดิ นทางสู่ เมืองปิ ซ่ า (Pisa) เมืองแห่ งศิลปะที่สําคัญของอิตาลี ระยะทาง 99 กม.ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ
1.30 ชม.

(GH) อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (EK) เม.ย.-มิ.ย. 69,900.-

2

ใบอนุญาตเลขที่ 11/06010

168/19 ถ.นาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุ งเทพฯ 10230
168/19 Naknivas Rd., Ladprao, Bangkok. 10230 Web:www.countertour.com
02-539-5558/081-350-9245 Fax:02-538-6100 E-mail: info@countertour.com
กลางวัน

คํ่า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านเข้าสู่ บริ เวณจัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบด้วยกลุ่มอาคารสถาปั ตยกรรม
แบบโรมาเนสก์ โดยเริ่ มจากหอพิธีเจิมนํ้ามนต์ (Baptistry of St. John)ที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี, มหาวิหารดูโอโม
(Duomo) ที่งดงามและหอเอนแห่ งเมืองปิ ซ่ าอันเลื่องชื่ อ ชมหอเอนปิ ซ่ า (Leaning Tower of Pisa) สัญลักษณ์
แห่ งเมืองปิ ซ่ า 1 ใน 7 สิ่ งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง เริ่ มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1173 ใช้เวลาสร้างประมาณ 175 ปี แต่
ระหว่างการก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงไปเมื่อสร้างไปได้ถึงชั้น 3 ก็เกิดการยุบตัวของฐานขึ้นมา และต่อมาก็มีการ
สร้างหอต่อเติมขึ้นอีกจนแล้วเสร็ จ โดยใช้เวลาสร้ างทั้งหมดถึง 177 ปี โดยที่หอเอนปิ ซ่ านี้ กาลิ เลโอ บิดาแห่ ง
วิทยาศาสตร์ ซึ่ งเป็ นชาวอิ ตาเลี่ ยนได้ใช้เป็ นสถานที่ ทดลองทฤษฎี แรงโน้มถ่ วงของโลกที่ ว่า สิ่ งของสองชิ้ น
นํ้าหนักไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยสิ่ งของทั้งสองชิ้นจากที่สูงพร้อมกัน ก็จะตกถึงพื้นพร้อมกัน จากนั้นให้ท่านอิสระให้
ท่า นได้เลื อกซื้ อสิ นค้า ที่ ระลึ ก ราคาถู ก ที่ มี ร้า นค้า เรี ย งรายอยู่ม ากมาย จากนั้นนําท่ า นเดิ นทางสู่ เ มืองเวนิ ส
(Venice Mestre) ฝั่ งแผ่นดิ นใหญ่ เมื องหลวงของแคว้นเวเนโต เวนิ สถู กสร้ างขึ้ นจากการเชื่ อมเกาะเล็ก ๆ
จํานวนมากเข้าด้วยกันในบริ เวณทะเลสาบเวนิ เทีย ซึ่ งเป็ นส่ วนหนึ่ งของทะเลอาเดรี ยตริ ก เป็ นเมืองท่าโบราณ
และเป็ นเมืองที่ใช้คลองในการคมนาคมมากที่สุด ระหว่างทางผ่านชมทัศนี ยภาพอันงดงามของเส้นทางอันคด
โค้งและหุบเขาสู งชัน ระยะทาง 325 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชม.
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
พักที่ APOGIA SIRIO หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

เมสเตร้ – เกาะเวนิส – เวโรน่ า

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) นําท่านล่องเรื อผ่ านชมบ้ านเรือนของชาวเวนิส สู่ เกาะเวนิ ส หรื อ
เวเนเซี ย (Venezia) ดิ นแดนแสนโรแมนติก เป็ นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรื อแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มี
สมญานามว่าเป็ น "ราชิ นีแห่ งทะเลเอเดรี ยติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่ อมถึงกันกว่า 400
แห่ ง ขึ้ นฝั่ งที่ บริ เวณ ซานมาร์ โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิ ส จากนั้นนําท่านเดิ นชมความงามของเกาะเวนิ ส ชม
สะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ที่มีเรื่ องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่
คุกจะได้มีโอกาสเห็ นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็ นครั้งสุ ดท้ายระหว่างเดินผ่านช่ องหน้าต่างที่สะพานนี้ ซึ่ ง
เชื่ อมต่อกับวังดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็ นสถานที่พาํ นักของเจ้าผูค้ รองนครเวนิสในอดีต ซึ่ งนักโทษชื่อดังที่
เคยเดินผ่านสะพานนี้ มาเเล้วคือ คาสโนว่านัน่ เอง นําท่านถ่ายรู ปบริ เวณจัตุรัสซานมาร์ โค (St.Mark’s Square)
ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้วา่ “เป็ นห้องนัง่ เล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม รวมทั้ง
โบสถ์ซานมาร์โค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้นอิสระให้ท่านได้
มีเวลาเที่ยวชมเกาะอันแสนโรแมนติก เช่น เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่ งนครเวนิ ส, เข้าชมโบสถ์ซานมาร์ โค, ช๊อปปิ้ ง
สิ นค้าของที่ระลึ ก อาทิ เช่ น เครื่ องแก้วมูราโน่ ,หน้ากากเวนิ ส หรื อนั่งจิ บกาแฟในร้ าน Café Florian ที่เปิ ด
ให้บริ การมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1720
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง

กลางวัน

(GH) อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (EK) เม.ย.-มิ.ย. 69,900.-
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คํ่า

ได้เวลาสมควร นําท่านเดินทางกลับสู่ ฝั่งแผ่นดินใหญ่ Venice Mestre เดินทางสู่ เมืองเวโรน่ า (Verona) เมืองที่
โด่งดังมาจากนิ ยายรักอมตะเรื่ องเอกของ วิลเลี่ ยม เชกส์ เปี ยร์ ชื่ อโรมิโอและจูเลี ยต นําท่านชมย่านเมืองเก่า ที่
ยังคงสภาพบ้านเรื อนแบบโบราณ สู่ จตุรัสเออร์ เบ ที่รายล้อมไปด้วยคฤหาสน์ วังเก่าของตระกูลที่เคยปกครองเว
โรน่า ระหว่างทางผ่านชม โรมัน อารีน่า สนามกีฬากลางแจ้งแบบโบราณในสมัยนั้น แล้วนําท่านถ่ายรู ปกับ บ้าน
ของจูเลี ยต ภายในบ้านของจูเลี ยตจะเห็ นระเบี ยงที่ โรมิ โอปี นเข้าหาจูเลี ยตรู ปปั้ นจูเลี ยตที่เป็ นบรอนซ์ ป้ ั นโดย
N.Costantini ว่ากันว่าใครอยากสมหวังในเรื่ องความรักก็ให้ไปจับที่หน้าอกของจูเลียตนอกจากนี้ ภายในบริ เวณ
กําแพงบ้านจูเลียตยังมีการเขียนแสดงความรักกันมากมายจนแทบไม่เห็นสี กาํ แพงเดิม ระยะทาง 110 กม.ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1.30 ชม.
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้ เมือง
พักที่ CROWNE PLAZA หรือเทียบเท่า

วันทีห่ ้ า

เวโรน่ า – มิลาน – ฟอกซ์ ทาวน์ – โคโม่

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เดิ นทางสู่ มิลาน (Milan) เมืองใหญ่เป็ นอันดับสองรองจากกรุ งโรม ตั้งอยู่ทางตอนเหนื อของประเทศอิตาลี มิ
ลานได้ชื่อว่าเป็ นหลวงแห่ งแฟชัน่ ชั้นนําของโลกอี กเมื องหนึ่ ง เช่ นเดี ยวกับปารี ส และนิ วยอร์ ค อีกทั้งยังเป็ น
ศูนย์กลางทางธุ รกิจของประเทศอิตาลีอีกด้วย นําท่านสู่ จุดศูนย์กลางอันศักดิ์สิทธิ์ ของเมือง ชมมหาวิหารดูโอโม่
แห่ งเมืองมิลาน (Milan Duomo) มหาวิหารนี้ สร้ างด้วยสถาปั ตยกรรมแบบโกธิ ค ที่ถือว่ามีความใหญ่โตเป็ น
อันดับสามของโลกเริ่ มสร้างในปี 1386 แต่กว่าจะเสร็ จต้องใช้เวลากว่า 400 ปี ด้านนอกมีหลังคายอดเรี ยวแหลมที่
ทําจากหิ นอ่อนจํานวน135 ยอดและมี รูปปั้ นหิ นอ่อนจากสมัยต่างๆกว่า 2,245 ชิ้ นยอดที่สูงที่ สุดมี รูปปั้ นทอง
ขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่ า จากนั้นชมแกลลอเรี ยวิคเตอร์ เอ็มมานู เอล (Galerie Victor Emmanuel)
ท่านสามารถถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึ กจากด้านในซึ่ งเป็ นอาคารกระจกที่เก่าแก่และสวยงาม และเป็ นที่ต้ งั ของร้ านค้า
ชั้นนํามากมาย รวมถึ งร้ านค้าแบรนด์เนมชื่ อดังของโลก อาทิ เช่ น LV, PRADA, GUCCI, TOD’S เป็ นต้น
ระยะทาง 167 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.00 ชม.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านเดิ นทางสู่ ฟอกซ์ ทาวน์ เอาท์ เลท (Foxtown Outlet) เพื่อช็อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมหลากหลายแบรนด์
อาทิเช่น Adidas, Armani, Bally, Benetton, BOSS, Burberry, CK, Dior, Dolce & Gabbana, FENDI, Esprit,
Gant, GEOX, Gucci, Guess, Lacoste, Nike, Missoni, Polo, Prada, PUMA, Saint Laurent, Samsonite, Swatch,
The North Face, Timberland, Tommy Hilfiger, Versace ในราคาย่อมเยา นําท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม (Como)
ซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ นเมืองริ มทะเลสาบที่สวยงามบริ เวณพรมแดนอิตาลี สวิตเซอร์ แลนด์ ทะเลสาบโคโมที่ลอ้ มรอบ
ด้วยเทือกเขาแอลป์ สู งตระหง่านอันงดงาม ระยะทาง 59.9 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.00 ชม.ระยะทาง 14.7
กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
พักที่ CRUISE HOTEL หรือเทียบเท่า

กลางวัน

คํ่า

(GH) อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (EK) เม.ย.-มิ.ย. 69,900.-
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วันทีห่ ก

โคโม่ – เองเกิลเบิร์ก – ทิตลิส – ลูเซิร์น

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่า นเดิ นทางสู่ หมู่ บ้านแองเกิ้ลเบิ ร์ก (Engelberg) ซึ่ ง ตั้งอยู่เชิ ง ขุนเขาที่ ส วยงามมี ระดับ อี กแห่ งหนึ่ งของ
เทือกเขาแอลป์ ผ่านเส้นทางไฮไลท์ของสวิตเซอร์ แลนด์ และวิวทิวทัศน์สวยงามของทุ่งหญ้าตัดกับหิ มะอันขาว
โพลนปกคลุ ม ยอดเขา นํา ท่ า นขึ้ น กระเช้า ลอยฟ้ าทัน สมัย ระบบใหม่ ล่ า สุ ดหมุ น 360 องศา รอบตัว เอง ชม
ทัศนียภาพอันตระการตาได้รอบทิศทางตามเส้นทางขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) เชิ ญอิสระตามอัธยาศัยกับการ
ชื่นชมธรรมชาติและทิวทัศน์ที่สวยงามของขุนเขาแห่งสวิตเซอร์ แลนด์
ระยะทาง 204 กม.ใช้เวลาเดิ นทาง
ประมาณ 3.00 ชม.
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพืน้ เมือง
เข้าชมถํา้ นํ้าแข็ง (Ice Grotto) ที่ไม่เคยละลาย ที่อยู่บนยอดเขา จากนั้นเชิ ญเพลิ ดเพลินสนุ กสนานกับการเล่น
หิ มะบนลานสกี สุ ดแสนประทับใจเป็ นอย่างยิง่ ชมทิวทัศน์ของยอดเขาต่างๆ ที่ปกคลุมไปด้วยหิ มะอันขาวโพลน
สร้างความงดงามให้กบั ขุนเขาเป็ นอันมาก หลังจากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองลูเซิ ร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอด
นิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา
ระยะทาง 40.8 กม.ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที
บริการอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
พักที่ IBIS STYLES LUZERN HOTEL หรือเทียบเท่า

กลางวัน

คํ่า

วันทีเ่ จ็ด

ลูเซิร์น – ช๊ อปปิ้ ง – ซูริค – สนามบิน

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นพาท่านชมสิ งโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหิ นธรรมชาติ เพื่อเป็ นอนุสรณ์
รําลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวตั ิในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ ชา
เปล (Chapel Bridge) ซึ่ งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ าํ รอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่ งเป็ น
เหมือนสัญลักษณ์ ของเมือง เป็ นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่ เก่ าแก่ ที่สุดในยุโรป สร้ างขึ้ นเมื่ อปี ค.ศ.1333 โดยใต้
หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน จากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื้ อ
สิ นค้าของสวิส เช่น ช็อคโกแลต ,เครื่ องหนัง,มีดพับ, นาฬิกายีห่ อ้ ดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็ นต้น
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านเดิ นทางสู่ เมืองซู ริค (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ นําท่านสู่ เนินเขาลินเดนฮอฟ (Lindenhof
hill) ถ่ายรู ปกับโบสถ์ ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster abbey) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริ ยเ์ ยอรมันหลุยส์
ใช้เป็ นสํานักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสู งจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่ นําท่านสู่ จัตุรัสปาราเดพลาทซ์
(Paradeplatz) เป็ นจัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ปั จจุบนั เป็ นชุมทางรถรางที่สําคัญของเมืองและยัง
เป็ นศูนย์กลางการค้าของย่านธุ รกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ชม โบสถ์ เซนต์ ปี เตอร์ (St.
Peter Church) 1 ใน 4 โบสถ์หลักที่ต้ งั อยูใ่ นเขตเมืองเก่าซู ริคเนิ นเขาที่ต้ งั อยูใ่ นเขตศูนย์กลางประวัติศาสตร์ ของ

กลางวัน
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17.30
21.45

เมืองซูริค โดยด้านบนสุ ดของโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ เป็ นที่ต้ งั ของนาฬิกาที่มีหน้าปั ดที่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8.7
เมตร ระยะทาง 52 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.00 ชม.
นําคณะเดินทางสู่ สนามบินโคลเท่ น นครซู ริค เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทํา คืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลา
ในการเลือกซื้ อสิ นค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน ระยะทาง 10 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที
เหิ รฟ้ าสู่ ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรสต์ เที่ยวบินที่ EK 086***คณะเดินทางวันที่ 6 เมษายน 2558 เป็ นต้นไป
ออกเดินทางเวลา 22.15 น. และเดินทางถึงสนามบินดูไบ เวลา 06.20 น.***

วันทีแ่ ปด

ดูไบ - กรุงเทพฯ

06.45 น.
09.40 น.
18.40 น.

เดินทางถึงสนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่ อง
เหิ รฟ้ าสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK 372
เดินทางถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ ***คณะเดินทางวันที่ 6 เมษายน 2558
เป็ นต้นไป เดินทางถึงสนามบินกรุ งเทพ เวลา 18.55 น.***

(ร้ านค้ าในยุโรปส่ วนใหญ่จะปิ ดทําการในวันอาทิตย์ และ โปรแกรมอาจมีการสลับตามความเหมาะสม)
กรุ ณาอ่ านหมายเหตุให้ ละเอียดทุกข้ อ
หมายเหตุ 1. บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสี ยหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง
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 ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริ ษทั ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่ านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุ
ทุกข้ อแล้ ว
ในกรณีทลี่ ูกค้ าต้ องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุ ณาติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ 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
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กําหนดการเดินทาง 17 - 24 มี.ค. 2558, 6 - 13, 22 - 29 เม.ย., 29 เม.ย. - 6 พ.ค. 2558
4-11 ,12-19 พ.ค.,26 พ.ค.-2 มิ.ย.,2-9,16- 23 มิ.ย.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
9,000.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 ่ าแล้วหรือดําเนินการยื่นวีซ่าเอง
3,000.** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุตํ่ากว่ า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่ มีเตียงเสริม **
อัตราค่ าบริการนี้รวม
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 องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, ค่าธรรมเนี ยมหนังสื อเดินทาง,
ค่านํ้าหนัก
เกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจําตัว
(GH) อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (EK) เม.ย.-มิ.ย. 69,900.-
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, 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
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
6.หากในคณะของท่านมีผตู ้ อ้ งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ู งอายุ, มีโรคประจําตัว หรื อไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่ องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์ มีความจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ ท้ งั หมด
เงื่อนไขการชําระค่ าทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่ าทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่ านไม่ ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่ าใช้ จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
ข้ อมูลเบือ้ งต้ นในการเตรี ยมเอกสารยืน่ วีซ่าและการยืน่ ขอวีซ่า
1. ทางสถานทูตมีการแจ้ งเงื่อนไขการเตรี ยมเอกสารในการขอยืน่ วีซ่า ดังนั้นควรเตรียมเอกสารตามทีส่ ถานทูตแจ้ งเงื่อนไข
มา หากท่ านเตรียมเอกสารไม่ ครบหรือปลอมแปลงเอกสาร จนทําให้ ไม่ สามารถยื่นวีซ่าได้ หรือถูกปฏิเสธการอนุมัติวีซ่า
ทางบริษัทสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนเงินมัดจําหรือค่ าทัวร์ ท้งั หมด
2. การอนุมัติวซี ่ าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่ มีส่วนเกีย่ วข้ องใดๆทั้งสิ้ น ทั้งนีบ้ ริษัทเป็ นเพียงตัวกลางและ
คอยบริการอํานวยความสะดวกให้ แก่ ผ้ ูเดินทางเท่ านั้น อัตราค่ าธรรมเนียมวีซ่าทางสถานทูตเป็ นผู้เรี ยกเก็บ หากท่ าน
โดนปฏิเสธการขออนุมัติวซี ่ า ทางสถานทูตไม่ คืนอัตราค่ าธรรมเนียมในการยืน่ วีซ่า และมีสิทธิ์ไม่ แจ้ งสาเหตุการ
ปฏิเสธวีซ่า
(GH) อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (EK) เม.ย.-มิ.ย. 69,900.-
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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.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

1.

แจ้งยกเลิกภายใน 45 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จา่ ย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 30 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 20 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 80 % จากราคาทัวร์
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าใช้ จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให้ คณะเดินทางไม่ ครบตาม
จํานวนทีบ่ ริษัทฯกําหนดไว้ (30ท่านขึน้ ไป) เนื่ องจากเกิดความเสี ยหายต่อทางบริ ษทั และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะ
เดียวกันบริ ษทั ต้องนําไปชําระค่าเสี ยหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯจะทําการเลื่อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ งั นี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจํา
ตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรี ยกเก็บ
กรณียื่นวีซ่าแล้ วไม่ ได้ รับการอนุมัติวซี ่ าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่านได้ชาํ ระค่าทัวร์ หรื อมัดจํามาแล้ว ทาง
บริ ษทั ฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริ การยืน่ วีซ่า / ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน หรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน
(กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว) / ค่าส่ วนต่างในกรณี ที่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ครบตามจํานวน
กรณีวซี ่ าผ่านแล้ว แจ้ งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด
กรณีวซี ่ าผ่ านแล้ ว แต่ กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธ วีซ่า หรื อไม่วา่ ด้วยสาเหตุ
ใดๆก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
กรณีผ้ เู ดินทางไม่ สามารถเข้ า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากปลอมแปลงหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆตามทาง
บริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ ในการ ไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด
ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมที่พกั
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพักแบบห้อง
เดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพัก
อาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่ มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว
แต่ อาจจะได้ เป็ น 1

(GH) อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (EK) เม.ย.-มิ.ย. 69,900.-
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เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
2. โรงแรมในยุโรปส่ วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากอยูใ่ 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 (อิตาลี)
ใช้ เวลาทําการอนุมัติวซี ่ าประมาณ 15 วันทําการ
เอกสารกรุ ณาเตรี ยม 2 ชุ ด ยกเว้ น เอกสารทีอ่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็ นตัวจริง 1 ชุ ด และสํ าเนา 1 ชุ ด
1. หนังสื อเดินทาง (Passport) หนังสื อเดินทาง ต้ องมีหน้ าเหลือสํ าหรับประทับวีซ่าอย่างน้ อย 2 หน้ า
ต้ องมีอายุการใช้ งานเหลือไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน นับจากหลังวันเดินทาง (สําหรับท่านที่มีหนังสื อ
เดินทางเล่มเก่า กรุ ณานํามาประกอบการยืน่ วีซ่าด้วย เพื่อความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
2. รู ปถ่ าย รู ปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จํานวน 2 ใบ (ใช้รูปสี พนื้ หลังขาวเท่ านั้น
ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและต้องไม่ซ้ าํ กับรู ปวีซ่าที่มีในเล่ม รู ปสติ๊กเกอร์ ใช้ไม่ได้, ห้าม
สวมแว่นตาหรื อเครื่ องประดับ) และกรุ ณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ดา้ นหลัง
รู ป และให้ ประกบด้ านหน้ าของรู ปเข้ าหากัน (กรุ ณาอย่าให้รูปเลอะหมึก และอย่าให้
รู ปมี รอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑูตจะไม่รับรู ปแบบนี้ ท่านอาจจะต้องถ่าย
ใหม่)
3. สํ าเนาทะเบียนบ้ าน/บัตรประชาชน หรือ สํ าเนาใบเปลี่ยนชื่ อ-สกุล (ถ้ าเคยเปลี่ยน)
ใบเปลียนชื่อ-นามสกุล สู ติบัตร ฉบับแปลภาษาอังกฤษ ยกเว้นสํ าเนาบัตรประชาชน
4. หลักฐานการเงิน
4.1สําเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง ย้อนหลัง 6 เดือน ปรับยอดล่ าสุ ดไม่ เกิน 7 วันก่ อนยื่น และ
บัญชีต้องไม่ กระโดดเดือน สถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชี ฝากประจําหรือบัญชี กระแสรายวัน
4.2หนังสื อรับรองการเงินจากทางธนาคาร ( BANK CERTIFICATE ต้ องสะกดชื่ อให้ ตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต )
กรุ ณายืน่ ขอจากธนาคาร โดยใช้ เวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน และใช้ ยนื่ ได้ ไม่ เกิน 15 วันหลังจากธนาคารออกให้
เป็ นบัญชีเดียวกันกับข้ อ 4.1(สถานทูตอาจขอดูสมุดเงินฝากเล่ มจริงของท่ านในบางกรณี)
4.3กรณีผ้ เู ดินทางไม่ ได้ ออกค่ าใช้ จ่ายเอง ต้องทําเป็ นหนังสื อรับรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
( BANK CERTIFICATE หรื อ BANK GUARANTEE )ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ระบุชื่อเจ้าของบัญชี
(บุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย)
ต้ องสะกดชื่อ – สกุล ให้ ตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้
(ผูเ้ ดินทาง)ต้ องสะกดชื่อ – สกุล ให้ ตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต โดยชัดเจน ฉบับภาษาอังกฤษ
(GH) อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (EK) เม.ย.-มิ.ย. 69,900.-
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5.

6.
-

-

-

7.
8.

กรุ ณายืน่ ขอจากธนาคาร โดยใช้ เวลาดําเนินงานประมาณ 3 วัน และใช้ ยนื่ ได้ ไม่ เกิน 30 วัน
หลังจากธนาคารออกให้ พร้อมถ่ายสําเนาสมุดบัญชี ย้อนหลัง 6 เดือนของบุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย
และต้องเป็ นเล่มเดียวกับที่ออก BANK CERTIFICATE หรื อ BANK GUARANTEE
หลักฐานการทํางาน(ภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปัจจุบันเท่ านั้น)
-กรณีเป็ นพนักงาน หนังสื อรับรองการทํางานจากบริ ษทั ฯ ระบุตาํ แหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่ มทํางานและช่วงเวลาที่
อนุมตั ิให้ลาหยุด อายุไม่ เกิน 1 เดือนนับถึงวันยืน่ วีซ่า ต้ องสะกดชื่อ-สกุลให้ ตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต
-กรณี เจ้ า ของกิจ การ สํา เนาใบทะเบี ย นการค้าและหนังสื อรั บรองการจดทะเบี ย นที่ มี ชื่ อของผูเ้ ดิ น ทางเป็ น
กรรมการหรื อหุ น้ ส่ วน พร้อมทั้ง เซ็นชื่อรับรองสําเนาและประทับตราบริ ษทั ฯ (อายุสําเนาไม่เกิน 3 เดือน) พร้ อม
ฉบับแปลภาษาอังกฤษ และต้องตรงตามภาษาไทย
-กรณีเป็ นนักเรี ยน หรือ นักศึกษา ใช้หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยนหรื อสถาบันที่กาํ ลังศึกษาอยู่ อายุไม่เกิ น 1
เดือน ต้ องสะกดชื่อ-สกุลให้ ตรงตามหน้ าพาสปอร์ ต
กรณีทเี่ ด็กอายุตํ่ากว่ า 20 ปี ขอสํ าเนาสู ติบัตร
กรณีเด็กไม่ ได้ เดินทางพร้ อมผู้ปกครอง
หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้ องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมี การรั บรองค่าใช้จ่ายพร้ อมแจ้งความสัมพันธ์ และยินดี ชดเชยค่าเสี ยหายที่ อาจจะ
เกิ ดขึ้ นโดยคัดฉบับจริ งจากอําเภอต้นสังกัด พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พร้ อมทั้งแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรื อหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้ องมีใบรั บรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมี การรั บรองค่าใช้จ่ายพร้ อมแจ้งความสัมพันธ์ และยินดี ชดเชยค่าเสี ยหายที่ อาจจะ
เกิ ดขึ้ นโดยคัดฉบับจริ งจากอําเภอต้นสังกัด พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พร้ อมทั้งแนบสําเนาบัตรประชาชน
หรื อหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
หากเด็กไม่ ได้ เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร โดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้น
โดยคัดฉบับจริ งจากอําเภอต้นสังกัด พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบสําเนาบัตรประชาชนหรื อหน้า
พาสปอร์ ตบิดาและมารดามาด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรื อมารดาเพื่อรับรองแก่
บุตรด้วย
กรณีเด็กทีบ่ ิดา-มารดาหย่าร้ าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ ูแล
บุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ
กรณีสมรสแล้ว สําเนาทะเบียนสมรส, สําเนาใบหย่า หรื อ สําเนาใบมรณะบัตร (กรณี คู่สมรสเสี ยชีวิต) พร้อมฉบับ
แปลภาษาอังกฤษ และรู ปแบบต้องตรงตามภาษาไทยท่าน
ท่านไม่จาํ เป็ นต้องเซ็น รับรองสําเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์ มใบคําร้ องขอวีซ่าเท่านั้น
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แบบฟอร์ มสํ าหรับกรอกข้ อมูลยืน่ วีซ่าเชงเกนประเทศอิตาลี
(กรุ ณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็ นจริ ง เนื่องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน)
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………….
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานที่เกิด……………………………………………………………………………………………………
6. ประเทศที่เกิด…………………………………………………………………………………………………
7. สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากต่างจากปั จจุบนั …………………………..
8. เพศ
ชาย
หญิง
9. สถานภาพ
โสด
แต่งงาน
แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หย่า
แยกกันอยู่
หม้าย
อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณี เป็ นผูเ้ ยาว์ กรุ ณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู(่ หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอาํ นาจปกครอง/ดูแลผูเ้ ยาว์
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
11. ที่อยู่ / อีเมล์ของผูข้ อ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
หมายเลขโทรศัพท์..................................................................
12. อาชีพปัจจุบนั ........................................................................................................
13. ชื่อบริ ษทั หรื อร้านค้า ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สําหรับนักเรี ยน นักศึกษา กรุ ณากรอกชื่อ ที่อยูข่ องสถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……
14. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปี ที่ผา่ นมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที่........................................ ถึงวันที่..............................................
15. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุ ณาระบุวนั ที่ หากทราบ)................................................

(GH) อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (EK) เม.ย.-มิ.ย. 69,900.-
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16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรื อไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................
17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักอยูข่ องผูร้ ้องขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผอู้ ื่นออกให้(เจ้าบ้าน/บริ ษทั /องค์กร)
ตามที่ระบุในช่อง 31 และ 32
สิ่ งที่ช่วยในการดํารงชีพ
อื่นๆ (โปรดระบุ)
เงินสด
สิ่ งที่ช่วยในการดํารงชีพ
เช็คเดินทาง
เงินสด
บัตรเครดิต
ที่พกั ที่มีผจู้ ดั หาให้
ชําระค่าที่พกั ล่วงหน้าแล้ว
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดระหว่างพํานักมีผอู ้ อกให้
ชําระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว
ชําระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว
อื่นๆ (โปรดระบุ)
อื่นๆ (โปรดระบุ)
************************************************
หมายเหตุ การอนุมัติวซี ่ าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริ ษัทไม่ มีส่วนเกี่ยวข้ องใดๆทั้งสิ้ น ทั้งนี้บริษัทเป็ นเพียง
ตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้ แก่ ผ้ เู ดินทางเท่ านั้น

(GH) อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (EK) เม.ย.-มิ.ย. 69,900.-
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