Enjoy Italy-Swiss
อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน
** บินแบบไม่เหนื่ อยบินเช้าถึงเย็น แบบไม่ต้องย้อนเส้นทาง
ไม่ต้องลางานยาว ก็เที่ยวแบบสองประเทศได้

บินสู่มิลานกลับที่นครซูริค
เที่ยวมิลาน ช้อปป้ ิ งแกลเลอเรีย ชมทะเลสาบโคโม่
ช้อปป้ ิ ง Fox Town Outlet
พักอินเทอร์ลาเก้น เดินเล่นและมีเวลาช้อปป้ ิ ง
ชมความงามแห่งข ุนเขา ขึ้นทิทลิสด้วยกระเช้าใหม่ลา่ ส ุด
แวะกร ุงเบิรน์ เมืองหลวงแห่งสวิตเซอร์แลนด์
นอนล ูเซิรน์ เมืองตากอากาศชื่อดัง เดินทางแบบไม่เหนื่อย
แถมช้อปป้ ิ งเต็มอิ่ม และชมน้าตกไรน์กอ่ นกลับบ้าน

โดยสายการบินโอมาน แอร์
บริษทั ฯ...ขอแนะนำรำยกำรเทีย่ วแบบ เอ็นจ๊อยยยย..เอ็นจอย.. นำท่ำนเดินทำงข้ำมขอบฟ้ ำสูป่ ระเทศอิตำลี ชม
ควำมงำมของมิลำนและโคโม่ และเดินทำงท่องไปในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมกับเดินทำงสูป่ ระสบกำรณ์ใหม่ ขึ้นยอดเขำ
ดังทีเ่ ป็ นดินแดนสูงสุดของทิวเขำแห่งยุโรปและแคว้นเล็กๆ ในสวิส ดังนี้
มิ ลาน
เมืองใหญ่และมีจำนวนประชำกรสูงทีส่ ดุ ในอิตำลี และยังได้ชอื ่ ว่ำเป็ นศูนย์รวมของแฟชันดี
่ ไซน์เนอร์ชอื ่ ดังของ
อิตำลี
โคโม่
เมืองริมทะเลสำบชือ่ เดียวกันกับชือ่ เมือง ซึง่ ได้ชอื ่ ว่ำเป็ นทะเลสำบทีส่ วยงำมทีส่ ดุ ของอิตำลี ในแคว้นลอมบำร์
เดีย ตัง้ อยู่ทำงตอนเหนือของประเทศอิตำลี บริเวณเชิงเทือกเขำแอลป์ ทะเลสำบโคโมล้อมรอบด้วยภูเขำสูงที ่
ยังมีป่ำไม้เขียวชะอุ่ม มีกำแพงธรรมชำติเป็ นฉำกหลังอันงดงำมอลังกำรให้กบั ดินแดนบริเวณนี้ และมีหมิ ะปก
คลุมอยู่ตลอดปี
อิ นเทอร์ลาเก้น เมืองสวยในหุบเขำทีต่ งั ้ ริมฝั ง่ ของ 2 ทะเลสำบคือทะเลสำบธุนน์และเบรียนซ์ และเป็ นเมืองท่องเทียวดั
่ งของ
สวิสฯ มียอดเขำสูงเขตเทือกเขำแอลป์
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แองเกิ้ ลเบิรก์ สถำนีกระเช้ำสำหรับขึน้ สูย่ อดเขำทิทลิส ดืม่ ดำ่ กับบรรยำกำศทีแ่ สนโรแมนติคและหิมะปกคลุมตลอดปี
ลูเซิ รน์
เบิ รน์
ชาฟฮาวเซ่น

เมืองท่องเทียวอั
่ นดับหนึง่ ของสวิสฯ และยังเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ วยงำม อำทิ ทะเลสำบลูเซิรน์ สะพำนคำ
แปล อนุเสำวรียส์ งิ โตหินและแหล่งช้อปปิ้ งสินค้ำต่ำงๆ
เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สร้ำงขึ้นเมือ่ 800 ปีทแี ่ ล้ว
เมืองทีส่ วยงำมเต็มไปด้วยกลิน่ อำยของสถำปั ตยกรรมสไตล์เรแนสซองส์และอำคำรสไตล์คลำสสิค เป็ นทีต่ งั ้
ของน้ ำตกไรน์ ทีมี่ ขนำดใหญ่ทสี ่ ดุ และสวยทีส่ ดุ ในทวีปยุโรป

กาหนดการเดิ นทาง

10-16 เม.ย. / 5-11 พ.ค. / 19-25 พ.ค. /
5-11 มิ.ย. / 19-25 มิ.ย.2561

วันแรก

กรุงเทพฯ-มัสกัต (โอมำน)-มิ ลำน (อิ ตำลี)

06.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูทางหมายเลข 9 เคาน์เตอร์สายการบิ นโอมาน แอร์
เคาน์เตอร์ T1-5 เจ้าหน้ าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้ เครือ่ ง (กรุณามาให้
ตรงเวลา เนื่ องจากกฎของสายการบิ น ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
ออกจากเดิ นทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิ นโอมานแอร์ เที่ยวบิ นที่ WY818
เดิ นทางถึงสนามบิ น กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน จากนัน้ าท่านแวะเปลี่ยนเครือ่ ง
ออกจากเดิ นทางจากสนามบินกรุงมัสกัต โดยสายการบิ นโอมานแอร์ เที่ยวบิ นที่ WY143
เดิ นทางถึงสนามบิ นมาร์เพ็นซ่า กรุงมิ ลาน นำท่ำนผ่ำนพิธกี ำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร จำกนัน้ ให้
ท่ำนตรวจรับสัมภำระ และโดยสำรรถโค้ชเพื่อเดินทำงไปยังทีพ่ กั
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั Bedbank NH Milan Branch หรือระดับเทียบเท่ำ

09.10 น.
12.10 น.
14.25 น.
18.00 น.

วันทีส่ อง
เช้า

กลางวัน
บ่าย

มิ ลาน (อิ ตาลี)
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงไปชม ปราสาทฟอร์ซ่า หรือ Sforzesco Castle ได้รบั กำรก่อสร้ำงขึน้ ตัง้ แต่ชว่ งศตวรรษที่
15 โดยฟรันเชสโกสฟอร์ซำ ดยุคแห่งมิลำน ต่อมำได้มกี ำรบูณะและขยำยใหญ่ขน้ึ ในช่วงยุคศตวรรษที่ 19
และ 17 และยังเป็ นทีต่ งั ้ ของป้ อมปรำกำรทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ แหน่งหนึ่งในยุโรป จำกนัน้ นำท่ำนชม มหาวิ หารเซ้นต์
แอมโบรจิ โอ หรือ Basilica of Sant’Ambrogio หนึ่งในโบสถ์ทเ่ี ก่ำทีส่ ดุ ในเมืองมิลำน ถูกสร้ำงขึน้ เพื่ออุทศิ
ให้กบั นักบุญแอมบรอสแห่งมิลำน ตัวอำคำรแสดงถึงประวัตศิ ำสตร์อนั ยำวนำนและศิลปะอันศักดิสิ์ ทธิทำง
์
ศำสนำ เป็ นตัวอย่ำงของงำนสถำปั ตยกรรมแบบโรมันในยุคลอมบำร์ด โดยจะเห็นได้จำกหอระฆัง 2 หลังที่
เก่ำแก่ทส่ี ดุ และต่อมำได้มกี ำรบูรณะอำคำรอย่ำงหนักปั จจุบนั ประกอบไปด้วยอำคำร 3 ชัน้ ด้ำนข้ำงประกอบ
ไปด้วยงำนศิลปะสะท้อนถึงประวัตศิ ำสตร์ หลังคำตกแต่งด้วยงำนปูนปั น้ และแท่นบูชำทองคำ ให้ท่ำนถ่ำยรูป
เป็ นทีร่ ะลึก จำกนัน้ นำท่ำนเดินกลับเข้ำสูต่ วั เมืองมิ ลาน หรือมิ ลาโน Milano ประเทศอิตำลี เมืองหลักของ
แคว้นลอมบำร์เดียและเป็ นเมืองสำคัญทำงภำคเหนือของประเทศอิตำลี มีช่อื เสียงในด้ำนแฟชันและศิ
่
ลปะ ซึง่
มิลำนถูกจัดให้เป็ นเมืองแฟชันในลั
่ กษณะเดียวกับนิวยอร์ค ปำรีส ลอนดอน และโรม นอกจำกนี้ยงั เป็ นทีร่ จู้ กั
ในด้ำนอุตสำหกรรม ผ้ำไหม และแหล่งผลิตรถยนต์ อัลฟำ โรมีโอ รวมไปถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอร์มลิ ำนและ
สโมสรฟุตบอลเอซีมลิ ำน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ.ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนชมจัตุรสั สกำล่ำและรูปปั น้ ดำวินชี และให้ทำ่ นถ่ำยรูปและชมควำมยิง่ ใหญ่ภำยนอกของ มหาวิ หาร
แห่งเมืองมิ ลานหรือมิ ลานดูโอโม มหำวิหำรหินอ่อนแบบกอธิคทีใ่ หญ่เป็ นอันดับ 3 ในยุโรป สร้ำงในปี ค.ศ.
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คา่

วันทีส่ าม
เช้า

คา่

วันทีส่ ี ่
เช้า

1386 ด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิคผสมผสำนกันเป็ นสถำปั ตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟื้ นฟูศลิ ปวิทยำกำร ใช้
เวลำสร้ำงนำนถึง 500 ปี มีควำมวิจติ รงดงำมและประดับประดำไปด้วยรูปปั น้ นับกว่ำ 3,000 รูป มีหลังคำยอด
เรียวแหลมจำนวน 135 ยอด บนสุดมีรปู ปั น้ ทองขนำด 4 เมตรของพระแม่มำดอนน่ำเป็ นสง่ำอยู่ มีลำนกว้ำง
ด้ำนหน้ำดูโอโมทีม่ อี นุสำวรียพ์ ระเจ้ำวิกเตอร์เอมมำนูเอลที่ 2 ทรงม้ำคือสถำนทีจ่ ดั งำนสำคัญต่ำงๆ ในบริเวณ
เดียวกันยังเป็ นทีต่ งั ้ ของ แกลเลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมำนูเอล ทีน่ บั ว่ำเป็ นช้อปปิ้ งอำเขตทีส่ วยทีส่ ดุ ในอิตำลี มำก
ว่ำ 100 ปี พร้อมถ่ำยรูปกับอนุสำวรียข์ อง ลิโอนำร์โด ดำร์วนิ ชีจติ รกรเอกทีโ่ ด่งดังจำกภำพโมนำลิซ่ำ จำกนัน้
มีเวลำให้ท่ำนช้อปปิ้ งสินค้ำแบรนด์เนมทีแ่ กลเลอรีน่ ้ี กับหลำกหลำยแบรนด์ชนั ้ นำมำกมำย
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ.ภัตตำคำรพืน้ เมือง
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั Bedbank NH Milan Branch หรือระดับเทียบเท่ำ
มิ ลาน-โคโม่ (อิ ตาลี)-Fox Town Outlet-อิ นเทอร์ลาเก้น (สวิ ตเซอร์แลนด์)
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโคโม่ Como (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 45 นำที) ให้ท่ำนชมและถ่ำยรูปอนุสรณ์
สถำนทหำรของเมืองโคโม่ มีลกั ษณะหอสูง 30 เมตร หันหน้ำออกสูท่ ะเลสำบโคโม่ ภำยในประกอบไปด้วย
เสำหินแกรนิตทีม่ นี ้ำหนักถึง 40 ตันพร้อมกับกำรสลักชื่อของเหล่ำทหำรทีร่ ่วมรบในสงครำมโลกครัง้ ที่ 1 กว่ำ
650 นำย ใกล้กนั นัน้ เป็ นมหำวิหำรโวเทียโน่หรือวิหำรโวลท่ำ ได้รบั กำรก่อสร้ำงขึน้ เนื่องในโอกำสเฉลิมฉลอง
ครบ 100 ปี ด้วยรูปแบบกำรตกแต่งแบบนีโอคลำสสิค ให้ท่ำนถ่ำยรูปและชมภำยนอกมหำวิหำร และวิหำรโค
โม่ ทีส่ ร้ำงขึน้ ในรูปแบบโรมันคำทอลิค ถือเป็ นอำคำรทีส่ ำคัญอีกแห่งหนึ่งของแคว้นลอมบำร์เดีย ให้ท่ำนเดิน
เล่นชมโบสถ์สำคัญต่ำงๆ บริเวณริมทะเลสำบโคโม ซึง่ ได้ช่อื ว่ำเป็ นทะเลสำบทีส่ วยงำมทีส่ ดุ ของอิตำลี ใน
แคว้นลอมบำร์เดีย ทำงเหนือของประเทศอิตำลี บริเวณเชิงเทือกเขำแอลป์ ทะเลสำบโคโมล้อมรอบด้วยภูเขำ
สูงทีย่ งั มีป่ำไม้เขียวชะอุม่ หลำยจุดบนชำยฝั ง่ เป็ นช่องเขำแคบและหน้ำผำทีส่ วยงำม ทำงเหนือของทะเลสำบ
คือเทือกเขำแอลป์ ยำวเหยียดสุดสำยตำเป็ นกำแพงธรรมชำติทส่ี ร้ำงฉำกหลังอันงดงำมอลังกำรให้กบั ดินแดน
บริเวณนี้ เทือกเขำแอลป์ นัน้ มีหมิ ะปกคลุมอยูต่ ลอดปี จึงทำให้สำมำรถเล่นสกีหมิ ะได้ตลอดเวลำ จึงเป็ นจุดดึง
ดูงให้ผคู้ นจำกทัวโลกหลั
่
งไหลมำท่
่
องเทีย่ วพักผ่อนกันอย่ำงไม่ขำดสำย จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงข้ำม
พรมแดนสูป่ ระเทศสวิตเซอร์แลนด์ไปเพียง 30 นำที เดินทำงสู่ ฟ็ อกซ์ทาวน์เอ๊าท์เล็ต Fox Town Outlet
ซึง่ ตัง้ อยู่ไม่ไกลจำกเมืองโคโม่ในอิตำลี เป็ นช้อปปิ้ งเอ๊ำท์เล็ตทีร่ วมสินค้ำแฟชัน่ แบรนด์เนมจำกหลำยเมือง
และจำกดีไซเนอร์ชนั ้ นำระดับแถวหน้ำของอิตำลี มีรำ้ นค้ำแฟชันและสิ
่
นค้ำต่ำงๆ ทัง้ Gucci, Prada,
Versace, Valentino, Bally, Dolce & Gabbana, Missoni, Diesel, Esprit, Adidas, Nike และอื่นๆ มำกมำย
โดยสินค้ำแฟชันจะลดรำคำตั
่
ง้ แต่ 30 - 70% อิสระให้ท่ำนเลือกซือ้ สินค้ำตำมอัธยำศัย (เพื่อควาสะดวกใน
การเลือกซิ้ อสิ นค้าต่างๆ ให้ท่านรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)
สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงต่อสู่ เมืองอิ นเทอร์ลาเก้น เมืองสวยในหุบเขำทีต่ งั ้ ริมฝั ง่ ของ 2 ทะเลสำบคือ
ทะเลสำบธุนน์และเบรียนซ์ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3.30 ชัวโมง)
่
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ.ภัตตำคำรพืน้ เมือง
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั City Oberland Hotel หรือระดับเทียบเท่ำ
อิ นเทอร์ลาเก้น-แองเกิ ลเบิ รก์ -ยอดเขาทิ ตลิ ส-ลูเซิ รน์ (สวิ ตเซอร์แลนด์)
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
มีเวลำให้ทำ่ นเดินเล่นชืน่ ชมบรรยำกำศของตัวเมืองอินเทอร์ลำเก้น เมืองตำกอำกำศสวยงำมพร้อม
ทะเลสำบ 2 แห่งกลำงเมืองท่ำมกลำงเทือกเขำน้อยใหญ่ทม่ี ที งุ่ หญ้ำกว้ำงกลำงเมือง มีสวนดอกไม้เล็กๆ

น่ำรัก สร้ำงสีสนั ให้ตวั เมือง รวมทัง้ มี อำคำรคำสิโน คูซำล อำยุกว่ำ 100 ปี ทง่ี ดงำมด้วย
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คา่

วันทีห่ ้า
เช้ำ

กลางวัน
บ่าย

สถำปั ตยกรรมทีโ่ ดดเด่น และยังเป็ นคำสิโนของเมืองอีกด้วย หรือช้อปปิ้ งสินค้ำคุณภำพดีของสวิส
อำทิ นำฬิกำ ช็อคโกแลต มีดพกอเนกประสงค์ เป็ นต้น จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองแองเกิ ลเบิรก์
เมืองเล็กๆ บนเขำสูง อยูใ่ นรัฐอ็อบวัลเดิน สวิตเซอร์แลนด์ ล้อมด้วยเทือกเขำแอลป์ ชืน่ ชมทัศนียภำพ
ทีส่ วยงำมของหุบเขำแอลป์ จนถึงสถำนีกระเช้ำหรือเคเบิล้ คำร์ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชัวโมง)
่
เมื่อเดิ นทางสู่สถานี กระเช้า ให้ท่านได้มีโอกาสสัมผัสกับการนัง่ กระเช้ารุ่นใหม่ในหลากหลาย
แบบ กระเช้าขนาด 6-8 ที่ นัง่ ต่อด้วยกระเช้าโรแตร์ กระเช้าขนาดใหญ่และที่ หมุนรอบตัวเอง
ไปด้วยในขณะที่ เคลื่อนที่ ซึ่งเป็ นแห่งแรกของโลก เพื่อให้ท่านจะได้ชื่นชมกับวิ วสวยๆ ใน
แบบ 360 องศา จนถึงบน ยอดเขาทิ ตลิ ส ทีม่ คี วำมสูงถึง 3,020 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ชม
ทัศนียภำพอันงดงำมกับหิมะปกคลุมตลอดปี พร้อมกับตำมรอยละครเรือ่ งอย่ำลืมฉัน ทีไ่ ด้ยกกองมำ
ถ่ำยทำบนยอดเขำแห่งนี้ ทีส่ ะท้อนถึงควำมงดงำมและแสนโรแมนติค และให้ทำ่ นได้มเี วลำถ่ำยรูปกับ
ทัศนียภำพงดงำมอย่ำงเต็มอิม่ และเดินเล่นบนสะพำนแขวนทีส่ งู ทีส่ ดุ ในยุโรป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา
นำท่ำนเดินทำงจำกทิตลิสด้วยกระเช้ำโรแตร์ และนำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองลูเซิ รน์ (ใช้เวลำประมำณ 45 นำที)
เมืองท่องเทีย่ วอันดับหนึ่งของสวิสทีห่ ลำยท่ำนอำจจะเคยไปเยือนมำแล้ว แต่ลเู ซิรน์ ก็ยงั คงมีควำมสวยงำม
เหมือนเดิมนำท่ำนชม อนุสาวรียส์ ิ งโต และถ่ายรูปกับ สะพานไม้คาเพล สร้ำงขึน้ ตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 14
ประดับตกแต่งบนโครงหลังคำหน้ำจัวด้
่ วยภำพวำดในศตวรรษที่ 17 ซึง่ ภำพเขียนเหล่ำนี้เป็ นกำรเล่ำเรื่องรำว
ประวัตคิ วำมเป็ นมำของเมืองลูเซิรน์ โดยมีหอคอยน้ำ Wasserturm ซึง่ เดิมใช้เป็ นทีค่ ุมขังนักโทษและเก็บ
เอกสำรรวมทัง้ ของมีค่ำของเมืองไว้ หอคอยนี้มลี กั ษณะเป็ นรูปทรงแปดเหลีย่ มทีม่ ฐี ำนเชื่อมติดอยู่กบั สะพำน
สร้ำงขึน้ รำวปี ค.ศ. 1300สะพำนแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ. 1993 แล้วก็มกี ำรบูรณะใหม่จนมีสภำพ
ใกล้เคียงของเดิม (ภำพวำดดัง้ เดิมถูกไฟไหม้ไปค่อนข้ำงมำก) สะพำนชำเพลนี้ถอื เป็ นสะพำนไม้ทเ่ี ก่ำแก่
ทีส่ ดุ ในยุโรป
รับประทำนอำหำรค่ำ ณ.ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรม Ibis Style Luzern City หรือระดับเทียบเท่ำ
ลูเซิ รน์ -เบิ รน์ -ลูเซิ รน์ (สวิ ตเซอร์แลนด์)
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสูก่ รุงเบิ รน์ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1.45 ชัวโมง)
่
นครหลวงอันงามสง่าของประเทศ
เมืองมรดกโลกอันล้ำค่ำทีถ่ ่ำยทอดและอนุรกั ษ์มำสูป่ ั จจุบนั นำท่ำน ชมกรุงเบิ รน์ ทีส่ ร้ำงขึน้ ในยุคกลำงของ
ยุโรป มีหลักฐำนทำงประวัตศิ ำสตร์มำกมำย องค์กำรยูเนสโก้ประกำศให้สว่ นหนึ่งของเมืองเป็ นมรดกโลก
ชมย่ำนเมืองเก่ำซึง่ ปั จจุบนั เต็มไปด้วยร้ำนดอกไม้และบูตคิ เป็ นย่ำนทีป่ ลอดรถยนต์ จึงเหมำะกับกำรเดินทำง
เทีย่ วชมอำคำรเก่ำอำยุ 200-300 ปี ชมหอนำฬิกำดำรำศำสตร์ (ไซ้ท์ กล็อคเค่น) อำยุกว่ำ 800 ปี ทีจ่ ะมีตุ๊กตำ
ออกมำ เริงระบำให้ดทู ุกๆ ชัวโมงที
่
น่ ำฬิกำตีบอกเวลำ ชมศำลำว่ำกำรเมือง ในศิลปะแบบโกธิคและชมเบ
เร็นกรำเบ็น หรือ บ่อหมี สัตว์ทเ่ี ป็ นสัญลักษณ์ของเมือง
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ.ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนเดินทำงกลับสูเ่ มืองลูเซิรน์ อีกครัง้ และมีเวลำให้ทำ่ นเลือกซือ้ สินค้ำต่ำงๆ จำกเมืองลูเซิรน์ ไม่ว่ำจะ
เป็ นนำฬิกำแบรนด์ดงั ชัน้ นำของสวิส ของทีร่ ะลึกชนิดต่ำงๆ หรือสินค้ำแบรนด์ดงั หรือเครื่องชงกำแฟ
เนสเปรสโซ่สำหรับท่ำนทีช่ ่นื ชอบกำแฟ เป็ นต้น (เพือ่ ควาสะดวกในการเลือกซิ้ อสิ นค้าต่างๆ ให้ท่าน
รับประทานอาหารคา่ ตามอัธยาศัย)
สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงเข้ำสูท่ พ่ี กั Ibis Style Luzern City หรือระดับเทียบเท่ำ
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ลูเซิ รน์ -ชาฟฮาวเซ่น-น้ าตกไรน์-ซูริค-สนามบิ น
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
นำท่ำนออกเดินทำงสู่ เมืองชาฟเฮาเซ่น ที่ตงั ้ ของน้าตกไรน์ น้ำตกทีม่ ขี นำดใหญ่และสวยงำมทีส่ ดุ แห่งหนึ่ง
ของยุโรป (ใช้เวลำประมำณ 1.30 ชัวโมง)
่
เมืองทำงตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ ตัง้ อยูบ่ นฝั ง่ เหนือของ
แม่น้ำไรน์ เมืองทีส่ วยงำมเต็มไปด้วยกลิน่ อำยของสถำปั ตยกรรมสไตล์เรแนสซองส์และอำคำรสไตล์คลำสสิค
เป็ นทีต่ งั ้ ของน้ำตกไรน์อนั โด่งดัง ชมวิว น้าตกไรน์ น้ำตกทีม่ ขี นำดใหญ่ทส่ี ดุ และสวยทีส่ ดุ ในทวีปยุโรป อยู่
ระหว่ำงเมืองเล็กๆ ชื่อ Neuhausen am Rheinfall กับ เมือง Laufen-Uhwiesen ใกล้ๆ เมืองชำฟฮำวเซ่นทำง
ตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น้ำตกกว้ำง 150 เมตร สูง 23 เมตร มีตน้ กำเนิดจำกแม่น้ำไรน์ และ
เนื่องจำกกระแสน้ำมีกำลังแรงมำกทำให้ปลำไม่สำมำรถว่ำยข้ำมน้ำตกไปยังแม่น้ำไรน์อกี ฝั ง่ หนึ่งได้ นอกจำก
ปลำไหล (eels) เท่ำนัน้ ทีส่ ำมำรถไต่ไปตำมก้อนหิน และข้ำมไปยังแม่น้ำไรน์อกี ฝั ง่ หนึ่งได้ น้ำตกไรน์ เป็ น
น้ำตกทีม่ ที ศั นียภำพทีง่ ดงำมมำก เป็ นแรงบันดำลใจให้ วิลเลียม เวิรด์ สเวิรท์ แต่งกวีถงึ ควำมงำมอันเป็ น
อมตะของน้ำตกแห่งนี้ในปี ค.ศ.1821
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ.ภัตตำคำรจีน

นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองซูริค เมืองทีม่ ขี นำดใหญ่ทส่ี ดุ ในสวิส และมีแม่น้ำลิมมัตเป็ นแม่น้ำทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ
เมืองซูรคิ ไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มชี อ่ื เสียงระดับโลกและเป็ นเมืองศูนย์กลำงทำงธุรกิจ
ธนำคำร และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วยเดินทำงถึงเมืองซูรคิ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชัวโมง)
่
นำท่ำนชมย่ำนเมืองเก่ำลินเดอร์ฮอฟ ประกอบไปด้วยโบสถ์ในสมัยกลำง สถำนทีโ่ ดดเด่นเห็นจะเป็ น
มหำวิหำรคูบ่ ำ้ นคูเ่ มืองโบสถ์กรอสมุนเตอร์ Grossmunste Church ซึง่ ถือเป็ นเอกลักษณ์ของเมืองซู
ริค ตัง้ อยูบ่ ริเวณริมฝั ง่ แม่น้ำลิมมัต ปั จจุบนั กลำยเป็ นหนึ่งในสถำนทีท่ อ่ งเทีย่ วของซูรคิ ตำมตำนำน
เล่ำว่ำ กษัตริย์ Charlemagne ทรงสร้ำงหอคอยสูงของมหำวิหำรแห่งนี้ขน้ึ ในช่วงปลำยคริสต์ศตวรรษ
ที่ 8 ตรงบริเวณหลุมฝั งศพของ Saint Felix และ Saint Regula สองนักบุญผูย้ งิ่ ใหญ่ซง่ึ ถูกค้นพบ ณ
ทีน่ ้ี ถัดไปไม่ไกลคือโบสถ์เซ้นต์ปีเตอร์ โดยด้ำนบนสุดของโบสถ์เซนต์ปีเตอร์นนั ้ เป็ นทีต่ งั ้ ของหน้ำปั ด
นำฬิกำทีต่ ดิ อันดับหน้ำปั ดนำฬิกำทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในโลกอีกด้วย โดยหน้ำปั ดนำฬิกำของโบสถ์ม ี
เส้นผ่ำศูนย์กลำงประมำณ 8.7 เมตร และโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ ทีม่ หี น้ำต่ำงกระจกสีอนั สดใสสวยงำม
ฝีมอื ออกแบบของศิลปิ นชือ่ ดัง ได้แก่ Giacometti และ Chagall และมีเวลำให้ทำ่ นเลือกซือ้ สินค้ำที่
ระลึกเพิม่ เติมก่อนกลับบ้ำน

17.00 น.
21.55 น.

ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่สนามบิ นนครซูริค และเผือ่ เวลาให้ท่านทาคืนภาษี ที่สนามบิ น
นาท่านออกเดิ นทางจากสนามบิ นซูริค โดยสายการบิ นโอมานแอร์ เที่ยวบิ นที่ WY154

วันทีเ่ จ็ด
06.40 น.
08.55 น.
18.00 น.

มัสกัต (โอมาน)-กรุงเทพฯ
เดิ นทางถึงสนามบิ น กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน จากนัน้ าท่านแวะเปลี่ยนเครือ่ ง
ออกจากเดิ นทางจากสนามบินกรุงมัสกัต โดยสายการบิ นโอมานแอร์ เที่ยวบิ นที่ WY815
เดิ นทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ หรือสถานที่ ใดที่ ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือ
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สถานที่ ปิดโดยมิ ได้รบั แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า บริ ษทั ฯ ขออนุญาตทาการเปลี่ยนแปลงสถานที่ อื่นๆ ทดแทนให้
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าเดิ นทาง

10-16 เม.ย.61 /
5-11 พ.ค. / 19-25 พ.ค. / 5-11 มิ .ย. / 19-25 มิ .ย.61
10-16 เม.ย.61

5-11 พ.ค. / 19-25พ.ค. / 5-11มิ .ย. /
19-25มิ .ย.61

51,900

49,900

พักเดีย่ ว เพิม่ ท่ำนละ

9,900

9,900

รำคำสำหรับท่ำนทีม่ ตี ั ๋วโดยสำรอยูแ่ ล้ว ท่ำนละ

32,900

30,900

Enjoy Italy-Swiss 7 D/WY
อิ ตาลี-สวิ ตเซอร์แลนด์

ผูใ้ หญ่ ท่ำนละ

**ไม่รวมค่าบริ การงานด้านวีซ่าและบริ การด้านเอกสารและนัดหมาย ท่านละ 3,500 บาท // ค่าทิ ปคนขับ และ
ค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท (ค่าใช้จ่ายวีซ่าและทิ ปชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนออกเดิ นทาง) **

*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ ม
ภายหลัง ***
*** โรงแรมในอังกฤษ ไม่อนุญาตให้ เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***
หมายเหตุ
 อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผู้โดยสารที่ เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 30 ท่าน และจะต้องชาระมัดจา
หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
 กรณี ท่านที่ มีต ั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ตั ๋วโดยสารของทางบริ ษทั ทัวร์ กรุณาแจ้ง
ล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
 การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วันทาการ ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วใน
การดาเนิ นการขอวีซ่า
อัตรานี้ รวมบริการ
 ค่ำตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสำยกำรบินโอมำนแอร์ เส้นทำง กรุงเทพฯ-มัสกัต-มิลำน // ซูรคิ -มัสกัต-กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
 ค่ำโรงแรมทีพ่ กั ตำมรำยกำรทีร่ ะบุ (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง)
 ค่ำเข้ำชมสถำนทีต่ ่ำงๆ, ค่ำอำหำรและเครื่องดื่ม, ค่ำรถรับส่งระหว่ำงนำเทีย่ วตำมรำยกำรทีร่ ะบุ
 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ำมัคคุเทศก์ของบริษทั จำกกรุงเทพฯ ทีค่ อยอำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
 ค่ำประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท ซึง่ เด็กอำยุต่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้ หญ่อำยุเกิน 75 ปี วงเงิน
คุม้ ครอง 500,000 บำท (กรมธรรพ์เป็ นไปตำมเงื่อนไขของบริษทั ประกันฯ)
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 ค่ำภำษีน้ำมันเชือ้ เพลิงและค่ำประกันภัยกำรเดินทำงทีม่ กี ำรเรียกเก็บจำกสำยกำรบิน ซึง่ เป็ นอัตรำเรียกเก็บ ณ วันที่ 16

ม.ค. 2561 หำกมีเพิม่ เติมภำยหลังหรืออัตรำกำรผกผันค่ำน้ำมันหรือภำษีใดๆ จะต้องมีกำรชำระเพิม่ ตำมกฏและเงื่อนไขของ
สำยกำรบิน

อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
 ค่ำน้ำหนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีทเ่ี กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่ำน)
 ค่ำธรรมเนียมกำรทำหนังสือเดินทำง
 ค่าธรรมเนี ยมการยื่นวีซ่าเชงเก้นและค่าธรรมเนี ยมการทาเอกสารและการนัดหมาย ท่านละ 3,500 บาท (ชาระ
พร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง)
 ค่าทิ ปพนักงานขับรถ, หัวหน้ าทัวร์ที่เดิ นทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 1,500 บาท (ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อน
เดิ นทาง)
 ค่ำทิปพนักงำนยกกระเป๋ ำ ซึง่ ท่ำนจะต้องดูแลกระเป๋ ำและทรัพย์สนิ ของท่ำนด้วยตัวท่ำนเอง หรือหำกต้องกำรกำรบริกำรยก
กระเป๋ ำจะต้องชำระค่ำทิปตำมทีโ่ รงแรมนัน้ ๆ เรียกเก็บ
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีดฯลฯ
 ค่ำอำหำรหรือเครื่องดืม่ ทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
 ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คำดคิด เช่น กำรปรับค่ำน้ำมัน, กำรปรับขึน้ ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำ หรือค่ำบริกำรอื่นทีเ่ กีย่ วกับวีซ่ำ หรือ
อื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรำยกำร
 ค่ำน้ำดื่มระหว่ำงทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ำดื่มระหว่ำงทัวร์)
 ค่ำทำใบอนุญำตทีก่ ลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว
 ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงหรือประกันสุขภำพหรือประกันวำตภัยหรือเหตุรำ้ ยแรงในต่ำงประเทศทีน่ อกเหนือจำกประกัน
อุบตั เิ หตุทท่ี ำงบริษทั ฯ จัดไว้ให้ ท่ำนสำมำรถซือ้ ประกันเพิม่ เติมได้
การชาระเงิ น
ทำงบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ ดยสำรหนึ่งท่ำน สำหรับกำรจองทัวร์ โดยเรียกเก็บ
ทันทีหลังจำกกำรจองทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วันทำกำร มิฉะนัน้ ทำงบริษทั ฯ จะขอสงวน
สิทธิในกำรคื
นเงินค่ำมัดจำทัง้ หมด
์
การยกเลิ ก
 หำกมีกำรยกเลิกจะต้องแจ้งทำงบริษทั ก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 45 วันทำงำน มิฉะนัน้ บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงิน
์
ทัง้ หมด
 หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใด ยื่นวีซ่ำแล้วไม่ได้รบั กำรอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสำรต้องชำระค่ำมัดจำ 20,000.- บำท และค่ำวีซ่ำตำมทีส่ ถำนทูต
เรียกเก็บ
 หำกผูโ้ ดยสำรท่ำนใด วีซ่ำผ่ำนแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสำรเครื่องบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นค่ำ
์
มัดจำ หำกผูโ้ ดยสำรแจ้งยกเลิกกำรเดินทำงหลังจำกออกตั ๋วโดยสำรแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นค่ำทัวร์ทงั ้ หมด
์
หมายเหตุ
o รำยกำรอำจจะมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่ำงประเทศ
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคำนึงถึงควำมสะดวกของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
o กรณีทม่ี กี ำรเกิดภัยธรรมชำติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผ่ เู้ ดินทำงกำลังจะไป หำกมีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทำให้กำรเดินทำงไม่สำมำรถออกเดินทำงตำมกำหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงิน จนกว่ำจะได้รบั กำรยืนยัน
์
จำกสำยกำรบิน โรงแรม หรือหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่ำสำมำรถคืนเงินได้
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผูเ้ ดินทำง เนื่องจำกมีสงิ่ ผิดกฎหมำยหรือสิง่ ของห้ำมนำเข้ำ
ประเทศ เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือ ควำมประพฤติสอ่ ไปในทำงเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตำมทีก่ องตรวจคน
เข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว ทำงบริษทั ฯไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได้ ไม่วำ่ จำนวนทัง้ หมดหรือบำงส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถำนทูตงดออกวีซ่ำ อันสืบเนื่องมำจำกตัวผูโ้ ดยสำรเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบั ชำวต่ำงชำติ หรือ คน
ต่ำงด้ำวทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศไทย
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o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดกำรสูญเสีย, สูญหำยของกระเป๋ ำ และสัมภำระของผูโ้ ดยสำร อันเกิดจำกสำยกำรบิน
ทำงสำยกำรบินผูใ้ ห้บริกำรจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตำมกฎของกรมกำรบินพำณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำย
ของสัมภำระใบใหญ่ในวงเงินตำมทีส่ ำยกำรบินกำหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่ำช้ำหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o ในบำงรำยกำรทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋ ำอำจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ำมำตรฐำนได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภำระควำมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในน้ำหนักส่วนที่
เกิน
o ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มีกำรรณรงค์เรื่องกำรงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถำนทีต่ ่ำง ๆ จะมีขอ้ กำหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องกำรสูบบุหรี่ และมีสถำนทีโ่ ดยเฉพำะสำหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจำกสุขภำพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี ่ำนเดินทำงเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทำงพร้อมสมำชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั กำรดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อำยุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลำเกินกว่ำ 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้ำทัวร์มคี วำมจำเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o กำรจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นกำรกำหนดตลอดทัง้ ปี หรือกำหนดล่วงหน้ำค่อนข้ำงนำน หำกวันเดินทำงดังกล่ำวตรงกับวันที่
สถำนทีเ่ ข้ำชมนัน้ ๆ ปิ ดทำกำร หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้ำ หรือ กำรเปิ ดรับจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้ำ
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดังกล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะสลับรำยกำรเพื่อให้ท่ำนได้เข้ำชมสถำนทีด่ งั กล่ำวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่ำเข้ำชมนัน้ ๆ ตำมเงื่อนไขรำคำทีไ่ ด้รบั จำกทำง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หำกมีกำรล่ำช้ำ หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่ำงกำรเดินทำง เป็ นผลทำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนทีด่ งั กล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะไม่มกี ำรคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่ำน
เนื่องจำกได้ชำระค่ำ Reservation Fee ไปแล้ว
o หำกช่วงทีเ่ ดินทำงเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมำสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชำวยุโรป ร้ำนค้ำปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ำรณำก่อนกำรจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอำจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มเี ครื่องปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่ำ
กรณีทม่ี งี ำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึน้ มำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในกำรปรั
บเปลีย่ นหรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
์
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอำจเป็ นห้องทีม่ ขี นำดกะทัดรัต และไม่มอี ่ำง
อำบน้ำ ซึง่ ขึน้ อยู่กบั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกัน
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เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น สวิ ตเซอร์แลนด์
ใช้เวลาพิ จารณาโดยรวม 15 วัน
- ผูย้ ื่นคาร้องต้องแสดงตัวและสแกนนิ้ วมือ ณ วันนัดหมายยื่นคาร้องที่ศนู ย์ยื่น
- วัน/เวลานัดหมายเป็ นไปตามกฏของสถานทูตและศูนย์ยนื่
- รูปถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องทาการถ่ายใหม่ที่ศนู ย์ยื่น โดยผูย้ ื่นคาร้องต้องชาระเงิ นค่าถ่ายรูปด้วยตนเอง
- การถ่ายสาเนาเอกสารใดๆ ผูย้ ื่นคาร้องชาระเงิ นด้วยตนเอง
- ผูย้ ื่นคาร้อง กรุณาส่งสาเนาหน้ าหนังสือเดิ นทางที่เป็ นปัจจุบนั ที่สุด พร้อมกรอกข้อมูลเบือ้ งต้นสาหรับเพื่อใช้ในการ
ทานัดหมาย กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริง พร้อมเบอร์โทร.ที่สามารถติ ดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอร์โทร.ผูแ้ ทน
ยกเว้น ผูย้ ื่นคาร้องสูงอายุมากๆ หรือเด็กเล็กมากๆ
- เอกสารต้นฉบับที่เป็ นภาษาไทย อาทิ สาเนาหนังสือรับรองบริษทั /กิ จการร้านค้า, สาเนาทะเบียนบ้าน (กรณี เด็ก),
สาเนาสูติบตั ร (กรณี ผทู้ ี่อายุตา่ กว่า 20 ปี ), สาเนาทะเบียนสมรส, สาเนาทะเบียนหย่า, สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, สาเนาใบ
เปลี่ยนนามสกุล จะต้องถูกแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ทัง้ นี้ ทางบริษทั ฯ จะบริการท่าน ยกเว้น สาเนาหนังสือสัญญาซื้อ
ขาย/สัญญากู้/สัญญาอาชีพพิ เศษที่มีเนื้ อหาระบุเจาะจง กรุณาใช้บริการศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ เพือ่ หลีกเลี่ยง
ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผูย้ ื่นคาร้องจะต้องชาระด้วยตนเอง
ารขอยื่นวีซ่าเชงเก้น สวิ ตเซอร์แลนด์

1. หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน

- โดยนับวันเริม่ เดินทำงเป็ นหลัก หำกนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทำงนี้สำมำรถใช้ได้ แต่หำกนับแล้วต่ำกว่ำ 6
เดือน ผูเ้ ดินทำงจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทำง
- หน้ำหนังสือเดินทำงจะต้องมีหน้ำว่ำงสำหรับวีซ่ำอย่ำงน้อยไม่ต่ำกว่ำ 3 หน้ำ
- หำกท่ำนเปลีย่ นหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรียมเล่มเก่ำให้ดว้ ยเนื่องจำกประวัตกิ ำรเดินทำงของท่ำนจะเป็ น
ประโยชน์อย่ำงยิง่ ในกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำ
- ท่ำนทีม่ ปี กหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออกและไม่จำเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หำกมีกำรสูญหำย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำงนัน้ ๆ

2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จานวน 2 รูป เน้ นหน้ าใหญ่ (ขนาดรูปหน้ าเท่ากับใน
หนังสือเดิ นทาง)
- ฉำกหลังสีขำวเท่ำนัน้ เนื่องจำกสถำนทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่ำ
- รูปถ่ำยหน้ำตรงห้ำมใส่แว่น, ห้ำมคำดผมและห้ำมใส่หมวก หรืออื่นๆ ทีป่ ิ ดบัง
หน้ำตำ, ห้ำมใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิก๊ อำยส์ **

3. สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี

- ใช้สำเนำสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
- หำกเด็กอำยุน้อยกว่ำ 20 ปี และยังศึกษำอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชำชนแล้ว ทำงสถำนทูตขอสำเนำสูตบิ ตั รด้วยและ
กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ

4. หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บา้ นและเบอร์มือถือ
5.
6.
7.
8.

สำเนำทะเบียนสมรส กรณีท่ำนทีส่ มรสแล้ว
สำเนำใบเปลีย่ นชื่อ กรณีท่ำนทีม่ กี ำรเปลีย่ นชื่อ
สำเนำใบเปลีย่ นนำมสกุล กรณีท่ำนทีม่ กี ำรเปลีย่ นนำมสกุล
สำเนำใบหย่ำ กรณีท่ำนทีห่ ย่ำแล้ว

9. หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
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- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองกำรทำงำนของบริษทั ทีท่ ำงำนอยู่เป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจริง) โดยมีรำยละเอียด
กำรเข้ำทำงำน, อัตรำเงินเดือน, ตำแหน่งงำน พร้อมระบุประเทศทีเ่ ดินทำงตำมรำยกำรและวันลำงำนหรือระบุวนั ที่
เดินทำงอย่ำงชัดเจน (หนังสือรับรองกำรทำงำนออกมำไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวันยื่นวีซ่ำ)
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองกำรทำงำนจะต้องคัดเป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจริง) โดยระบุ
ตำแหน่ง, อัตรำเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทำงำนกับหน่วยงำน หรือองค์กร พร้อมระบุประเทศทีเ่ ดินทำง
ตำมรำยกำรและวันลำงำนหรือระบุวนั ทีเ่ ดินทำงอย่ำงชัดเจน (หนังสือรับรองกำรทำงำนออกมำไม่เกิน 1 เดือนนับ
จำกวันยื่นวีซ่ำ) พร้อมใบลำ และ สำเนำบัตรประจำตัวรำชกำร 1 ชุด
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สำเนำทะเบียนกำรค้ำ หรือ สำเนำกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ หรือ สำเนำหนังสือ
รับรองควำมเป็ นเจ้ำของกิจกำร โดยจะต้องคัดมำไม่ต่ำกว่ำ 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น
-

หำกไม่มอี ำชีพหรือเป็ นแม่บำ้ น ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรส
หำกสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรส
พร้อมแสดงสำเนำสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพื่อแสดงควำมสัมพันธ์กำรเป็ นสำมี-ภรรยำ หำกไม่มบี ุตรด้วยกัน ควร
คัดหนังสือชีแ้ จงเกีย่ วกับควำมสัมพันธ์กำรเป็ นสำมี-ภรรยำกัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่ำใช้จำ่ ย พร้อมแสดงหลักฐำนกำรทำงำนและหลักฐำน
ทำงด้ำนกำรเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงกำรรับรองค่ำใช้จ่ำย
ให้แก่ผเู้ ดินทำงพร้อมแสดงควำมสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญำติใกล้ชดิ (กรณีน้หี ำก
ควำมสัมพันธ์ไม่สำมำรถสืบได้ หรือไม่เป็ นควำมจริง ท่ำนอำจถูกปฏิเสธกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำนี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
-

ใช้หนังสือรับรองทำงกำรศึกษำและแสดงควำมเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษำ จำกโรงเรียนหรือจำกสถำบัน
เป็ นภำษำอังกฤษ (ฉบับจริง) (หนังสือรับรองกำรเรียนออกมำไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวันยื่นวีซ่ำ)

10. หลักฐานการเงิ น
- สเตทเม้นท์จากธนาคารบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัว ขอย้อนหลัง 6 เดือน และอัพเดทถึงเดือนปั จจุบนั
ทีส่ ดุ หรือไม่ต่ำกว่ำ 15 วันนับจำกวันนัดหมำยยื่นวีซ่ำ พร้อมสำเนำหน้ำบัญชีหน้ำแรกทีม่ ชี ่อื เจ้ำของบัญชี
- กรณีมเี งินฝำกในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่มหรือ 1 บัญชี กรุณำแสดงสำเนำสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วยหรือ statement
บัญชีอ่นื ร่วมด้วย อำทิ เช่น บัญชีเงินฝำกประจำ เป็ นต้น
- กรณีรบั รองค่ำใช้จ่ำยให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจำกธนำคำร 1 ฉบับ และทำจดหมำยรับรอง
ค่ำใช้จ่ำยให้บุคคลในครอบครัวเป็ นภำษำอังกฤษพร้อมระบุควำมสัมพันธ์เพื่อชีแ้ จงต่อสถำนทูตอีก 1 ฉบับด้วย
โดยเฉพำะคู่สำมี-ภรรยำ จะต้องมีสำเนำสมุดบัญชีกำรเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่ำจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตำม
หำกมีกำรเงินในบัญชีน้อย ฝ่ ำยทีม่ กี ำรเงินมำกกว่ำต้องขอหนังสือรับรองจำกธนำคำร 1 ฉบับ และทำจดหมำยรับรอง
ค่ำใช้จ่ำยพร้อมระบุช่อื และควำมสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถำนทูตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียง
พอที่ จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา

11. กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
จะต้องมีใบอนุญำตจำกผูป้ กครองทัง้ บิดำและมำรดำ

- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมำรดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บตุ รเดินทำง

ไปต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะ
เกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปล
เป็ นภำษำอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของมำรดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้
โดยคัดฉบับจริงจำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ น
ภำษำอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศ
กับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับ
จริงจำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษแนบ
ด้วย พร้อมทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
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- กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ ำยใดเป็ น

ผูด้ แู ลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ

*** กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำ

ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คนื ค่ำธรรมเนียมทีไ่ ด้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นคำร้องใหม่กต็ อ้ งชำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หำกสถำนทูตมีกำรสุม่ เรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษทั ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและ
โปรดแต่งกำยสุภำพ ทัง้ นี้ทำงบริษทั ฯ จะส่งเจ้ำหน้ำทีไ่ ปอำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอ
เอกสำรเพิม่ เติม ทำงบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกกำรได้วซี ่ำแล้ว ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรแจ้
งสถำนทูต ยกเลิกวีซ่ำของ
์
ท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนำมของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่ำนได้ชำระเงินค่ำมัดจำหรือทัง้ หมด ไม่ว่ำจะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชำระโดยตรงกับทำงบริษทั ฯ
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงื่อนไขต่ำง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ำรขอใช้หนังสือเดินทำงในระหว่ำงกำรยื่นวีซ่ำ ท่ำนต้องแจ้งควำมจำนงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทรำบล่วงหน้ำ แต่หำก
กรณีท่ำนทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทำงก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่ำและท่ำนไม่สำมำรถนำหนังสือเดินทำงมำแสดงได้ทนั ท่ำนนัน้ จะต้องมำ
ยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถำนทูตตำมกำหนดกำรของสถำนทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนทีม่ เี อกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ทจ่ี ะเดินทำงไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตำมทีร่ ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏิเสธวีซำ่ อันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเทีย่ ว
ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรคื
นเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทำ่ นหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 20
์
วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำง
เป็ นหลัก

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
**** ข้อมูลที่ท่านให้ รายละเอียดนัน้ จะต้องเป็ นไปอย่างละเอียดและเป็ นข้อมูลที่เป็ นความจริ งเท่านัน้
เนื่ องจากนอร์เวย์ จะต้องกรอกข้อมูลให้ครบเพื่อทาการนัดหมาย
และข้อมูลจะถูกส่งไปยังสถานทูตนอร์เวย์ก่อนวันนัดหมายยื่น
กรุณาส่งแบบฟอร์มนี้ พร้อมกับหน้ าสาเนาหนังสือเดิ นทางของท่านประกอบกัน ****

กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้ น / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
1. ชื่ อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่ อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่ อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่ อหรื อชื่ อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

(ภาษาอังกฤษ)..........................................................

หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................................... วันเดื อนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสื อเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่จดทะเบียน

หย่า

หม้าย
3. กรณี ทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่ อ-นามสกุล..................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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รหัสไปรษณี ย ์
ที่อยูป่ ัจจุบนั ปัจจุบนั หากเหมื อนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).........................................
.................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์

โทรศัพท์บา้ น

...........................................
โทรศัพท์มือถือ

........................................ อีเมลล์ (ถ้ามีกรุณาใส่

รายละเอียด).............................................

5. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณี ประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยูท่ ่ ีทางานให้ชดั เจนเช่นกัน)
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
..................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์

ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................
โทรศัพท์

............................................ หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)
.................................

กรณี ศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชัน้ หรื อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณี ในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)....................................................................................
EnjoyItaly-Swiss7D/WY (MXP-ZRH) Apr-Jun2018

13 | P a g e

8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ท่ ีผา่ นมาหรื อไม่
ตัง้ แต่วนั ที่
รวม

ไม่เคย

..............................

เคย (กรณี ท่ ีเคยให้ระบุวนั ที่)

ถึงวันที่

..............................

........... วัน

ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้ วมื อหรื อไม่

ไม่เคย

เคย

กรณี ท่ ีทา่ นเคยได้รับการสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ......................................................................................
9. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่

ตัวเอง

มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย

(กรณี ท่ ีมีผูส้ นับสนุ ดค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่าน คื อ ...................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .....................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่

เดินทางด้วยกัน

ไม่ได้เดินทางด้วยกัน

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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