Happy Italy-Swiss

อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน
บินสูม
่ ิลาน กลับที่นครซูรค
ิ
** บินแบบไม่เหนือ
่ ยบินเช้าถึงเย็น แบบไม่ตอ
้ ง
ย้อนเส้นทาง
ไม่ตอ
้ งลางานยาว ก็เทีย
่ วแบบสองประเทศได้
เดินทางแบบไม่เหนือ่ ย เที่ยวสุดคุม้ แถมช้อปปิง้ เต็มอิม่
และชมนา้ ตกไรน์กอ่ นกลับบ้าน
เที่ยวมิลาน และเจนัว ชมทะเลสาบโคโม่
ช้อปปิง้ Fox Town Outlet
เดินเล่นถ่ายรูป แชะภาพกับซิงเควเทอร์เร่
ดินแดน 5 หมู่บ้าน
ชมความงามแห่งขุนเขา ขึนทิทลิสด้วยกระเช้าใหม่ลา่ สุด
แวะกรุงเบิรน์ เมืองหลวงแห่งสวิตเซอร์แลนด์
มีเวลาเดินเล่นในเมืองอินเทอร์ลาเก้น ช้อปปิง้ สินค้าดีคณ
ุ ภาพสวิส

โดยสายการบินโอมาน แอร์
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บริษท
ั ฯ...ขอแนะนารายการเทีย
่ วแบบ Happy Happy.. นาท่านเดินทางข้าม
ขอบฟ้าสู่ประเทศอิตาลี ชมความงามของมิลาน โคโม่ เจนัว และซิงเควเทอเร่ ดินแดน 5
หมู่บ้าน และเดินทางท่องไปในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมกับเดินทางสู่ประสบการณ์
ใหม่ ขึ้นยอดเขาดังที่เป็นดินแดนสูงสุดของทิวเขาแห่งยุโรป ดังนี้
มิลาน

เมืองใหญ่และมีจานวนประชากรสูงที่สุดในอิตาลี และยังได้ชื่อว่าเป็นศูนย์
รวมของแฟชั่นดีไซน์เนอร์ชื่อดังของอิตาลี
ซิงเควเทอร์เร่
หมู่บ้านเล็กๆ บริเวณริมชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี ที่มีความหมายว่า
ดินแดนทั้งห้า The Five Land หรือดินแดนแห่งความงดงาม ตั้งอยู่บนหน้า
ผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนบริเวณชายฝั่งแคว้นลิกูเรีย ประกอบไป
ด้วย 5 หมู่บ้าน ทีซ
่ ่อนตัวเองอยู่ห่างไกลจากสายตาของคนภายนอก ซึ่ง
ได้แก่ Monterosso Al Mare, Vernazza Corniglia, Manarola และ
Riomaggiore โดยทั้ง 5 หมู่บ้านนี้มีหุบเขาล้อมรอบ มีแม่น้าเป็นฉาก
ด้านหน้า ทาให้สถานที่แห่งนี้มีความสวยงามตามธรราชาติราวกับภาพวาด
ของจิตรกรเอก
เจนัว
เมืองท่าทางการค้าทางทะเลที่สาคัญทางตอนเหนือของอิตาลีถือเป็นเมืองท่า
ที่สาคัญยิ่งเปรียบประดุจเส้นเลือดใหญ่ของประเทศมาอย่างยาวนานและ
เป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดัง เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการ
ผลิตรถยนต์ และยังเป็นบ้านเกิดของนักเดินเรือชื่อดังผู้ค้นพบทวีปอเมริกา
คริสโตเฟอร์ โคลัมบัสด้วย
โคโม่
เมืองริมทะเลสาบชื่อเดียวกันกับชื่อเมือง ซึง่ ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่
สวยงามที่สด
ุ ของอิตาลี ในแคว้นลอมบาร์
เดีย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของ
ประเทศอิตาลี บริเวณเชิงเทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบโคโมล้อมรอบด้วยภูเขาสูงที่
ยัง
มีป่าไม้เขียวชะอุ่ม มีกาแพงธรรมชาติเป็นฉากหลังอันงดงามอลังการให้กับดินแดน
บริเวณนี้ และมีหิมะปก
คลุมอยูต
่ ลอดปี
อินเทอร์ลาเก้น
เมืองสวยในหุบเขาที่ตงั้ ริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบคือทะเลสาบธุนน์และ
เบรียนซ์ และเป็นเมืองท่องเที่ยวดังของสวิสฯ มียอดเขาสูงเขตเทือกเขา
แอลป์

แองเกิลเบิรก
์
สถานีกระเช้าสาหรับขึ้นสู่ยอดเขาทิทลิส ดื่มด่ากับบรรยากาศที่
แสนโรแมนติคและหิมะปกคลุมตลอดปี
ลูเซิรน
์

เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิสฯ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม
อาทิ ทะเลสาบลูเซิร์น สะพานคาแปล อนุเสาวรีย์สิงโตหินและแหล่งช้อปปิ้ง
สินค้าต่างๆ
เบิรน
์
เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สร้างขึ้นเมื่อ 800 ปีที่แล้ว
ชาฟฮาวเซ่น เมืองที่สวยงามเต็มไปด้วยกลิ่นอายของสถาปัตยกรรมสไตล์เรแนสซองส์
และอาคารสไตล์คลาสสิค เป็นที่ตั้ง
ของน้าตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและ
สวยที่สุดในทวีปยุโรป
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กาหนดการเดินทาง

5-11 พ.ค. / 19-25 พ.ค. / 5-11 มิ.ย. /

19-25 มิ.ย.2561
วันแรก
06.00 น.

กรุงเทพฯ-มัสกัต (โอมาน)-มิลาน (อิตาลี)
คณะพร้อมกันทีส
่ นามบินสุวรรณภูมิ ชัน
้ 4 ประตูทางหมายเลข 9
เคาน์เตอร์สายการบินโอมาน แอร์ เคาน์เตอร์ T1-5 เจ้าหน้าทีค
่ อยต้อนรับ
และอานวยความสะดวกให้ทา่ นก่อนขึน
้ เครือ
่ ง (กรุณามาให้ตรงเวลา

09.10 น.

เนือ
่ งจากกฎของสายการบิน ท่านต้องมาแสดงตัวของท่านเอง)
ออกจากเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบินโอมานแอร์ เทีย
่ วบิน

ที่ WY818
12.00 น. เดินทางถึงสนามบิน กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน จากนัน
้ าท่านแวะเปลีย
่ น
เครือ
่ ง
14.30 น.
ออกจากเดินทางจากสนามบินกรุงมัสกัต โดยสายการบินโอมานแอร์
เทีย
่ วบินที่ WY143
19.35 น. เดินทางถึงสนามบินมาร์เพ็นซ่า กรุงมิลาน นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากร จากนั้นให้ท่านตรวจรับสัมภาระ และโดยสารรถโค้ชเพื่อ
เดินทางไปยังที่พัก
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ทพ
ี่ ัก Bedbank NH Milan Branch หรือระดับ
เทียบเท่า

วันทีส
่ อง

มิลาน-ซิงเควเทอร์เร่-เจนัว (อิตาลี)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชมตัวเมืองมิลาน หรือมิลาโน Milano ประเทศอิตาลี เมืองหลักของ
แคว้นลอมบาร์เดียและเป็นเมืองสาคัญทางภาคเหนือของประเทศอิตาลี มี
ชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่นใน
ลักษณะเดียวกับนิวยอร์ค ปารีส ลอนดอน และโรม นอกจากนี้ยังเป็นที่รู้จัก
ในด้านอุตสาหกรรม ผ้าไหม และแหล่งผลิตรถยนต์ อัลฟา โรมีโอ รวมไป
ถึงสโมสรฟุตบอลอินเตอร์มล
ิ านและสโมสรฟุตบอลเอซีมิลาน นาท่านชม
จัตุรัสสกาล่าและรูปปัน
้ ดาวินชี และให้ท่านถ่ายรูปและชมความยิง่ ใหญ่
ภายนอกของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลานหรือมิลานดูโอโม มหาวิหารหินอ่อน
แบบกอธิคที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในยุโรป สร้างในปี ค.ศ.1386 ด้วยศิลปะ
แบบนีโอโกธิคผสมผสานกันเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟืน
้ ฟู
ศิลปวิทยาการ ใช้เวลาสร้างนานถึง 500 ปี มีความวิจิตรงดงามและประดับ
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ประดาไปด้วยรูปปั้นนับกว่า 3,000 รูป มีหลังคายอดเรียวแหลมจานวน 135
ยอด บนสุดมีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่าเป็นสง่าอยู่ มี
ลานกว้างด้านหน้าดูโอโมที่มีอนุสาวรีย์พระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่ 2 ทรง
ม้าคือสถานที่จัดงานสาคัญต่างๆ ในบริเวณเดียวกันยังเป็นที่ตั้งของ แกล
เลอรี่ วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ที่นับว่าเป็นช้อปปิง้ อาเขตที่สวยที่สุดในอิตาลี
มากว่า 100 ปี พร้อมถ่ายรูปกับอนุสาวรียข
์ อง ลิโอนาร์โด ดาร์วินชีจิตรกร
เอกที่โด่งดังจากภาพโมนาลิซา่ จากนั้นนาท่านเดินทางไปชมภายนอก
ปราสาทฟอร์ซา่ หรือ Sforzesco Castle ได้รับการก่อสร้างขึ้นตัง้ แต่ชว
่ ง
ศตวรรษที่ 15 โดยฟรันเชสโกสฟอร์ซา ดยุคแห่งมิลาน ต่อมาได้มีการบูณะ
และขยายใหญ่ขึ้นในช่วงยุคศตวรรษที่ 19 และ 17 และยังเป็นทีต
่ งั้ ของ
ป้อมปราการที่ใหญ่ทส
ี่ ุดแหน่งหนึ่งในยุโรป สมควรแก่เวลานาท่านเดินทาง

กลางวัน

สู่ เมือง ลา สเปเซีย La Spezia เมืองในเขตลิกเู รีย ตอนเหนือของประเทศ
อิตาลี อยู่ระหว่างเมืองเจนัวและปิซ่า บริเวณอ่าวลิกูเรีย หนึ่งในอ่าวที่มี
ความสาคัญทางด้านการค้าและการทหาร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3
ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านเปลีย
่ นการเดินทางต่อโดยรถไฟสูเ่ มืองซิงเควเทอร์เร่ Cinque
Terre หมูบ
่ า้ นเล็กๆ ทีต
่ งั้ อยูบ
่ ริเวณริมชายฝัง่ ริเวียร่าของอิตาลี ทีม
่ ี
ความหมายว่า ดินแดนทั้งห้า The Five Land หรือดินแดนแห่งความงดงาม
ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียนบริเวณชายฝั่งแคว้นลิกู
เรีย ประกอบไปด้วย 5 หมู่บ้าน ทีซ
่ ่อนตัวเองอยู่ห่างไกลจากสายตาของคน
ภายนอก แผ่นดินทีย
่ ากจะเข้าถึงได้โดยง่าย ได้แก่ Monterosso Al Mare,
Vernazza Corniglia, Manarola และ Riomaggiore โดยทั้ง 5 หมู่บ้านนี้มี
หุบเขาล้อมรอบ มีแม่นาเป็
้ นฉากด้านหน้า ทาให้สถานที่แห่งนี้มีความ
สวยงามตามธรราชาติราวกับภาพวาดของจิตรกรเอก ประกอบกับเป็นส่วน
หนึ่งของอุทยานแห่งชาติและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจาก
องค์การยูเนสโก้อก
ี ด้วย ซึ่งหมู่บ้านทั้งห้านี้ยงั คงสภาพดั้งเดิมมาตั้งแต่
ศตวรรษที่ 11 นาท่านเดินเล่นชมความงามของหมู่บ้านที่มีสีสันสวยงาม
สร้างลดหลั่นกันตามเนินผาริมทะเล ให้ท่านเดินเล่นชมหมู่บ้านริโอแมกจิโอ
เร่ Riomaggiore หมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่มีเสน่ห์และมีบรรยากาศเหมือนเมือง
ตุ๊กตา บ้านเรือนที่ตั้งลดหลั่นกันบนหน้าผาทีป
่ กคลุมด้วยต้นไม้เขียวขจีตด
ั
กับน้าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอควอยส์ โดยเฉพาะในฤดูร้อน ให้ท่านได้
ถ่ายรูปตามอัธยาศัย และเดินชมหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่ง มอนเตรอสโซ่
Monterosso Al Mare หมู่บ้านที่ใหญ่และขึ้นชื่อที่สุด เนื่องจากเป็นเพียง
หมู่บ้านเดียวที่มีชายหาดให้นักท่องเที่ยวลงไปนั่งเล่นพักผ่อนได้จริง และ
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คึกคักมากในช่วงฤดูร้อน มอนเตรอสโซแบ่งหมู่บ้า นออกเป็น 2 ด้าน หาก
นับจากสถานีรถไฟ ด้านทิศเหนือเป็นส่วนของบ้านตากอากาศ มีร้านค้า
เสียเป็นส่วนใหญ่ ส่วนทิศใต้เป็นที่ตั้งของหมู่บ้าน จะไปทางด้านทิศใต้นั้น
ต้องเดินลอดอุโมงค์ที่เจาะผ่านช่องเขาเข้าไปตัวชุมชนที่นี่เป็นชุมชนที่
ใหญ่ที่สุด และเป็นชุมชนแรกที่ก่อตั้งขึ้ นในบรรดา 5 หมู่บ้าน เดินชม
ภายนอกวิหารนักบุญจอห์นเดอะแบ็พทิสต์ Chiesa di San Giovanni
Battista สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 13-14 เป็นโบสถ์เล็กๆ มีลักษณะ
สถาปัตยกรรมแบบบาร็อค ทาจากหินอ่อนสลับสีขาวดาเป็นลายขวาง
พาดตัววิหารทั้งด้านนอกและด้านใน มีเวลาให้ท่านถ่ายภาพงดงามตาม
อัธยาศัย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองเลอเวนโต้ Levento เมืองริมทะเล

ค่า

อิตาเลี่ยนริเวียร่า เพื่อนาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเจนัว Genoa (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1.30 ชัว
่ โมง) เมืองท่าทางการค้าทางทะเลที่สาคัญทาง
ตอนเหนือของอิตาลีถอ
ื เป็นเมืองท่าที่สาคัญยิ่งเปรียบประดุจเส้นเลือดใหญ่
ของประเทศมาอย่างยาวนาน มีความรุ่งเรืองอย่างยิ่งในอดีตจนถึงศตวรรษ
ที่ 18 ถูกกองทัพของจักรพรรดิ์นโบเลียนบุกเข้ายึดครองและผนวกดินแดน
แห่งนี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของฝรั่งเศส แต่เป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆ เมือ
่ นโป
เลียนเสื่อมอานาจลง เจนัวได้มีโอกาสกลับมาฟื้นฟูบ้านเมืองและกลับเข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งของอิตาลีอีกครั้งจวบจนปัจจุบน
ั ปัจจุบันเจนัวเป็นเมืองที่
สามารถทารายได้เข้าประเทศได้เป็นอย่างเสมอต้นเสมอปลายทั้งเป็นเมือง
ท่าสาคัญและเป็นเมืองท่องเที่ยวชื่อดัง เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ ได้แก่ เฟียต อัลฟ่าโรมิโอ แลนเซีย เป็นต้น
รับประทานอาหารค่า ณ.ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ทพ
ี่ ัก Mercure Genova San Biagio หรือระดับ
เทียบเท่า

วันทีส
่ าม

เจนัว (อิตาลี)-Fox Town Outlet (สวิตเซอร์แลนด์)-โคโม่ (อิตาลี)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในเขตเมืองเมนดริ
โซ่ Mendriso (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) นาท่านสู่ ฟ็อกซ์ทาวน์
เอ๊าท์เล็ต Fox Town Outlet ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองโคโม่ในอิตาลี เป็นช้
อปปิ้งเอ๊าท์เล็ตทีร่ วมสินค้าแฟชั่น แบรนด์เนมจากหลายเมืองและจากดีไซ
เนอร์ชั้นนาระดับแถวหน้าของอิตาลี มีร้านค้าแฟชั่นและสินค้าต่างๆ ทัง้
Gucci, Prada, Versace, Valentino, Bally, Dolce & Gabbana,
Missoni, Diesel, Esprit, Adidas, Nike และอื่นๆ มากมาย โดยสินค้า
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แฟชั่นจะลดราคาตั้งแต่
30 - 70% อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย (เพือ
่ ควาสะดวกใน
การเลือกซิอ
้ สินค้าต่างๆ ให้ทา่ นรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย)
บ่าย

ค่า

นาท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม่ Como ให้ท่านชมและถ่ายรูปอนุสรณ์สถาน
ทหารของเมืองโคโม่ มีลักษณะหอสูง 30 เมตร หันหน้าออกสู่ทะเลสาบโค
โม่ ภายในประกอบไปด้วยเสาหินแกรนิตที่มน
ี ้าหนักถึง 40 ตันพร้อมกับ
การสลักชื่อของเหล่าทหารที่รว
่ มรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 กว่า 650 นาย
ใกล้กันนั้นเป็นมหาวิหารโวเทียโน่หรือวิหารโวลท่า ได้รับการก่อสร้างขึ้น
เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบ 100 ปี ด้วยรูปแบบการตกแต่งแบบนีโอ
คลาสสิค ให้ท่านถ่ายรูปและชมภายนอกมหาวิหาร และวิหารโคโม่ ที่สร้าง
ขึ้นในรูปแบบโรมันคาทอลิค ถือเป็นอาคารทีส
่ าคัญอีกแห่งหนึ่งของแคว้น
ลอมบาร์เดีย ให้ท่านเดินเล่นชมโบสถ์สาคัญต่างๆ บริเวณริมทะเลสาบโคโม
ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยงามที่สุดของอิตาลี ในแคว้นลอมบาร์เดีย
ทางเหนือของประเทศอิตาลี บริเวณเชิงเทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบโคโม่
ล้อมรอบด้วยภูเขาสูงที่ยังมีป่าไม้เขียวชะอุม
่ หลายจุดบนชายฝั่งเป็นช่อง
เขาแคบและหน้าผาทีส
่ วยงาม ทางเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลป์
ยาวเหยียดสุดสายตาเป็นกาแพงธรรมชาติทส
ี่ ร้างฉากหลังอันงดงาม
อลังการให้กับดินแดนบริเวณนี้ เทือกเขาแอลป์นั้นมีหิมะปกคลุมอยู่ตลอดปี
จึงทาให้สามารถเล่นสกีหิมะได้ตลอดเวลา จึงเป็นจุดดึงดูงให้ผู้คนจากทั่ว
โลกหลั่งไหลมาท่องเที่ยวพักผ่อนกันอย่างไม่ขาดสาย
รับประทานอาหารค่า ณ.ภัตตาคารจีน
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ทพ
ี่ ัก Just Hotel Lomazzo Fiera หรือระดับเทียบเท่า

วันทีส
่ ี่
โคโม่ (อิตาลี)-แองเกิลเบิรก
์ -ยอดเขาทิตลิส-ลูเซิรน
์ -บรุนเน่น
(สวิตเซอร์แลนด์)
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นาท่านเดินทางข้ามพรมแดนสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อีกครัง้ เข้าสู่
เมืองแองเกิลเบิรก
์ เมืองเล็กๆ บนเขาสูง อยู่ในรัฐอ็อบวัลเดิน
สวิตเซอร์แลนด์ ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ ชื่นชมทัศนียภาพที่สวยงาม
ของหุบเขาแอลป์จนถึงสถานีกระเช้าหรือเคเบิ้ลคาร์ (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชั่วโมง)
เมือ
่ เดินทางสูส
่ ถานีกระเช้า ให้ทา่ นได้มโี อกาสสัมผัสกับการนัง่
กระเช้ารุน
่ ใหม่ในหลากหลายแบบ กระเช้าขนาด 6-8 ทีน
่ งั่ ต่อด้วย
กระเช้าโรแตร์ กระเช้าขนาดใหญ่และทีห
่ มุนรอบตัวเองไปด้วยใน
ขณะทีเ่ คลือ
่ นที่ ซึง่ เป็นแห่งแรกของโลก เพือ
่ ให้ทา่ นจะได้ชน
ื่ ชมกับ
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วิวสวยๆ ในแบบ 360 องศา จนถึงบน ยอดเขาทิตลิส ที่มีความสูงถึง

กลางวัน
บ่าย

ค่า

3,020 เมตรเหนือระดับน้าทะเล ชมทัศนียภาพอันงดงามกับหิมะปก
คลุมตลอดปี พร้อมกับตามรอยละครเรือ
่ งอย่าลืมฉัน ที่ได้ยกกองมา
ถ่ายทาบนยอดเขาแห่งนี้ ที่สะท้อนถึงความงดงามและแสนโรแมนติค
และให้ท่านได้มีเวลาถ่ายรูปกับทัศนียภาพงดงามอย่างเต็มอิ่มและเดิน
เล่นบนสะพานแขวนที่สูงที่สุดในยุโรป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน
้ เมืองบนยอดเขา
นาท่านเดินทางจากทิตลิสด้วยกระเช้าโรแตร์ และนาท่านเดินทางสู่ เมืองลู
เซิรน
์ (ใช้เวลาประมาณ 45 นาที) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิสที่
หลายท่านอาจจะเคยไปเยือนมาแล้ว แต่ลูเซิร์นก็ยังคงมีความสวยงาม
เหมือนเดิมนาท่านชม อนุสาวรียส
์ งิ โต และถ่ายรูปกับ สะพานไม้คาเพล
สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ประดับตกแต่งบนโครงหลังคาหน้าจั่ว
ด้วยภาพวาดในศตวรรษที่ 17 ซึ่งภาพเขียนเหล่านี้เป็นการเล่าเรื่องราว
ประวัติความเป็นมาของเมืองลูเซิร์น โดยมีหอคอยน้า Wasserturm ซึ่งเดิม
ใช้เป็นที่คุมขังนักโทษและเก็บเอกสารรวมทัง้ ของมีค่าของเมืองไว้ หอคอย
นี้มีลักษณะเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมที่มีฐานเชือ
่ มติดอยูก
่ ับสะพานสร้างขึ้น
ราวปี ค.ศ. 1300สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ. 1993 แล้วก็มี
การบูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม (ภาพวาดดั้งเดิมถูกไฟไหม้ไป
ค่อนข้างมาก) สะพานชาเพลนี้ถือเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป
รับประทานอาหารค่า ณ.ภัตตาคารจีน
จากนั้นนาท่านเดินทางสูเ่ มืองบรุนเน่น เพื่อนาท่านเดินทางเข้าสูท
่ ี่พัก
โรงแรม City Hotel Brunnen หรือระดับเทียบเท่า

วันทีห
่ า้
เช้า

กลางวัน

ลูเซิรน
์ -เบิรน
์ -อินเทอร์ลาเก้น-บรุนเน่น (สวิตเซอร์แลนด์)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสูก
่ รุงเบิรน
์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว
่ โมง) นครหลวง
อันงามสง่าของประเทศ เมืองมรดกโลกอันล้าค่าที่ถ่ายทอดและอนุรักษ์มาสู่
ปัจจุบัน นาท่าน ชมกรุงเบิรน
์ ที่สร้างขึ้นในยุคกลางของยุโรป มีหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์มากมาย องค์การยูเนสโก้ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเมือง
เป็นมรดกโลก ชมย่านเมืองเก่าซึ่งปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค
เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินทางเที่ยวชมอาคารเก่าอายุ
200-300 ปี ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์ (ไซ้ท์ กล็อคเค่น) อายุกว่า 800 ปี ที่
จะมีตก
ุ๊ ตาออกมา เริงระบาให้ดูทุกๆ ชัว
่ โมงทีน
่ าฬิกาตีบอกเวลา ชมศาลาว่า
การเมือง ในศิลปะแบบโกธิคและชมเบเร็นกราเบ็น หรือ บ่อหมี สัตว์ที่เป็น
สัญลักษณ์ของเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน
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บ่าย

นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น เมืองสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝั่งของ
2 ทะเลสาบคือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1
ชั่วโมง) มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองอินเทอร์

ลาเก้น เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองท่ามกลาง
เทือกเขาน้อยใหญ่ที่มท
ี ุ่งหญ้ากว้างกลางเมือง มีสวนดอกไม้เล็กๆ น่ารัก
สร้างสีสันให้ตัวเมือง รวมทั้งมี อาคารคาสิโน คูซาล อายุกว่า 100 ปีที่
งดงามด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น และยังเป็นคาสิโนของเมืองอีก
ด้วย หรือช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีของสวิส อาทิ นาฬิกา ช็อคโกแลต
มีดพกอเนกประสงค์ เป็นต้น
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางกลับสู่เมืองบรุนเน่นอีกครั้ง
ค่า

วันทีห
่ ก
เช้า

นาท่านเดินทางเข้าสูท
่ ี่พัก City Hotel Brunnen หรือระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารของที่พัก จากนั้นให้ท่านพักผ่อนตาม
อัธยาศัย

บรุนเน่น-ชาฟฮาวเซ่น-น้าตกไรน์-ซูรค
ิ -สนามบิน
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเช็คเอ๊าท์จากที่พัก พร้อมนาท่านเดินทางสู่ เมืองชาฟเฮาเซ่น ทีต
่ งั้
ของน้าตกไรน์ น้าตกที่มีขนาดใหญ่และสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป
(ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชัว
่ โมง) เมืองทางตอนเหนือของสวิตเซอร์แลนด์
ตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของแม่น้าไรน์ เมืองที่สวยงามเต็มไปด้วยกลิ่นอายของ
สถาปัตยกรรมสไตล์เรแนสซองส์และอาคารสไตล์คลาสสิค เป็นทีต
่ ั้งของ
น้าตกไรน์อันโด่งดัง ชมวิว น้าตกไรน์ น้าตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและสวย
ที่สุดในทวีปยุโรป อยู่ระหว่างเมืองเล็กๆ ชื่อ Neuhausen am Rheinfall
กับ เมือง Laufen-Uhwiesen ใกล้ๆ เมืองชาฟฮาวเซ่นทางตอนเหนือของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น้าตกกว้าง 150 เมตร สูง 23 เมตร มีต้นกาเนิดจาก
แม่น้าไรน์ และเนื่องจากกระแสน้ามีกาลังแรงมากทาให้ปลาไม่สามารถว่าย
ข้ามน้าตกไปยังแม่น้าไรน์อีกฝั่งหนึ่งได้ นอกจากปลาไหล (eels) เท่านั้นที่
สามารถไต่ไปตามก้อนหิน และข้ามไปยังแม่น้าไรน์อีกฝั่งหนึ่งได้ น้าตกไรน์
เป็นน้าตกที่มีทัศนียภาพที่งดงามมาก เป็นแรงบันดาลใจให้ วิลเลียม เวิร์ดส
เวิร์ท แต่งกวีถึงความงามอันเป็นอมตะของน้าตกแห่งนี้ในปี ค.ศ.1821
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ เมือง

ซูรค
ิ Zurich เมืองที่มข
ี นาดใหญ่ที่สุดในสวิส และมีแม่น้าลิมมัตเป็น
แม่น้าที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียง
ระดับโลกและเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรม
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ของประเทศอีกด้วยเดินทางถึงเมืองซูริค (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1
ชั่วโมง)
กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ภัตตาคารจีน

17.00 น.

ได้เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสูส
่ นามบินนครซูรค
ิ และเผือ
่ เวลาให้
ท่านทาคืนภาษีทส
ี่ นามบิน
นาท่านออกเดินทางจากสนามบินซูรค
ิ โดยสายการบินโอมานแอร์

21.55 น.

นาท่านชมย่านเมืองเก่าลินเดอร์ฮอฟ ประกอบไปด้วยโบสถ์ในสมัย
กลาง สถานที่โดดเด่นเห็นจะเป็นมหาวิหารคู่บ้านคู่เมืองโบสถ์กรอสมุน
เตอร์ Grossmunste Church ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซูริค ตั้งอยู่
บริเวณริมฝั่งแม่น้าลิมมัต ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว
ของซูริค ตามตานานเล่าว่า กษัตริย์ Charlemagne ทรงสร้างหอคอยสูง
ของมหาวิหารแห่งนี้ขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 8 ตรงบริเวณ
หลุมฝังศพของ Saint Felix และ Saint Regula สองนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งถูก
ค้นพบ ณ ที่นี้ ถัดไปไม่ไกลคือโบสถ์เซ้นต์ปีเตอร์ โดยด้านบนสุดของ
โบสถ์เซนต์ปีเตอร์นน
ั้ เป็นที่ตั้งของหน้าปัดนาฬิกาที่ติดอันดับหน้าปัด
นาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย โดยหน้าปัดนาฬิกาของโบสถ์มี
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8.7 เมตร และโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ ที่มี
หน้าต่างกระจกสีอันสดใสสวยงาม ฝีมอ
ื ออกแบบของศิลปินชื่อดัง
ได้แก่ Giacometti และ Chagall และมีเวลาให้ท่านเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก
เพิ่มเติมก่อนกลับบ้าน

เทีย
่ วบินที่ WY154

วันทีเ่ จ็ด
06.20 น.
09.00 น.

มัสกัต (โอมาน)-กรุงเทพฯ
เดินทางถึงสนามบิน กรุงมัสกัต ประเทศโอมาน จากนัน
้ าท่านแวะเปลีย
่ น
เครือ
่ ง
ออกจากเดินทางจากสนามบินกรุงมัสกัต โดยสายการบินโอมานแอร์

เทีย
่ วบินที่ WY815
18.00 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ..
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

รายการทัวร์อาจมีการเปลีย
่ นแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมี
เหตุการณ์อน
ื่ ๆ ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์ หรือสถานที่
ใดทีไ
่ ม่สามารถเข้าชมได้ดว
้ ยสาเหตุตา่ งๆ หรือสถานทีป
่ ด
ิ โดยมิได้รบ
ั แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า บริษท
ั ฯ ขออนุญาตทาการเปลีย
่ นแปลงสถานทีอ
่ น
ื่ ๆ ทดแทนให้ ทัง้ นีเ้ พือ
่
ประโยชน์ของคณะเป็นสาคัญ
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อัตราค่าเดินทาง
25 มิ.ย.61

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

Happy Italy-Swiss 7 D/WY
Promotion !!
อิตาลี-สวิตเซอร์แลนด์

ผู้ใหญ่ ท่านละ

ราคาทัวร์

47,900

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

6,900

ราคาสาหรับท่านที่มต
ี ั๋วโดยสารอยู่
แล้ว ท่านละ

28,900

**ไม่รวมค่าบริการงานด้านวีซา่ และบริการด้านเอกสารและนัดหมาย ท่านละ
3,300 บาท // ค่าทิปคนขับ และ
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท (ค่าใช้จา่ ยวีซา่ และทิปชาระพร้อมค่าทัวร์
ก่อนออกเดินทาง) **

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ
์ นการเรียกเก็บค่าภาษีนามั
้ น ในกรณีที่สายการ
บินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มเี ตียง
เสริม ***
หมายเหตุ
 อัตราค่าเดินทางนีต
้ อ
้ งมีจานวนผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็นผู้ใหญ่จานวนไม่ตากว่
่
า 30 ท่าน
และจะต้องชาระมัดจา หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทน
ั ที
 กรณีท่านทีม
่ ต
ี ว
ั๋ ของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตว
ั๋ โดยสารของทาง
บริษัททัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้าเนือ
่ งจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซา่ ซึง่ ผู้
เดินทางไม่สามารถยืน
่ วีซา่ พร้อมคณะได้
 การดาเนินการขอวีซา่ จะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15 วันทาการ ดังนั้นจึงขอ
ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซา่ ให้ครบถ้วนและ
สมบูรณ์ ทัง้ นีเ้ พือ
่ เป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดาเนินการขอวีซา่

Happy Italy-Swiss7D/WY Promotion!! (MXP-ZRH) May-Jun2018

10 | P a g e

อัตรานีร้ วมบริการ
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินโอมานแอร์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-มัสกัต-มิลาน //
ซูริค-มัสกัต-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 ค่าโรงแรมที่พก
ั ตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม, ค่ารถรับส่งระหว่างนาเที่ยวตาม
รายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษท
ั จากกรุงเทพฯ ที่คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการ
เดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึ่งเด็กอายุต่ากว่า 1 ปี
และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 500,000 บาท (กรมธรรพ์เป็นไปตาม
เงื่อนไขของบริษัทประกันฯ)
 ค่าภาษีน้ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มก
ี ารเรียกเก็บจากสายการบิน
ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 21
มี.ค. 2561 หากมีเพิ่มเติมภายหลังหรืออัตรา
การผกผันค่าน้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชาระเพิ่มตามกฏและเงื่อนไขของ สายการ
บิน
อัตรานีไ
้ ม่รวมบริการ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อ











ท่าน)
ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียมการยืน
่ วีซา่ เชงเก้นและค่าธรรมเนียมการทาเอกสารและการนัดหมาย
ท่านละ 3,300 บาท (ชาระพร้อมค่าทัวร์กอ
่ นเดินทาง)
ค่าทิปพนักงานขับรถ, หัวหน้าทัวร์ทเี่ ดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 1,500 บาท
(ชาระพร้อมค่าทัวร์กอ
่ นเดินทาง)
ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สน
ิ ของท่านด้วยตัว
ท่านเอง หรือหากต้องการการบริการยกกระเป๋าจะต้องชาระค่าทิปตามที่โรงแรมนั้นๆ
เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดืม
่ และค่าอาหารที่สั่งเพิ่ม
เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
ค่าอาหารหรือเครื่องดืม
่ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามัน, การปรับขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่า
หรือค่าบริการอื่นที่เกีย
่ วกับวีซา่ หรืออื่นๆ ทีม
่ ิได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าน้าดื่มระหว่างทัวร์ (ไม่ได้แจกน้าดื่มระหว่างทัวร์)
ค่าทาใบอนุญาตทีก
่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงใน
ต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบต
ั ิเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อ
ประกันเพิ่มเติมได้
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การชาระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็นจานวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
สาหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บ
ทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนั้นทางบริษท
ั ฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการ
คืนเงินค่ามัดจาทั้งหมด
การยกเลิก
 หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันทาการแต่ไม่เกิน 90 วันทาการ บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การคืนเงินมัดจาค่าตัว
๋ โดยสารของท่านนั้นๆ (เงื่อนไขค่ามัดจาตามที่ทางสายการบิน
เรียกเก็บ)
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทาการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา
ทั้งหมด
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทาการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิใ
์ นการคืนเงินค่าทัวร์
ทั้งหมด
 หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบ
ั การอนุมต
ั ิ ผู้โดยสารต้องชาระค่ามัดจา
20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ
 หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจา
 หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตัว
๋ โดยสารแล้ว บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสาย
การบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ
บริษัทฯจะคานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสาคัญ
o กรณีที่มก
ี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ
่ ู้เดินทางกาลังจะ
ไป หากมีเหตุการณ์ตา่ งๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทาง
ตามกาหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รบ
ั การยืนยันจาก
สายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืน
เงินได้
o บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนาเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถก
ู ต้อง หรือ ความ
ประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทั้งหมดหรือบางส่วน
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัว
ผู้โดยสารเอง
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก
เอกสารเข้าเมืองให้กบ
ั ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พานักอยู่ในประเทศไทย
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระ
ของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกาหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบิน
ล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต
่ ้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋า
อาจจะถูกกาหนดให้ตากว่
่
ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกาหนดของแต่ละสายการ
บิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนที่เกิน
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o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และ
สถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกาหนดที่ชัดเจนในเรือ
่ งการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะ
สาหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต
่ ้อง
ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวก
ในการเดินท่องเทีย
่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกาหนดตลอดทั้งปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน
หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานทีเ่ ข้าชมนั้นๆ ปิดทาการ หรือ ปิดโดยมิได้
แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษท
ั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชม
สถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง
บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการ
เดินทาง เป็นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มี
การคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาว
ยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิม
่ เติมเรือ
่ งโรงแรมทีพ
่ ก
ั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทาให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple
Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 เตียงเดีย
่ ว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบ
ั 1 เตียงพับเสริม หรือ
อาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคูแ
่ ละ 1 ห้องเดีย
่ ว กรณีทม
ี่ า 3 ท่าน
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม
่ ี
อุณหภูมิตา่
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก
และห้องพักในเมืองเต็ม บริษท
ั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย
่ นหรือย้ายเมือง
เพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มล
ี ก
ั ษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจ
เป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้า ซึ่งขึ้นอยู่กบ
ั การออกแบบของแต่
ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลก
ั ษณะแตกต่างกัน
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หลักฐานการยืน
่ วีซา่ สถานทูตอิตาลี
***การยืน
่ วีซา่ อิตาลี ทุกท่านต้องแสดงตัวทุกครัง้ ทีม
่ ีการเดินทางเพือ
่ สแกนลายนิว
้ มือ
ที่ศน
ู ย์ยน
ื่ VFS ITALY ***
ใช้เวลาพิจารณาอนุมัติวีซ่า 15 วันทาการ
เอกสารในการขอวีซ่า (กรุณาจัดส่งภายใน 30 วันก่อนวันเดินทาง)

***สิง่ ทีท
่ า่ นควรทราบก่อนยืน
่ วีซา่ ***
1. สถานทูตอิตาลีไม่อนุญาตให้ผู้สมัครดึงเล่มพาสปอร์ตระหว่างที่สถานทูตพิจารณาวี
ซ่า
2. สาหรับผู้เดินทางที่ศก
ึ ษาหรือทางานอยูต
่ ่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่า
ด้วยตนเองในประเทศที่ตนพานักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น
3. การพิจารณาวีซา่ เป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดี
และถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณาของสถานทูตง่ายขึ้น
หมายเหตุ กรณีลก
ู ค้าท่านใดมีการใช้พาสปอร์ตเดินทางระหว่างกรุ๊ปยื่นวีซ่า ลูกค้าต้อง
แจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน

1. หนังสือเดินทางมีอายุไม่ตากว่
่
า 6 เดือน

o โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถ
ใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือ
เดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง
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o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลีย
่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว
้ ยเนื่องจาก
ประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า
o ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาเป็นต้องส่งให้กบ
ั บริษัททัวร์
หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ

2. รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว
้ จานวน 2 รูป เน้นรูปหน้าขนาด
เท่ารูปถ่ายในหน้าหนังสือเดินทาง

- ฉากหลังสีขาวเท่านั้น เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกน
รูปลงบนวีซ่า
ั ว่ นใบหน้า 90%
สดส
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น,
ห้ามคาดผมและห้ามใส่
หมวกและ
เครื่องประดับ **

3. สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณีเป็นเด็ก อายุตากว่
่
า 20 ปี

- ใช้สาเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี และยังศึกษาอยูถ
่ งึ แม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูต
ขอสาเนาสูติบัตรด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

4.
5.
6.
7.
8.

หมายเลขโทรศัพท์ทส
ี่ ามารถติดต่อได้ทงั้ เบอร์ทท
ี่ างาน, เบอร์บา้ นและเบอร์มอ
ื ถือ
สาเนาทะเบียนสมรส กรณีทา่ นทีส
่ มรสแล้ว
สาเนาใบเปลีย
่ นชือ
่ กรณีทา่ นทีม
่ ก
ี ารเปลีย
่ นชือ
่
สาเนาใบเปลีย
่ นนามสกุล กรณีทา่ นทีม
่ ก
ี ารเปลีย
่ นนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณีทา่ นทีห
่ ย่าแล้ว

9. หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้
เดินทาง

*** การสะกดชื่อ นามสกุลของผูย
้ น
ื่ คาร้องขอวีซา่ ในเอกสารการงาน ต้อง
สะกดให้ตรงตามหนังสือเดินทาง มิเช่นนัน
้ สถานทูตจะไม่รับพิจารณา
(สาคัญมาก) ***
- กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษัทที่ทางานอยู่เป็นภาษาอังกฤษ

เท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน
(หนังสือรับรองการทางานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซา่ ) เป็นต้น
- กรณีมอ
ี าชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษ
เท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่ม
ทางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สาเนาบัตรประจาตัวราชการ 1
ชุด (หนังสือรับรองการทางานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)
- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ตา่
กว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

- กรณีท่านทีเ่ ป็นแม่บา้ น
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 หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี
พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม
แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดงสาเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดง
ความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจง
เกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณีท่านทีว
่ า่ งงาน ไม่มีรายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดง
หลักฐานการทางานและหลักฐานทางด้านการเงินของผูร้ ับรอง พร้อมชีแ
้ จงโดย
หนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชด
ิ หรือ
ญาติใกล้ชิด (กรณีนห
ี้ ากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง
ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาร้องขอวีซ่านี้)
- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดง
ความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็นภาษาอังกฤษ
(ฉบับจริง)

10.

หลักฐานการเงิน

- ใช้สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัว อัพเดทไม่เกิน 7 วันก่อน
ยืน
่ พร้อมถ่ายสาเนาย้อนหลัง 6 เดือนแสดงชื่อเจ้าของบัญชี โดยชือ
่
และนามสกุลต้องสะกดให้ถก
ู ต้องตามหน้าพาสปอร์ต

- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาเนาหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชีของ
เล่มเก่าทีต
่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงินฝากเป็นปัจจุบัน
- หากรายการปรับสมุดบัญชีของท่านมีบางเดือนหายไป ขอให้ออกเป็น statement
จากธนาคารย้อนหลังไม่ต่ากว่า 6 เดือนและปรับยอดให้ล่าสุด ไม่ต่ากว่า 7 วันนับ
จากวันนัดหมายยื่นวีซ่า แต่หากใช้ statement แล้วยังคงไม่มีการเคลื่อนไหวทุก
เดือน ขอให้ทาหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อก
ั ษรชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ
ตามความเป็นจริง อาทิ ไม่มก
ี ารเคลื่อนไหวเนื่องจากไม่ได้ติดต่อธนาคารเป็นระยะ
เวลานานหรือเหตุผลอืน
่ ๆ ตามแต่ละบุคคล เป็นต้น
- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีอื่นแนบ
ด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา เป็นต้น
- กรณีรับรองค่าใช้จา่ ยให้บุคคลในครอบครัว ต้องทาจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้
บุคคลในครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษพร้อมระบุความสัมพันธ์เพื่อชีแ
้ จงต่อสถานทูต
1 ฉบับ โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัว
ประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่าย
ที่มีการเงินมากกว่าต้องทาจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมระบุชื่อและ
ความสัมพันธ์ชแ
ี้ จงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบ
ั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนีเ้ พือ
่ แสดงให้เห็นว่ามี
ฐานะทางการเงินเพียงพอทีจ
่ ะครอบคลุมกับค่าใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือ
่
กลับสูภ
่ ม
ู ล
ิ าเนา
11. กรณีเด็กอายุตากว่
่
า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดามารดา หย่าร้าง)
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- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองบิดาหรือมารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัด
จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
ค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย
กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงาน
และการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัด
จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
ค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย
กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงาน
และการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บต
ุ รด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดินทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้ง
ความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจาก
อาเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับ
แปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของ
บิดาเพื่อรับรองแก่บต
ุ รด้วย
- กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศใน
กลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืน
ค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ก็ต้องชาระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการ
เชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนีท
้ างบริษัทฯ จะส่ง
เจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะ
ถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของ
บริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านสามารถจะต้องแจ้ง
ความจานงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทาง
ก่อนกาหนดวันยื่นวีซา่ และท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้น
จะต้องมายื่นเดีย
่ วและแสดงตัวที่สถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่
จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซา่ อันเนื่องมาจาก
หลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย
่ ว ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ
์ นการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่าน
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หลังจากทัวร์อกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตาม
ความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

***********************************************************************************
************************

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยืน
่ ขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกับ
ตอนนาเอกสารส่งยืน
่ คาร้องขอวีซา่ ทางศูนย์ยน
ื่ หรือสถานทูตขอ
อนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเปลีย
่ นแปลงแก้ไขข้อมูลใน
ระบบออนไลน์ จุดละ 200 บาท / ท่าน
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้ น /
อาชีพอิสระ /
ไม่ได้ศก
ึ ษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
1. ชื่อ-สกุล
(ภาษาไทย)...........................................................................................
........................................
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)
............................................................................................................
.................
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ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมก่อน
แต่งงาน

(ภาษาไทย)..........................................................

(ภาษาอังกฤษ)..........................................................
หมายเลขหนังสือเดินทาง ................................................... วันเดือน
ปี เกิด .................................................
วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือ
เดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน
...............................................................
2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานไม่จดทะเบียน

แต่งงานจดทะเบียน
หย่า

หม้าย

3. กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณา
กรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล
..................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด
สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน
(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................
.........
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........................................................................................................
.......................................................
รหัสไปรษณีย์
ที่อยู่ปัจจุบันปัจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above
(ภาษาอังกฤษ).........................................
........................................................................................................
.........................................................
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน ...........................................
โทรศัพท์มือถือ
............................................ อีเมลล์
..............................................................................
5. ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา
(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................
......
(กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด
..................................................................................)
กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยู่ที่ทางานให้
ชัดเจนเช่นกัน)
ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
........................................................................................
.....................................................................................................
รหัสไปรษณีย์

Happy Italy-Swiss7D/WY Promotion!! (MXP-ZRH) May-Jun2018

20 | P a g e

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

............................................ หมายเลขต่อภายใน
.................................

กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับชั้นหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
...............................................................
กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา
(ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย
......................................................................................................
ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้
(ระบุ)....................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่
เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันที่)
ตั้งแต่วันที่

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

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

ไม่เคย

ถึงวันที่
รวม

........... วัน

ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วมือหรือไม่
ไม่เคย
กรณีที่ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วแล้ว กรุณาระบุวันที่
......................................................................................
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9. ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่

ตัวเอง

มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย
(กรณีที่มีผู้สนับสนุดค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและ
ระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรือไม่)
ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่าน คือ
.........................................................................................................
..........
ความสัมพันธ์กับท่าน
.........................................................................................................
............................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม่
เดินทางด้วยกัน

เดินทางด้วยกัน

ไม่ได้

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