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วันที่สาม

ลูเซิรน์ -สะพานไม้ชาเปล-รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน-เมืองเซนต์กลั เลน

เช้า

คา่

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมจากนั้นนา
ท่า นเดิ น ทางสู ่ เมื อ งลู เ ซิ ร ์น อดี ต หัว เมื องโบราณของ
สวิสเซอร์แลนด์ เป็ นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่ง
ทวี ป ยุ โรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมี
เทื อกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทื อกเขาแอลป์ แล้ว ก็ยงั มีภูเขาใหญ่
น้อยสลับกับป่ าไม้ท่ ีแทรกตัวอยูต่ ามเนิ นเขาและไหล่เขา สลับ
แซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุง่ หญ้าอันเขียวชอุม่ นาท่านชมและ
แวะถ่ายรู ปกับสะพานไม้ชาเปล หรื อสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ารอยซ์ เป็ นสะพานไม้ท่ ีเก่าแก่
ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็ นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมื องลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารนี้ เป็ น
สะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้า จัว่ แต่ละช่องของสะพานจะมี
ภาพเขียนเรื่ องราวประวัติความเป็ นมาของประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ เป็ นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่า
เสี ยดายที่ ปัจจุ บ นั สะพานไม้น้ ี ถู ก ไฟไหม้เสี ย หายไปมาก ต้องบู รณะสร้างขึ้นใหม่เกื อบหมด นาท่านชมรูป
แกะสลัก สิ ง โตบนหน้า ผาหิ น เป็ นอนุ สาวรี ย ์ท่ ี ตัง้ อยู ่ใจกลางเมื องที่ หัวของสิ งโตจะมี โล่ห์ ซึ่ งมี ก ากบาท
สัญลักษณ์ของสวิ ตเซอร์แลนด์อยู ่ โดยสร้างขึ้นเพื่ อเป็ นเกียรติแก่ทหารสวิสฯในด้านความกล้าหาญ ซื่ อสัตย์
จงรักภักดี ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสูป้ ้องกันพระราชวังในครั้งปฏิวตั ิใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ท่ ี
16
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่จากนั้นเดินทางสู เ่ มืองเซนต์กลั เลน (St.
Gallen)เป็ นเมื องทางตอนเหนื อของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ท่ ีได้รับชื่ อมาจากนักบุ ญ Gallus ที่เข้ามาเผยแพร่
ศาสนาคริ ส ต์ในชุ มชนเล็ ก ๆเมื่ อศตวรรษที่ 7 แต่ปั จจุ บ ันนี้ กลายเป็ นศู น ย์ก ลางวงการแฟชั่น เสื้ อผ้า ของ
สวิสเซอร์แลนด์ นาท่านชมเขตเมืองเก่า อาคารบ้านเรื อนสมัยเก่าเป็ นแบบเฉพาะของสไตล์บาร็ อค เป็ นแบบ
เฉพาะของสไตล์บาร็ อคจากนั้นนาท่านถ่ายรู ป มหาวิหารเซนต์กลั เลน และ ห้องสมุดแอบบียห์ อ้ งสมุดที่
เก่าแก่ท่ ีสุดในสวิตเซอร์แลนด์และเป็ นห้องสมุดทางศาสนาคริ สต์ท่ ีใหญ่และเก่าแก่ท่ ีสุ ดแห่งหนึ่ งของโลกจากนั้น
ให้ทา่ นได้เดินเลื อกซื้ อสิ นค้าต่างๆมากมายบนถนน Spisergasseเป็ นอีกหนึ่ งถนนที่มีอาคาร บ้านเรื อนสไตล์
บาร็ อคสวยงามตลอดเส้นทาง
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั ณ Radisson Blu Hotel St. Gallen หรื อระดับเดียวกัน

วันที่สี่

เมืองคูร-์ เซนต์มอริตส์- BERNINA EXPRESS-ทิราโน่-โคโม่

เที่ยง

เช้า

(สวิสฯ)

(สวิสฯ-อิตาลี )

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมจากนั้นนาท่านเดินทางสู เ่ มืองคูร ์ (Chur) เมื องเก่าริ มแม่น้าไรน์
เมื องนี้ เป็ นเมื องที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 5,000 ปี ถื อ
เป็ นเมื องที่ เก่าแก่ท่ ี สุ ดในสวิ ต ฯ ถึ ง จะเป็ นเมื องเก่าแก่แต่ก็
ได้รับการอนุ รักษ์ไว้เป็ นอย่างดี มีเสน่ห์ในสไตล์เมื องเก่า ทุ ก
อย่างภายในเมื องไม่วา่ จะเป็ นลักษณะอาคาร ลวดลายต่างๆ
ในเมื อง จากนั้นนาท่านเดินทางสู ่ เมืองเซนต์มอริตส์ (St.
Moritz) เป็ นเมื องรี สอร์ ท หรู ในหุ บเขาของประเทศ
สวิ ตเซอร์ แลนด์ ตั้ง อยู บ่ นส่ว นหนึ่ งของเทื อกเขาแอลป์ ใน
ระดับความสูงที่ 1775 ม. เหนื อน้าทะเล ซึ่งทางตะวันออกของเทื อกเขามียอดภูเขา Piz Bernina ตระหง่านสู ง
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ที่สุด ที่ระดับ 4049 ม. อยูห่ า่ งจากตัวเมื องไปทางทิศใต้เพียงไม่ก่ ีกิโลเมตร เซนต์มอริ ตส์ แบ่งออกเป็ นสองส่วน
คื อ ส่วนที่อยูบ่ นเขา และส่วนที่ราบโดยมีทะเลสาบขัน้ อยูต่ รงกลาง
บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนาท่าน
เดินทางโดยรถไฟ BERNINA EXPRESS หนึ่ งในเส้นทางของ
รถไฟ Glacier Express ซึ่งเป็ นรถไฟ Panoramic Train ที่
ช้าที่สุ ดเพื่ อให้ทา่ นสัมผัสบรรยากาศเส้นทางรถไฟที่ เก่าแก่
และสวยงาม เป็ นเส้นทางมี ช่ ื อเสี ยงมากที่ สุ ด แห่งหนึ่ งของ
Switzerland ท่านได้ช่ ืนชมทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงามราว
กับสรวงสวรรค์ โดยรถไฟนั้นจะเดินทางข้ามผ่านเทื อกเขาแอ
ลป์ บนความสูงกว่า 2000 เมตรจากกระดับน้าทะเล และยังเป็ นเส้นทางสายมรดกโลกทางธรรมชาติท่ ีองค์การ
UNESCO ให้การยอมรับ โดยจุดหมายปลายทางของรถไฟจะอยูท่ ่ ี เมืองทิราโน่ เมื องเล็กๆ ที่อยูใ่ นแคว้นเวทติน
ทางตอนเหนื อของประเทศอิตาลีและเป็ นเมื องชายแดนระหว่างประเทศอิตาลีกบั สวิตเซอร์แลนด์ หลังจากนั้นนา
ท่านเดิ น ทางโดยรถโค้ชสู ่ เมื อ งโคโม เป็ นเมื อ งในแคว้นลอมบาร์ เดี ย ตัง้ อยู ่บ ริ เ วณพรมแดนกับ ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ โคโมเป็ นเมื องที่ตัง้ อยูใ่ นเทื อกเขาแอลป์ ทิศเหนื อของเมื องอยูต่ ิดกับทะเลสาบโคโม โคโมเป็ น
เมื องท่องเที่ยวยอดนิ ยมแห่งหนึ่ ง เป็ นแหล่งรวมชิ้นงานศิลปะชื่ อดัง, มีโบสถ์, พิพิธภัณฑ์, สวน, โรงละคร, วังเก่า
อยูม่ ากมาย โดยในปี 2013 โกโมมีจานวนผูม้ าพานักค้างคื นถึง 215,000 คน ถื อเป็ นเมื องที่มีผูม้ าเยื อนมากที่สุด
เป็ นอันดับสี่ของแคว้นลอมบาร์เดียรองจากมิลาน, แบร์กาโม และเบรชชา
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั ณ Just Hotel Lomazzo Fieraหรื อระดับเดียวกัน

วันที่หา้

โคโม่-ทะเลสาบโคโม่-มิลาน-มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นอิสระให้ทา่ นได้เดินเล่นบริ เวณทะเลสาบโคโม (Lago
di Como) ซึ่งได้ช่ ือว่าเป็ นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี ตัง้ อยูใ่ กล้กบั เมื องโคโม ในแคว้นลอมบาร์เดีย ทาง
เหนื อของประเทศอิตาลี บริ เวณเชิงเทื อกเขาแอลป์ ทะเลสาบโคโมล้อมรอบด้วยภูเขาสู งที่ยังมีป่าไม้เขียวชะอุม่
หลายจุดบนชายฝั่งเป็ นช่องเขาแคบและหน้าผาที่สวยงาม ทางเหนื อของทะเลสาบคื อเทื อกเขาแอลป์ ยาวเหยียด
สุดสายตาเป็ นกาแพงธรรมชาติท่ ีสร้างฉากหลังอันงดงามอลังการให้กบั ดินแดนบริ เวณนี้ เทื อกเขาแอลป์ นั้นมีหิมะ
ปกคลุ มอยู ต่ ลอดปี จึ งท าให้สามารถเล่นสกีหิ มะได้ตลอดเวลา นี่ คื อจุ ดดึงดู งให้ผูค้ นจากทั่วโลกหลั่งไหลมา
ท่องเที่ยวพัก ผ่อนกันอย่างไม่ขาดสายหลังจากนั้นนาท่านเดิ นทางสู ่ กรุงมิล าน (MILAN) เมื องสาคัญทาง
ภาคเหนื อของอิตาลี ตัง้ อยู บ่ ริ เวณที่ ราบลอมบาร์ดี ชื่ อเมื องมิ ลานมาจากภาษาเซลต์ค าว่า MID-LAN ซึ่ ง
หมายถึงอยูก่ ลางที่ราบ มีช่ ือเสียงในด้านแฟชัน่ และศิลปะ
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู ป่ ิ อาซซ่า เดล ดูโอโม่ (Piazza Del
Duomo) ซึ่งเป็ นที่ตัง้ ของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรื อที่เรี ยกว่าดูโอโม่ (DUOMO)ชื่ อนี้ ไว้ใช้เรี ยกมหา
วิหารประจาเมื อง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1386 แล้วเสร็ จ 400
กว่าปี หลังจากนั้น ด้านนอกเป็ นยอดแหลม 135 ยอด จึงมี
ชื่ อเรี ยกว่า "มหาวิหารเม่น" มีรูปสลักหิ นอ่อนจากยุคต่างๆ
ประดับอยูก่ ว่าสามพันรู ป บนยอดของมหาวิหารมีรูปปั้นทอง
ขนาด 4 เมตร ของพระแม่มาดอนน่า และบริ เวณนั้นยังเป็ น
ศูนย์กลางแหล่งชุมนุ มของผูค้ นมาทุกยุคสมัย อิสระให้ทา่ นได้
ถ่า ยรู ปตามอัธ ยาศัยและช้อปปิ้ งสิ นค้า แบรนด์เนม ซึ่ งมี

เที่ยง

เที่ยง

(อิตาลี )
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วันที่หก
เช้า

22.00 น.

วันที่เจ็ด
06.25 น.
09.40 น.
19.15 น.

จาหน่ายมากมายในบริ เวณ กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล หรื อจะเลื อกซื้ อสินค้าพื้ นเมื องตามอัธยาศัย
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสูท่ ่ ีพกั  ณKlima Hotel Milano Fiereหรื อระดับเดียวกัน
มิลาน-เจนัว-McArthurGlen Outlet-สนามบิน-ดูไบ
(อิตาลี – ยูเออี)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู ่เมืองเจนัว เมื องใหญ่สุดของ
อิตาลีทางภาคตะวันตกเฉี ยงเหนื อ อาจเป็ นจุดแรกที่จุดประกายความหวังและจิตนาการของโคลัมบัสที่จะก้าว
ผ่านผื นน้ากว้างใหญ่ไปยังโลกที่เขาใฝ่ ฝนั นาท่านถ่ายรู ปบริเวณอ่าวเจนัว อันเป็ นท่าเทียบเรื อสาราญ เรื อยอชท์
หรู เรื อใบสีขาวละลานตา และยังคงมีเรื อโบราณจาลองขนาดยักษ์ ดูปืนไฟ สลักเสลาด้วยรู ปปั้นอันวิจิตรคล้าย
ยา้ เตื อนให้ระลึกถึงความสาเร็ จอันยิ่งใหญ่ของชาวเมื องเจนัวคน นาท่านถ่ายรู ปด้านหน้า มหาวิหารซานลอเรน
โซ หรื อ ดูโอโม่ท่ ีสร้างขึ้นในแบบโรมันเนสค์และโกธิ ค ในสมัยศตวรรษที่ 12-14 และน้าพุ กลางเมื อง นาท่าน
เยี่ยมชม เปี ยซซ่า เฟร์ รารี่ ซึ่งสถานที่แห่งนี้ เคยเป็ นบริ เวณที่โคลัมบัสเคยอาศัยอยูเ่ มื่ อครั้งตอนเด็กๆ อิสระให้
ท่านได้เลื อกซื้ อสิ นค้าของที่ ระลึก ตามอัธ ยาศัย จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู ่S erravalle Designer Outletเป็ น
สถานที่ท่ ีรวมสินค้าแฟชัน่ แบรนด์เนมจากหลากหลายเมื องและจากดีไซเนอร์ชนั้ นาระดับแถวหน้าของอิตาลี มี
ร้านค้าแฟชัน่ และสิ นค้าต่างๆกว่า 180 ร้าน ทัง้ Versace, Dolce & Gabbana, Prada, Roberto Cavalli,
Bulgari, Trussardi, Calvin Klein ,Diesel,Camper,Furla, Moschino, Bulgari, Bose, และอื่ นๆ โดยสิ นค้า
แฟชัน่ จะลดราคาตัง้ แต่ 30% - 70% ตลอดทัง้ ปี อิสระอาหารกลางวันเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดิ นทางสู ่เ มื อ งดูไ บ สหรัฐ อาหรับเอมิ เ รตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เ รตส์ แอร์ไ ลน์ เที่ ยวบิ น ที่
EK092(บริ การอาหารและ เครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)

ดูไบ-กรุงเทพฯ

(ยูเออี-ไทย)

เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสู ส่ นามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบิน เอมิเรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 372(บริ การ
อาหารและ เครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน)
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*****************************
ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์ โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมทัง้ นี้
ขึ้นอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้า
กาหนดการเดินทาง

ราคา

มิถนุ ายน

20-26 มิ.ย. 62

43,900

กันยายน

12-18 ก.ย. 62

43,900
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อัตราค่าบริการ
เด็ก (อายุตา่ กว่า 12 ปี ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว

ลดท่านละ
เพิ่มท่านละ

2,000
10,000

บาท
บาท

กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษทั ถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษทั
อัตรานี้ รวม








ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS)โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ ในการย้ายเมื องเข้าพัก ในกรณี ท่ ีไม่สามารถ
เข้าพักที่เมื องนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิ ทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสยั ต่างๆ ฯลฯ)
ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนี ยมตามที่ระบุในรายการ
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่ อนไขตามกรมธรรม์)
หัวหน้าทัวร์ผูม้ ีประสบการณ์นาเที่ยวคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง(ไม่รวมค่าทิป)

อัตรานี้ ไม่รวม

ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% กรณีตอ้ งการใบเสร็จ

ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน

ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด และค่าเครื่ องดื่ มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า

ค่ า ธรรมเนี ย มและค่ า บริ ก ารในการขอยื่ น วี ซ่ า กลุ่ ม เชงเก้น 3,500 / ท่ า น ทางสถานทู ต จะไม่ คื น เงิ น
ค่าธรรมเนี ยมทุกกรณี

ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโรx 5วัน = 10ยูโร)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700บาท
เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาทพร้อมสาเนาหนังสื อเดินทาง (หลังจองภายใน 3 วัน)
2.
ชาระยอดส่วนที่เหลื อทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถื อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
4.
หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยูต่ า่ งจังหวัด) เพื่ อมายื่ นวีซา่ หรื อวันเดินทาง ให้ทา่ น
ติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทราบทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้น
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การยกเลิ กและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 65 วันขึ้นไป คื นมัดจาทัง้ หมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 50 วันเก็บค่าใช้จา่ ยเบื้ องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
6.
กรณีเจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ เรี ยก
เก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง
7.
กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน)ทางบริ ษัทจะทาการเก็บค่าใช้จา่ ยตามที่เกิดขึ้นจริ ง เช่น ค่าวีซา่
และค่าบริ การยื่ นวีซา่ ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบินหรื อค่าตัว๋ เครื่ องบิน เป็ นต้น
หมายเหตุ
1.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณี ท่ ีผูเ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2.
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ท่ ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่ อเกิดเหตุจาเป็ นสุดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณี ท่ ีสู ญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหา
การเมื อง เป็ นต้น
3.
เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิ์ การใช้บริ การใดๆ หรื อถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณี ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4.
เมื่ อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถื อว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่ อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
5.
สาหรับที่น่งั LONG LEG หรื อที่น่งั บริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบิน
กาหนดเช่น ต้องสามารถสื่ อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลื อผู อ้ ่ ื นได้อย่างรวดเร็ วใน
กรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ นและอานาจในการให้ท่ ีนั่ง LONG LEG ขึ้นอยูก่ บั ทางเจ้าหน้าที่สายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอิน
เท่านั้น
6.
โรงแรมที่พกั ในยุโรปส่วนใหญ่ไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่ องจากเป็ นภูมิประเทศที่มีอากาศเย็น และห้องพัก 3 ท่าน
(TRIPPLEROOM ) อาจจะมีการจัดเป็ น 2 เตียง และ SOFA BEDซึ่งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรม
เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่นวีซ่าประเทศเชงเก้นระยะเวลาในการยื่น 15 วันทาการ ผูเ้ ดินทางต้องมาสแกน
ลายนิ้ วมือ ณ สถานทูต ตามวันและเวลาที่นดั หมาย (เอกสารและขัน้ ตอนการยื่นวีซ่าแต่ละสถานทูตมีความต่างกัน
และอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามกับเจ้าหน้าที่อีกครัง้ เพื่อความถูกต้องในการเตรียมตัวเพื่อยื่นวีซ่า)
1. พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดื อน ก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวีซา่ ใน
กลุม่ เชงเก้นหรื อไม่ก็ตาม ควรนาไปแสดงด้วยเพื่ อเป็ นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวีซา่
2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว(แบบหน้าใหญ่) จานวน 2 ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน 6 เดื อน)
3. สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ / สาเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. ใบรับรองการทางานจากบริ ษัทที่ ท่านทางานอยู ่ตอ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยระบุ ตาแหน่ง, อัตราเงิ นเดื อนใน
ปัจจุบนั , วันเดื อนปี ท่ ีเริ่ มทางานกับบริ ษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่ อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมาทางาน
ตามปกติหลังครบกาหนด
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กรณี ท่ ีเป็ นเจ้าของกิจการ ขอใบทะเบียนการค้า และหนังสือรับรองที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรื อใบ
เสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง 6 เดื อน
6. STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน (นับจากวันปัจจุบนั ) ควรเลื อกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ าเสมอและมีจานวนไม่
ต่ากว่า 6 หลัก เพื่ อแสดงให้เห็ นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและสามารถที่จะใช้
จ่ายได้อย่างไม่เดื อดร้อนเมื่ อกลับสูภ่ ูมิลาเนา ท่านต้องปรับสมุดถึงเดื อนปัจจุบนั โดยการปรับยอดสมุดในบัญชี ต้องมียอด
อัพเดตไม่เกิน 15 ก่อนวันนัดหมายยื่ นวีซา่ และหนังสื อรับรองจากทางธนาคาร ต้องมีอายุ ไม่เกิน 15 วัน นับจากวัน
ยื่ น สถานฑูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
7. กรณี ท่ ีบริ ษัทของท่านเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในการเดินทางให้กบั ผูเ้ ดินทางทัง้ หมด นอกเหนื อจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว
ทางบริ ษัทฯ จะต้องออกจดหมายอีกหนึ่ งฉบับเพื่ อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จา่ ยและการกลับมาทางานของท่าน โดย
ระบุรายชื่อผูเ้ ดินทาง และเหตุผลที่จดั การเดินทางนี้ ในจดหมายด้วย
8. กรณี ท่ ีเป็ นนักเรี ยน นักศึกษา จะต้องมี หนังสือรับรองจากทางสถาบันการศึกษา (ตัวจริ ง) เท่านั้น
9. กรณี ท่ ีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา
และบุตรจะต้องไปยื่ นเรื่ องแสดงความจานงค์ในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่ งได้ ณ ที่ว่าการอาเภอหรื อ
เขต โดยมีนายอาเภอหรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมื อชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
10. รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อ,นามสกุล,วันเดื อนปี เกิด,ญาติพ่ ีนอ้ ง,สถานที่เกิด และจานวนบุตรของผูเ้ ดินทาง
11. การบิดเบื อนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่
ท่านจะถูก ปฏิ เสธวี ซา่ สถานทู ตไม่คื นค่าธรรมเนี ยมที่ ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่ นค าร้องใหม่ก็ ตอ้ งชาระ
ค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมื อในการเชิญท่านไป
สัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทัง้ นี้ บริ ษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงาน
ตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซา่ แล้วทางบริ ษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูตเพื่ อให้อยูใ่ นดุลพินิจของ
สถานฑูตฯเรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษัท
13. การยื่ นวีซา่ นั้น ผูเ้ ดินทางต้องชาระยอดมัดจาท่านละ 20,000 ต่อท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดาเนิ นการขัน้ ตอนการยื่ นวี
ซ่าได้
** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร หากท่าน
ต้องการให้ทางเราดาเนินการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **
5.
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แบบฟอร์มรายละเอียดเพิม่ เติม

(สาคัญมาก)

**ข้อมูลนี้ ใช้เพือ่ นัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง
คาถามเป็ นภาษาไทย เพือ่ ให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคาถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานที่เกิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปัจจุบนั ……………………………………………….……..
ที่อยู่ปัจจุบนั ที่สามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอานาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ ยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานที่ทางานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ที่อยู่ที่ทางานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตาแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ที่ทางาน..........................................โทรสารที่ทางาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อนื่ .....................................จานวน.................................
แหล่งที่มา........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่า
ชื่อ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
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ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดที่เกิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส.................................................
วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ที่ผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที่..........................................ถึงวันที่................................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้ วมือเพือ่ การขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................
ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผูอ้ นื่ ออกให้
โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................
ที่อยู่…………………………………………………………………………………..

*******************************************************************************
หมายเหตุ : การอนุมตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีส่วนเกีย่ วข้องใดๆ
ทั้งสิ้ นทั้งนี้ บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ ดินทางเท่านั้น

