Italy-Switzerland-France 9 Days
Club Med Chamonix
ด้วยสายการบินระด ับ 5 ดาว

บินเข้ า เมืองปิ ซ่ า กลับที่เมืองเจนิวา
สัมผัสวิวสวยแห่ง 2 ยอดเขาอัญมณี แห่งเทือกเขาแอลป์
ยอดเขายุงฟราวยอร์ค + ยอดเขาอาร์กยุ ดู มิดี ชมวิวมองต์บลังค์
พิเศษสุดนาท่านดื่มน้าแร่ดงั ของฝรังเศสเอเวี
่
ยง จากแหล่งกาเนิด
เที่ยวชมเมืองท่องเที่ยว-ช้อปปิ้งในเมืองท่องเที่ยวยอดนิยม
ปิซ่า-เจนัว-เซอร์ราวาลเล เอ้าท์เลท-มิลาน-โคโม-ติราโน่
รถไฟสายเบอร์นิน่าเอ็กซเพรส-เซนต์มอริทซ์-ลูเซิรน์ -อินเทอร์ลาเก้น
โลซานน์ -เจนี วา-ชาร์โมนิค-เอเวียง-เจนี วา
และพิเศษสุดๆ อิ่มอร่อย พร้อมดื่มได้ทกุ อย่างเต็มที่ ไม่มีลิมิต ในคลับเมด

ปิ ซ่า
เจนัว

เมืองท่องเทียวชื
่ อ่ ดังของประเทศอิตาลี อดีตเมืองท่าเรือชายฝั ง่ ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเป็ นทีต่ งั ้ ของหอ
เอนปิ ซ่า 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลก
หนึง่ ในเมืองใหญ่ทสี ่ ดุ ของอิตาลี และเป็ นเมืองท่าทีส่ าคัญริมฝั ง่ ชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางฝั ง่
ตะวันตกของอิตาลี

โคโม่

เมืองริมทะเลสาบชือ่ เดียวกันกับชือ่ เมือง ซึง่ ได้ชอื ่ ว่าเป็ นทะเลสาบทีส่ วยงามทีส่ ดุ ของอิตาลี ในแคว้นลอมบาร์
เดีย ตัง้ อยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี บริเวณเชิงเทือกเขาแอลป์ ทะเลสาบโคโมล้อมรอบด้วยภูเขาสูงที ่
ยังมีป่าไม้เขียวชะอุ่ม มีกาแพงธรรมชาติเป็ นฉากหลังอันงดงามอลังการให้กบั ดินแดนบริเวณนี้ และมีหมิ ะปก
คลุมอยู่ตลอดปี
ทิ ราโน่
เมืองพรมแดนระหว่างอิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์ ตัง้ อยู่ในจังหวัดซันดริโอภาคเหนือของประเทศอิตาลี
เซ้นต์มอริทซ์ เมืองตากอากาศหรูในหุบเขาของสวิตเซอร์แลนด์ ในมลรัฐเกราบรุนเดิ้น Graubunden รัฐทีใ่ หญ่ทสุี ่ ดในเขต
แนวเทือกเขาแอลป์ ตัง้ อยูบ่ นระดับความสูง 1,775 เมตร
อิ นเทอร์ลาเก้น เมืองสวยในหุบเขาทีต่ งั ้ ริมฝั ง่ ของ 2 ทะเลสาบคือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ และเป็ นเมืองท่องเทียวดั
่ งของ
สวิสฯ มียอดเขาสูงเขตเทือกเขาแอลป์ ทีต่ งั ้ ของยอดเขาจุงฟราว Top of Europe
ลูเซิ รน์
เมืองท่องเทียวอั
่ นดับหนึง่ ของสวิสฯ และยังเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ วยงาม อาทิ ทะเลสาบลูเซิรน์ สะพานคา
แปล อนุเสาวรียส์ งิ โตหินและแหล่งช้อปปิ้ งสินค้าต่างๆ
ชาร์โมนิ ค ดู มองต์บลังค์ เมืองทีต่ งั ้ ของ ยอดเขามองต์บลังค์ ยอดเขาทีส่ งู ทีส่ ดุ ของเทือกเขาแอลป์ และเป็ นสกีรสี อร์ทยอด
นิยมของประเทศ และเป็ นทีต่ งั ้ ของอาร์กุย ดู มิดี ทีค่ วามสูง 3,872 เมตร ทีมี่ ความหมายว่า ยอดเขาสีขาว
เพราะมีหมิ ะปกคลุมตลอดทัง้ ปี
เอเวียง เลส์แบง เมืองแห่งน้ าแร่ชอื ่ ดังของฝรังเศส
่ น้ าแร่เอเวียงทีท่ ุกขวดนัน้ ได้รบั การบรรจุจากน้ าแร่ของเมืองนี้ ทีม่ แี หล่ง
กาเนิดมาจากน้ าฝนและหิมะทีค่ อ่ ยๆ ซึมซับลงไปใต้ดนิ ผ่านการกลันกรองของชั
่
น้ หินดินทรายและแร่ธาตุทมีี ่
ประโยชน์มากมายใต้พ้นื ดินกว่า 15 ปี จนกลายเป็ นแหล่งน้ าดืม่ ทีม่ ชี อื ่ เสียงโด่งดัง ผ่านการบรรจุขวด
มากมายกว่า 6 ล้านขวดในแต่ละวัน และนาส่งออกขายทัวโลกรวมทั
่
ง้ ประเทศไทย
เจนี วา
เมืองแสนสวยทีมี่ ทศั นียภาพงดงามไปด้วยทะเลสาบและน้ าพุกลางใจเมืองซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง

กาหนดเดิ นทาง
วันแรก
22.30น.
01.35 น.
05.25 น.
07.40 น.

วันที่สอง
12.40 น.
กลางวัน
บ่าย

22 - 30 มีนาคม 2561

22 มี.ค. 61
สนามบิ นสุวรรณภูมิ-โดฮา-สนามบิ นกาลิ เลโอ ปิ ซ่า (อิ ตาลี)
พร้อ มกัน ที่ สนามบิ น สุ วรรณภูมิ เคาน์ เตอร์ P ประตูท าเข้ าหมายเลข 7-8 เคาน์ เตอร์สายการบิ น
กาตาร์ เจ้าหน้าทีจ่ าก ทางบริษทั ฯ อานวยความสะดวกดูแลเรื่องการเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระต่างๆ
ออกเดิ นทางสู่เมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบิ นการ์ต้าแอร์เวย์ เที่ยวบิ นที่ QR837
เดิ นทางถึงสนามบิ นโดฮา ประเทศกาต้าร์ จากนัน้ นาท่านแวะเปลี่ยนเครือ่ ง
นาท่านออกเดิ นทางจากเมืองโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบิ นการ์ต้าแอร์เวย์
เที่ยวบิ นที่ QR133
23 มี.ค. 61
ปิ ซ่า (อิ ตาลี) – ชมหอเอนปิ ซ่า – เจนัว
เดิ นทางถึงสนามบิ นนานาชาติ กาลิ เลโอ กาลิ เลอิ เมืองปิ ซ่า จากนัน้ นาท่านผ่านขัน้ ตอนการตรวจ
หนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย โดยสารรถโค้ชเพื่อเดินทางเข้าสูต่ วั เมืองปิ ซ่า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านชมเมืองปิ ซ่า ตัง้ อยู่บนฝั ง่ แม่น้าอาร์โน เป็ นเมืองท่องเทีย่ วเอกของแคว้นตอสกานาของประเทศอิตาลี
อันมีจตั ุรสั ดูโอโมแห่งเมืองปิ ซาทีไ่ ด้รบั เลือกโดยองค์การยูเนสโก้ใหห้ขน้ ทะเบียนเป็ นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.ศ.
1987 ใหห้ท่านแวะถ่ายรูปกับหอเอนปิ ซ่า 1 ใหน 7 สิง่ มหัศจรรย์ของโลกใหนยุคประวัตศิ าสตร์ ทีส่ ร้างขึน้ เพื่อเป็ น
หอระฆังแห่งวิหารประจาเมือง แต่เพียงการเริม่ ต้นของการสร้างถึงบริเวณชัน้ 3 ก็เกิดการทรุดตัวและต้อง
หยุดการก่อสร้างจนถัดมาอีกร่วม 100 ปี ถึงได้สร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์และยังเป็ นสถานทีก่ าลิเลโอ เคยมา

คา่

วันที่สาม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันที่สี่
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่
วันที่ห้า
เช้า

พิสจู น์เรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก และการตกของวัตถุดว้ ย จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองเจนัว (ใหช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
หน้่งใหนเมืองใหหญ่ทส่ี ดุ ของอิตาลี เมืองเจนัวกลายเป็ นเมืองท่าทีส่ าคัญริมฝั ง่
ชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางฝั ง่ ตะวันตกของอิตาลีไปโดยปริยาย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเข้าโรงแรมที่พกั MERCURE GENOA SAN BIAGGIO หรือระดับเดียวกัน
24 มี.ค. 61
เจนัว- เอ้าท์เลท ซาราลวาลเล – โคโม โลมาซโซ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เอ้าท์เลท ซาราวาเล OUTLET SARAVALLE (ใหช้เวลาเดินทางประมาณ 1ชัวโมง)
่
ใหห้
เวลาท่านเดินเล่นช้อปปิ้ ง เลือกซือ้ สินค้าแบรนด์เนมมากมายใหนราคาพิเศษ
รับประทานอาหารกลางวัน อิ สระตามอัธยาศัยในเอ้าท์เลท เพื่อให้ท่านมีเวลาในการช้อปปิ้ งมากขึน้
นาท่านเดินทางเข้าสูให่ จกลาง กรุงมิ ลาน (ใหช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
เมืองใหหญ่สดุ ทางตอนเหนือ
ของอิตาลี นาท่านเดินทางสู่ บริเวณจัตรุ สั มิ ลาโน ดูโอโม หรือ มหาวิ หารแห่งเมืองมิ ลาน เพื่อนาท่าน
ชมบริเวณรอบนอกมิลานดูโอโมทีส่ ร้างใหนสไตล์นิโอโกธิค ทีม่ คี วามสวยงามด้วยยอดแหลมกว่า 100 ยอด
เดินเล่นถ่ายรูปกับ แกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล, อนุสาวรียข์ องลิโอนาร์โด ดาวินซี, อนุสาวรียข์ องกษัตริย์
วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลที่ 2 กษัตริย์ ผูร้ วบรวมก่อตัง้ ประเทศอิตาลี มีเวลาอิสระใหห้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้ งสบายๆ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเข้าโรงแรมที่พกั JUST HOTEL FIERRA LOMAZZO หรือระดับเดียวกัน
25 มี.ค. 61
โคโม่-ติ ราโน่ (อิ ตาลี)-รถไฟ เบอร์นิน่า เอ็กซเพรส-เซนต์ มอริทซ์ (สวิ ตเซอร์แลนด์)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ช่วงเช้านาท่านเดินทางสู่ เมืองโคโม เมืองสวยริมทะเลสาบโคโม ใหนเขตอิตาเลียนเลค ใหห้ท่านเดินเล่น
ถ่ายรูปสบายๆ จากนัน้ นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองติ ราโน่ (ใหช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
เมืองต้น
ทางของเส้นทางรถไฟสายเบอร์นิน่าเอ็กซเพรสจากอิตาลีเข้าสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาคณะโดยสารรถไฟขบวนท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดัง บนเส้นทางที่สวยงามและได้รบั การบันทึก
ให้เป็ นเส้นทางสายมรดกโลก เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส Bernina Express 14.25 - 16.33
(รถไฟ Bernina Express มีวนั ละ 1 เทีย่ วและมีทน่ี งจ
ั ่ ากัด หากทางบริษทั ฯไม่สามารถจองได้ จะทาการจอง
เป็ นรถไฟขบวนปรกติทว่ี งิ่ ใหนเส้นทางเดียวกัน ได้ชมทัศนียภาพทีส่ วยงามเช่นเดียวกัน) ข้ามพรมแดนเข้าสู่
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ท่านจะได้ช่นื ชมกับทัศนียภาพทีส่ วยงาม โดยเฉพาะสะพาน Brusio Spiral
Viaduct ทีว่ นเป็ นวงกลม 360 องศาและเป็ นมรดกโลก จะต้องประทับใหจตลอดเส้นทางการเดินทางกว่า 2.30
ช.ม. จากนัน้ นาท่านเดินเล่นชมเมืองเซนต์ มอริทซ์ อีกหน้่งเมืองท่องเทีย่ วชื่อดังของสวิส
นาท่านเข้าที่พกั โรงแรม SCHWEIZERHOF PROTENSINA หรือเทียบเท่า
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง จากนัน้ ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
26 มี.ค. 61
เซนต์ มอริทซ์–ลูเซิ รน์ -อิ นเทอร์ลาเก้น
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิ รน์ (ใหช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
เมืองท่องเทีย่ วทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วมาเยือน
มากทีส่ ดุ ใหนสวิส ใหห้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปกับ สะพานไม้ และ อนุสาวรียส์ งิ โต สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิรน์

กลางวัน
บ่าย
คา่

วันที่หก
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่

วันที่เจ็ด
เช้า

หรือเดินเล่นเลือกซือ้ ของทีร่ ะล้ก สินค้าคุณภาพดีของสวิส อาทิ นาฬิกาหลากหลายยีห่ อ้ , ช็อคโกแลต, มีด
พับของทหารสวิส รองเท้า แฟชันBally
่
ฯลฯ เมืองท่องเทีย่ วอันดับหน้่งของสวิสทีห่ ลายท่านอาจจะเคยไป
เยือนมาแล้ว แต่ลเู ซิรน์ ก็ยงั คงมีความสวยงามเหมือนเดิม
รับประทานอาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัยเพือ่ ให้ท่านมีเวลาเดิ นเล่นชมเมืองช้อปปิ้ งมากขึน้
นาท่านออกเดินทางต่อสู่ เมืองอิ นเทอร์ลาเก้น เมืองท่องเทีย่ วยอดนิยมอีกแห่งหน้่งของสวิส เมืองสวยที่
ตัง้ อยู่ระหว่าง 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบทุนน์และทะเลสาบเบรียนซ์
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารไทย
นาท่านเข้าที่พกั โรงแรม CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า
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อิ นเทอร์ลาเก้น-ยอดเขายุงฟราวยอร์ค-ชาร์โมนิ ค ดู มองบลังค์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสูย่ อดเขาสาวน้ อย ยุงฟราวยอร์คหน้่งใหนยอดเขาทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วข้น้ ไปสัมผัสความงดงาม
ของ อเลิรท์เชอร์กลาเซียร์ ธารน้าแข็งทีบ่ ริสทุ ธิ มีความยาวกว่า 22 กิโลเมตร บนความสูงกว่า 3,000เมตร
จนยูเนสโก้ ได้บนั ท้กใหห้เป็ นหน้่งใหนมรดกโลกทางธรรมชาติ โดยท่านจะได้นัง่ รถไฟชมวิวสวยๆจากกริน
เดอร์วาลล์ส่ไู คลน์เนอร์ไชเดคและเปลี่ยนรถไฟอีกขบวนสู่ TOP OF EUROPEสถานีรถไฟทีส่ งู ทีส่ ดุ
ของยุโรป3,454 เมตร เหนือระดับน้าทะเล นาท่านเดิ นชมไอซ์พาเลซ ถา้ น้าแข็งทีม่ กี ารตกแต่งอย่าง
สวยงาม ชมวิวสวยจากลานหิมะทีท่ ่านจะได้เห็นธารน้าแข็งทีส่ วยงาม (ใหนวันทีท่ อ้ งฟ้ าสดใหสไร้เมฆหมอกบด
บัง) และนาท่านสูส่ ถานี สฟิ งค์จดุ สูงสุดบนยุงฟราว เพื่อเก็บภาพสวยๆ รวมทัง้ จุดถ่ายรูปยอดนิยมกับ
สัญลักษณ์ของยุงฟราว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
ได้เวลานัดหมาย นาท่านเดินทางลงจากยอดเขายุงฟราว สูจ่ ุดเปลีย่ นรถไฟทีไ่ คลน์เนอร์ไชเดคมาต่อรถไฟ
อีกขบวนสูส่ ถานี เลาเทอร์บรุนเน่ นทีท่ ่านจะได้เห็นทัศนียภาพทีส่ วยงามไม่ซ้ากับขาข้น้ จากนัน้ นาท่าน
เดินทางข้ามพรมแดนสูเ่ ทือกเขาแอลป์ ใหนฝั ง่ ประเทศฝรังเศสสู
่
่เมืองชาร์โมนิ ค ดู มองต์บลังค์เมืองทีต่ งั ้ ของ
ยอดเขามองต์บลังค์ ยอดเขาทีส่ งู ทีส่ ดุ ของเทือกเขาแอลป์ และเป็ นสกีรสี อร์ทยอดนิยมของประเทศ ระหว่าง
ทางท่านจะได้ช่นื ชมธรรมชาติทง่ี ดงามสองข้างทางของ เทือกเขาแอลป์ ซ้ง่ ปั จจุบนั ยังคงความงดงามของ
ธรรมชาติได้อย่างเต็มอิม่
นาท่านเดิ นทางเข้าที่พกั CLUB MED CHAMONIX DU MONT BLANC ใหห้ท่านได้พกั ผ่อนใหนหน้่ง
รีสอร์ทของคลับเมดทีโ่ ด่งดังใหนยุโรป ใหห้ท่านได้พกั ผ่อน ใหช้บริการกิจกรรมต่างๆ รวมทัง้ พักผ่อนดื่มเครื่องดื่ม
แบบไม่จากัด ตามสไตล์คลับเมด พักผ่อนสบายๆ ในคลับเมด เอนจอยกับรีสอร์ทชื่อดังที่เป็ นที่รจู้ กั
ของคนทัวโลก
่
รับประทานอาหารคา่ ในคลับเมด ท่านจะได้ชมการแสดงยามคา่ คืนของเหล่า G.O. ที่มี
ความสามารถมากมายหลากหลายรูปแบบ พร้อมนัง่ ดืม่ เครือ่ งดื่มต่างๆได้อย่างเต็มที่
คลับเมด ชาร์โมนิ ค – สถานี กระเช้า อาร์กยุ ดูมิดี ชมวิวยอดเขามองต์บลังค์-เอ
เวียง เลส์ แบง-เจนี วา
รับประทานอาหารเช้าในคลับเมด
นาท่านสูส่ ถานี กระเช้า อาร์กยุ ดู มิ ดีเพื่อขึน้ กระเช้า เคเบิลคาร์ สูจ่ ุดชมวิวอาร์กุย ดู มิดี ทีค่ วามสูง
3,872 เมตร สูจ่ ุดชมวิว ทีท่ ่านสามารถชมทัศนียภาพทีส่ วยงามของยอดเขามองต์บลังค์ ทีม่ คี วามหมายว่า
ยอดเขาสีขาวเพราะมีหมิ ะปกคลุมตลอดทัง้ ปี รวมทัง้ เป็ นยอดเขาทีส่ งู ทีส่ ดุ ของเทือกเขาแอลป์ อีกด้วยความ
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กลางวัน
บ่าย

คา่

วันที่แปด
เช้า

สูงเหนือระดับน้าทะเลที่ 4,807 เมตร จากนัน้ ใหห้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปชมเมืองช้อปปิ้ งใหนเมืองชาร์โมนิ
คเดินทางกลับคลับเมด
รับประทานอาหารกลางวันในคลับเมด
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองเอเวียง เลส์แบง เมืองแห่งน้าแร่ช่อื ดังของฝรังเศส
่ น้าแร่เอเวียงทีท่ ุกขวดนัน้ ได้รบั
การบรรจุจากน้าแร่ของเมืองนี้ ทีม่ แี หล่งกาเนิดมาจากน้าฝนและหิมะทีค่ ่อยๆซ้มซับลงไปใหต้ดนิ ผ่านการ
กลันกรองของชั
่
น้ หินดินทรายและแร่ธาตุทม่ี ปี ระโยชน์มากมายใหต้พน้ื ดินกว่า 15 ปี จนกลายเป็ นแหล่งน้าดื่ม
ทีม่ ชี ่อื เสียงโด่งดัง ผ่านการบรรจุขวดมากมายกว่า 6 ล้านขวดใหนแต่ละวัน และนาส่งออกขายทัวโลกรวมทั
่
ง้
ประเทศไทย นาท่านสูห่ น้่งใหนแหล่งกาเนิดของน้าแร่เอเวียงใหนเขตเมืองเก่าของเอเวียงทีท่ ่านสามารถนาขวด
มาใหส่น้าดื่มได้มากเท่าทีท่ ่านต้องการเหมือนคนใหนเมืองเอเวียงทีไ่ ม่ตอ้ งซือ้ น้าดืม่ กิน ใหนทุกๆวันจะมีคนนา
ขวดมาใหส่น้ากลับไปดื่มกินทีบ่ า้ นได้โดยไม่ตอ้ งเอาไปต้มหรือผ่านขัน้ ตอนใหดๆ เลยและใหช้กนั มากว่า 200 ปี ได้
เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเจนี วาใหนประเทศสวิตเซอร์แลนด์
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเข้าที่พกั โรงแรม NH GENEVA AIRPORT หรือเทียบเท่า

17.05 น
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เจนี วา-กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเจนี วา (ใหช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
นาท่านชม เมืองทีต่ งั ้ ขององค์การสากล
ระดับโลก อาทิ องค์การการค้าโลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ นาท่านแวะถ่ายรูปบริเวณ สวนอิ ง
ลิ ชการ์เด้น ทีม่ แี ลนด์มาร์คทีส่ าคัญของเจนีวา อย่างทะเลสาบเจนีวา-น้าพุเจทโด-นาฬิกาดอกไม้-อนุสาวรีย์
การรวมชาติของชาวสวิส จากนัน้ ใหห้เวลาท่านเดินเล่นชมเมืองช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ มากมาย
รวมทัง้ สินค้าคุณภาพดีของสวิส อาทิ นาฬิกาดัง-มีดอเนกประสงค์วคิ ตอเรียน็อกซ์ ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัยเพือ่ ให้ท่านมีเวลาเดิ นเล่นชมเมืองและช้อปปิ้ งมาก
ขึน้
นาท่านเดินทางสู่ สนามบิ นนานาชาติ เจนี วา เพื่อผ่านขัน้ ตอนการทาคืนภาษี – เช็คบัตรโดยสาร ตรวจ
หนังสือเดินทางเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ออกเดิ นทางจากสนามบิ นเมืองเจนิ วา โดยสายการบิ นกาตาร์ เที่ยวบิ นที่ QR-100

วันที่เก้า
00.10 น.
01.40 น.
12.40 น.
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สนามบิ นสุวรรณภูมิ
เดิ นทางถึงสนามบิ นโดฮา ประเทศกาต้าร์ จากนัน้ นาท่านเปลี่ยนเครือ่ ง
ออกเดิ นทางจากนครโดฮา ประเทศกาต้าร์ โดยสายการบิ นกาตาร์ เที่ยวบิ นที่ QR-834
เดิ นทางถึง สนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

กลางวัน
13.30 น.

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

อัตราค่าเดิ นทาง

22-30 มี.ค.2561

สวิ ตเซอร์แลนด์-อิ ตาลี-ฝรังเศส
่
9 วัน / QR
Club Med Chamonix

อัตราค่าเดิ นทาง

ราคาผูใ้ หญ่ ท่านละ

65,000

พักเดี่ยวเพิ่ ม ท่านละ

12,000

**ไม่รวมค่าบริ การด้านนัดหมายวีซ่าและเอกสารด้านวีซ่าท่านละ 3,500 บาท //
ค่าทิ ปคนขับ, ทิ ปไกด์ท้องถิ่ น และค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,800 บาท
(ค่าใช้จ่ายวีซ่าและทิ ปชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนออกเดิ นทาง) **
*** บัตรโดยสารของการบิ นที่เสนอเป็ นราคาพิ เศษไม่มีราคาเด็ก ***
*** บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ ม ***
*** โรงแรมในยุโรปที่บริษทั จอง ส่วนใหญ่จะ ไม่มีห้อง 3 เตียง ***
อัตราค่าบริการนี้ รวมบริการ
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินกาตาร์แอร์เวย์ชนั ้ ประหยัด เส้นทาง กรุงเทพฯ-ปิ ซ่า // เจนีวา-กรุงเทพฯ
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหน้่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ ตามรายการทีร่ ะบุ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการ
ทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางใหนต่างประเทศ
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองใหนวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สาหรับเด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูให้ หญ่เกิน 75 ปี
กรมธรรมพ์ 500,000 บาท (เงื่อนไขเป็ นไปตามบริษทั ฯประกันฯ)
 ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซ้ง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 31
มกราคม 2561 และท่านต้องชาระเพิม่ หากมีการเรียกเก็บเพิม่ จากสายการบิน
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวมบริการ
o ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางใหนกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
o ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
o ค่าพนักงานยกกระเป๋ าโรงแรม และสนามบิน
o ค่าใหช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ
o ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ใหนรายการ
o ค่าทาใหบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
o สาหรับราคานี้บริษทั ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่ วหากมีการเก็บเพิม่
o ค่าประกันการเดินทางทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์
o ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%

o ค่าวีซ่าเชงเก้นและงานบริการด้านเอกสารและการนัดหมายท่านละ 3,500- บาท
o ค่าทิ ปคนขับรถ-ร้านอาหาร ในยุโรป และค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ รวมท่านละ 1,800- บาท

การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์สว่ นที่
เหลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่ามัด
จาทัง้ หมด
การยกเลิ ก
 หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทาการ มิฉะนัน้ บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิ ์ในการ
คืนเงินทัง้ หมด
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยืน่ วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจาที่ 20,000.- บาท และค่าวีซ่า
ตามทีส่ ถานทูตเรียกเก็บ
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครือ่ งบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน
ค่ามัดจา
หมายเหตุ
 รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุ การณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
์
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
 บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
 ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนที่
เกิน
 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
 กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
 หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จ้งอาจทาใหห้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมใหนยุโรปส่วนใหหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ใหนแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่า
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลใหห้ค่าโรงแรมสูงข้น้ มากและห้องพักใหนเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิใหนการปรั
บเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อใหห้เกิดความเหมาะสม
์
โรงแรมใหนยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบน้า ซ้ง่ ข้น้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

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 ค่าใช้จา่ ยผูย้ ื่นคาร้องจะต้องชาระด้วยตนเอง

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน

o โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการยื่นคาร้องขอวีซ่า

o ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จานวน 2 รูป เน้ นหน้ าใหญ่ (ขนาดรูปหน้ าเท่ากับใน
หนังสือเดิ นทาง)
- ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวก **

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
- ใช้สาเนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุน้อยกว่า 20 ปี และยังศึกษาอยูถ่ งึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสาเนาสูตบิ ตั รด้วยและกรุณา
แนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บา้ นและเบอร์มือถือ
o
o
o
o

สาเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านทีส่ มรสแล้ว
สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ กรณีท่านทีม่ กี ารเปลีย่ นชื่อ
สาเนาใบเปลีย่ นนามสกุล กรณีท่านทีม่ กี ารเปลีย่ นนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ ย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษทั ทีท่ างานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ

เข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน และระบุวนั ลางานหรือระบุวนั ทีเ่ ดินทางอย่างชัดเจน (หนังสือรับรองการ
ทางานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สาเนาบัตรประจาตัว
ราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการทางานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น

 หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสาเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จา่ ย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีน้หี าก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาร้องขอวีซ่านี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา

- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) (หนังสือรับรองการเรียนออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)

o หลักฐานการเงิ น
- สเตทเม้นท์จากธนาคารบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัว ขอย้อนหลัง 6 เดือน และอัพเดทถึงเดือนปั จจุบนั ทีส่ ดุ
หรือไม่ต่ากว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมสาเนาหน้าบัญชีหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชี
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่มหรือ 1 บัญชี กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วยหรือ statement
บัญชีอ่นื ร่วมด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา เป็ นต้น
- กรณีรบั รองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทาจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย
ให้บุคคลในครอบครัวเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมระบุความสัมพันธ์เพื่อชีแ้ จงต่อสถานทูตอีก 1 ฉบับด้วย โดยเฉพาะคู่

สามี-ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินใน
บัญชีน้อย ฝ่ ายทีม่ กี ารเงินมากกว่าต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทาจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายพร้อม
ระบุช่อื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)

จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองทัง้ บิดาและมารดา
หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิ ดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจาก
อาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-

*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่า

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
์
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน้ จะต้องมา
ยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซา่ อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20
์
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทาง
เป็ นหลัก
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่ง
ยื่นคาร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ จุดละ 200 บาท / ท่าน
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)................................................................................................
...............................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์
ที่อยูป่ ัจจุบนั ปัจจุบนั หากเหมื อนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).........................................

.................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์

โทรศัพท์บา้ น

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

............................................ อีเมลล์

..............................................................................
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)....................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ท่ ีผา่ นมาหรื อไม่

ไม่เคย

เคย (กรณี ท่ ีเคยให้ระบุวนั ที่)

ตัง้ แต่วนั ที่
รวม

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

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

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

