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อติาล(ีมลิาน) สวติเซอรแ์ลนด ์ฝร ัง่เศส   

7 วนั 4 คนื 
โดยสายการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์(EY) 

 

  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสูม่หานครแหง่แฟช ัน่มลิาน (Milan) เมอืงหลวงแหง่แฟช ัน่โลก เต็มอิม่กบัดนิแดนทีม่ี

ธรรมชาตอินังดงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลกทีส่วติเซอรแ์ลนด ์แวะเทีย่วลเูซริน์ (Lucerne) เมอืงยอดนยิม พา

ขึน้รถไฟพชิติยอดเขาจงุเฟรา (Jungfrau) มรดกโลกทางธรรมชาตแิหง่แรกของยโุรป เทีย่วกรงุเบริน์ 

(Bern) เมอืงหลวงของสวสิและเมอืงมรดกโลก เขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์

(Versaille Palace) อนัยิง่ใหญ ่ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึกบั หอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณ์ทีโ่ดดเดน่สงู

ตระหงา่นคูน่ครปารสี ชอ้ปป้ิงรา้นคา้ปลอดภาษีและในหา้งใหญใ่จกลางกรงุปารสี       

ก าหนดการเดนิทาง  

    2-8, 4-10, 7-13, 9-15, 14-20 ธ.ค. 2557    

 

                              18 – 24 มกราคม ,25 – 31 มกราคม , 8 -14 กมุภาพนัธ ์2558 

D1. กรงุเทพฯ – อาบดูาบ ี

                                                               D2. มลิาน – มหาวหิารมลิาน -  ลเูซริน์ – อนิเทอรล์าเกน้ 

                                                               D3. กรนิเดอรว์าล – ยอดเขาจงุเฟรา – เบริน์ 

                                                               D4. เบริน์ – ดจิอง – ปารสี 

                                                               D5. ปารสี – พระราชวงัแวรซ์ายน ์– ชอ้ปป้ิง 

                                                               D6. หอไอเฟล – ลอ่งเรอืบาโตมซุ - สนามบนิ – อาบดูาบ ี

                                                               D7. กรงุเทพฯ         
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วนัแรกของการเดนิทาง           กรงุเทพฯ  - อาบดูาบ ี

17.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 8 

เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิเอทฮิดั โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก ***คณะเดนิทางวนัที ่26 ต.ค. 2557 เป็นตน้ไป คณะพรอ้มกนั

เวลา 16.30 น. และออกเดนิทางเวลา 19.50 น. และเดนิทางถงึสนามบนิ

อาบดูาบเีวลา 23.35 น.*** 

 

20.35 น. ออกเดนิทางสูก่รงุมลิาน โดยสายการบนิเอทฮิดั เทีย่วบนิที ่EY 401  

วนัทีส่องของการเดนิทาง  อาบดูาบ ี– มลิาน - มหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน –  

                                         ลเูซริน์ – อนิเทอรล์าเคน 

00.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอาบดูาบ ีแวะรอเปลีย่นเครือ่ง   

02.25 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงมลิาน ประเทศอติาล ีโดยเทีย่วบนิ EY 81 

***คณะเดนิทางวนัที ่26 ต.ค. 2557 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางตอ่เวลา 

02.40 น. และเดนิทางถงึสนามบนิมลิาน เวลา 06.40 น.*** 

 

07.05 น.
  

ถงึ สนามบนิมลิาโนมลัเปนซา เมอืงมลิาน ประเทศอติาล ี

(เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง หรือ ปรับเป็น 6 ชั่วโมงในวันที ่26 

ต.ค. 2557) น าท่านผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร น าท่านเดนิทางสูต่วั

เมอืงมลิาน (Milan)  เมอืงทีเ่รยีกไดว้่า เป็นเมอืงหลวงแห่งแฟชั่นของโลก 

จากนัน้น าท่านเขา้ชมมหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di Milano) ที่

สรา้งดว้ยศลิปะแบบนีโอโกธคิ ทีผ่สมผสานกัน เป็น สถาปัตยกรรมแบบตะวันตก

สมัยฟ้ืนฟศูลิปวทิยาการ ชมความงดงามอันน่าอัศจรรย ์ น าท่านชม แกลเลอร ี

วคิตอเรยี เอ็มมานเูอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ทีนั่บวา่เป็นชอ้ป

ป้ิงมอลลท์ีส่วยงาม หรูหราและเกา่แกท่ีส่ดุในเมอืงมลิาน อนุสาวรยี ์ของกษัตรยิ์

วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล ที ่2 ผูร้เิริม่การรวมชาตหิวัเมอืงตา่งๆในอติาล ีและอนุสาวรยี์

ของศลิปินชือ่ดังในยุคเรเนซองสอ์กี 1 ท่าน คอืลโิอนารโ์ด ดารว์นิซี ่ทีอ่ยู่ใน

บรเิวณ ดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่   

ระยะทาง 50 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 45 นาท ี

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย น าท่านเดนิขา้มพรหมแดนอติาล ี– สวติเซอรแ์ลนด ์เพือ่เดนิทางสูเ่มอืงลูเซริน์ 

(Lucerne) เมอืงท่องเทีย่วยอดนยิมอันดับหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถู่กหอ้ม

ลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา จากนัน้พาท่านชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying 

Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการ

สละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวสิทีเ่กดิจากการปฏวิัตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.

1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร 

ทอดขา้มผ่านแมน่ า้รอยส ์(Reuss River) อันงดงามซึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์

ของเมอืงลูเซริน์ เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สรา้งขึน้เมือ่ปี 

ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิส   

ตลอดแนวสะพาน  จากนั้นใหท้่านไดอ้ ิสระเลือกซื้อสินคา้ของสวิส เช่น          

ช็อคโกแลต ,เครือ่งหนัง,มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag 

ระยะทาง 244 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ชม. 
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Heuer เ ป็นตน้ จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่เมืองอินเทอร์ลาเคน 

(Interlaken) เมอืงระหว่างทะเลสาบ เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่ะหว่าง ทะเลสาบทูน 

(Lake Thun) และทะเลสาบเบรยีนซ ์(Lake Brienz) อสิระใหท้่านไดส้ัมผัส

บรรยากาศและธรรมชาตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็กๆ  

ระยะทาง 68 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก  CITY OBERLAND หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง  อนิเทอรล์าเคน – กรนิเดอรว์าลด ์- ยอดเขาจงุเฟรา – เบริน์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 ออกเดนิทางสู ่เมอืงกรนิเดอวาลด ์(Grindelwald) เมอืงตากอากาศทีส่วยงาม

และยังเป็นทีต่ัง้สถานีรถไฟขึน้สู ่ยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) เเละเมือ่ปี คศ.

2001  องค์การยูเนสโกประกาศใหย้อดเขาจูงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลกทาง

ธรรมชาตแิหง่แรกของยโุรป น าคณะน่ังรถไฟทอ่งเทีย่วธรรมชาต ิขึน้พชิติยอดเขา

จูงเฟราทีม่คีวามสูงกว่าระดับน ้าทะเลถงึ 11,333 ฟตุหรือ 3,454 เมตร ระหว่าง

เสน้ทางขึน้สู่ยอดเขาท่านจะไดผ้่านชมธารน ้าแข็งที่มขีนาดใหญ่จนถงึ สถานี

รถไฟจุงเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) สถานรีถไฟทีอ่ยู่สูงทีสุ่ดในยุโรป 

(Top of Europe) เขา้ชมถ า้น า้แข็ง (Ice Palace) ทีแ่กะสลักใหส้วยงาม อยู่

ใตธ้ารน ้าแข็งลกึถงึ 30 เมตร 

ระยะทาง 20 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 50 นาท ี

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย พาทา่นชมววิที ่ ลานสฟิงซ ์ (Sphinx Terrace) จดุชมววิทีส่งูทีส่ดุในยโุรป ที่

ระดับความสงูถงึ 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทีถ่งึชายแดนสวสิ 

สมัผัสกบัภาพของธารน ้าแข็ง Aletsch Glacier ทีย่าวทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ 

ยาวถงึ 22 ก.ม.และหนาถงึ 700 เมตร โดยไมเ่คยละลาย อสิระใหท้า่นได ้

สนุกสนานกบัการถา่ยรปู เลน่หมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกบักจิกรรมบนยอด

เขา และทีไ่มค่วรพลาดกบัการสง่โปสการด์โดยทีท่ าการไปรษณียท์ีส่งูทีส่ดุใน

ยโุรป น าคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยไมซ่ า้เสน้ทางเดมิ ใหท้า่นไดช้มววิ

ทวิทศันท์ีส่วยงามและแตกตา่งกนัจนถงึ สถานรีถไฟเมอืงลาวทเ์ทอบรนุเนนิ

(Lauterbrunnen)   จากนัน้เดนิทางตอ่สูเ่มอืงเบริน์(Bern) ซึง่ไดร้บัการยก

ยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้

เบริน์ยงัถกูจดัอนัดับอยูใ่น 1 ใน 10 ของเมอืงทีม่คีณุภาพชวีติทีด่ที ีส่ดุของ

โลกในปี ค.ศ.2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 69 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.30 ชม. 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก   HOLIDAY INN WESTSIDE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง เบริน์  - ดจิอง – ปารสี 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้เดนิทางสู่เมอืงดจิอง (Dijon) ประเทศฝร่ังเศส อดีตเมอืงหลวงแห่ง

แควน้เบอร์กันดี ผ่านทุ่งราบอันกวา้งใหญ่แหล่งผลติมัสตาร์ดชือ่ดัง อกีทัง้ยังมี

ระยะทาง 291 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 3.40 ชม. 
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ชือ่เสยีงในการผลติไวน์ชัน้เลศิอกีดว้ย ผ่านชมอาคารบา้นเรอืนสมัยเรเนสซองส ์

โบสถแ์ละวหิารเกา่แกใ่นสมยัยคุกลาง ซึง่มจีดุเดน่คอื การมงุหลังคาดว้ยกระเบือ้ง

สแีดงสดจัดเรยีงเป็นลวดลายงดงาม 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย เดนิทางสู ่มหานครปารสี (Paris) เมอืงหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมอืงทีม่มีนต์

เสน่หอ์ันเหลือลน้ ทีนั่กท่องเทีย่วอยากมาเยอืนมากที่สุด กรุงปารีสเป็นหนึ่งใน

ศูนย์กลางทางเศรษฐกจิและวัฒนธรรมที่ล ้าสมัยแห่งหนึ่งของโลก ที่ทรงดว้ย

อทิธพิลของการเมอืง การศกึษา บนัเทงิ สือ่ แฟชัน่ วทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ ท าให ้

กรงุปารสีเป็นหนึง่ในเมอืงทีส่ าคัญทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก 

ระยะทาง 315 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 4.25 ชม. 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก   NOVOTEL EST  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง ปารสี – พระราชวงัแวรซ์ายส ์– ชอ้ปป้ิง  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 เดนิทางสู ่เมอืงแวรซ์ายส ์น าเขา้ชมความงดงามของพระราชวงัแวรซ์ายส ์

(Versaille Palace) อันยิง่ใหญ่ (มไีกดท์อ้งถิน่บรรยายในพระราชวัง) ทีส่รา้ง

ขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจา้หลยุสท์ี ่14 ภายในตกแตง่อยา่งวจิติรอลังการ 

ทัง้จติรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครือ่งเรอืน ซึง่เป็นการใชเ้งนิอย่าง

มหาศาล พาทา่นชมหอ้งต่างๆของพระราชวัง เชน่ โบสถห์ลวงประจ าพระราชวัง,

ทอ้งพระโรงทีต่กแตง่อยา่งวจิติรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอควิรี,่ หอ้งกระจก 

(Hall of Mirror) ทีม่คีวามยาวถงึ 73 เมตร ซึง่เป็นหอ้งทีพ่ระยาโกษาธบิด ี(ปาน) 

ราชทูตไทยสมัยพระนารายณ์มหาราชเคยเขา้ถวายสาสน์ต่อพระเจา้หลุยสท์ี ่14 

แหง่ฝร่ังเศส อกีทัง้ยงัเป็นหอ้งทีใ่ชส้ าหรับจัดงานเลีย้งและเตน้ร าของพระนางมาร ี

อังตัวแนตต์ มเหสขีองพระเจา้หลุยสท์ี่ 16, ชมหอ้งบรรทมพระราชนิีที่ตกแต่ง

อยา่งงดงาม, ภาพเขยีนปราบดาภเิษกของจักรพรรดนิโปเลยีนทีย่ ิง่ใหญ ่

ระยะทาง 29 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 40 นาท ี

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย จากนัน้เชญิเลอืกซือ้สนิคา้แฟชั่นอย่างเต็มอิม่ ในราคาถูกทีร่า้นคา้ปลอดภาษ ี

(Duty Free Shop) อาท ิเชน่ เครือ่งส าอางค ์ น ้าหอม นาฬกิาหรอืกระเป๋า  

จากนัน้พาท่านสัมผัสกับบรรยากาศทีเ่ต็มไปดว้ยนักชอ้ปป้ิงจากทั่วทุกมมุโลกใน

หา้งสรรพสินคา้ใหญ่สุดหรูใจกลางกรุงปารีสที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต ์

(Galleries Lafayette) 

 

ค า่ อสิระอาหารค า่  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก   NOVOTEL PARIS EST  หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่กของการเดนิทาง        ปารสี – หอไอเฟล - ลอ่งเรอืบาโตมชุ  - สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส ผ่านลานประวตัศิาสตรจ์ตัุรสั

คองคอรด์ (Place de la Concorde) ทีพ่ระเจา้หลุยสท์ี ่16 และพระนางมารี

อองตัวแนต ถกูตัดสนิประหารชวีติโดยกโิยตนิในสมยัปฏวิตัฝิร่ังเศส จากน ัน้เขา้สู่
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ถนนสายโรแมนตกิชองป์เอลเิซ่ (Champs Elysees) ซึง่ทอดยาวจากจัตุรัส

คองคอรด์ตรงสูป่ระตูชยันโปเลยีน, น าชมและถา่ยรูปคูก่บัประตชูยันโปเลยีน 

(Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัยชนะของจักรพรรดนิโปเลยีนในศกึ 

เอาสเ์ตอรล์ทิซใ์นปี1805 โดยเริม่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี 

ค.ศ.1836 ใหเ้วลาทา่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ชัน้น าบนถนนชองป์เอลเิซ ่ทีเ่ต็มไปดว้ย

รา้นคา้สุดหรูหรา สนิคา้แฟชั่นมากมาย แลว้น าถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกับหอไอเฟล 

(Tour Eiffel) สัญลักษณ์ทีโ่ดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารสีดว้ยความสูงถงึ 

1,051 ฟตุ    ซึง่สรา้งขึน้ในปีค.ศ.1889 ทีบ่รเิวณจัตรัุสทรอคคาเดโร่ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

บา่ย จากน ัน้น าทา่นลอ่งเรอืบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตาม

แมน่ ้าแซนด ์ทีไ่หลผา่นใจกลางกรงุปารสี ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอัน

คลาสสคิของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแมน่ ้า เป็นอกีหนึง่ประสบการณ์ทีน่่า

ประทับใจ โดยเรอืจะลอ่งผา่นมหาวหิารนอเตรอดามแหง่ปารสี (Notre-

dame de Paris) อายกุว่า 800 ปี เป็นมหาวหิารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิที่

งามเลศิ โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่หนา้ทรงเหลีย่มและยอดปลายแหลมบนหลังคา

วหิารสงูจากระดับพืน้ดนิถงึ 96 เมตร เป็นสถานทีป่ระกอบพธิอีภเิษกสมรสระหว่าง

พระเจา้หลุยสท์ี ่16 กับพระนางมาร ีอังตัวแนตต ์และยังเป็นจุดกโิลเมตรทีศู่นย์

ของประเทศฝร่ังเศสอกีดว้ย  

 

 น าคณะเดนิทางสู ่สนามบนิชารล์ เดอ โกลด์ ์เพือ่ใหท้า่นมเีวลาในการท า       

คนืภาษ ี(Tax Refund) และ มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้

ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

 

22.05 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EY 38 ***คณะเดนิทางวนัที ่

23 ต.ค. 2557 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 21.15 น.*** 

 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง อาบดูาบ ี-          

06.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิอาบดูาบ ีเพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  

10.25 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอทฮิทั เทีย่วบนิที ่EY 404 

***คณะเดนิทางวนัที ่23 ต.ค. 2557 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางตอ่เวลา 

10.40 น.และถงึเมอืงไทยเวลา 19.45 น.*** 

 

19.50 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ   

  (รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย ์และ โปรแกรมอาจมกีารสลบัตามความเหมาะสม) 
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กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดท ัง้ 5 ขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย ไมว่า่กรณีทีก่องตรวจคนเขา้      

     ของไทยไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไมอ่นุญาตใหเ้ขา้

เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิไ์มรั่บผดิชอบ หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ  

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง 

โดยทางบรษิทัฯ  จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

โปรแกรม : อติาล ี(มลิาน) – สวติเซอรแ์ลนด ์– ฝร ัง่เศส (ขึน้ยอดเขาจงูเฟรา) 

 7 วนั 4 คนื โดยการบนิเอทฮิดั แอรเ์วย ์(EY) 

 

ก าหนดการเดนิทาง    2-8, 4-10, 7-13, 9-15, 14-20 ธ.ค. 2557    

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 59,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง 59,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 11,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 59,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (เสรมิเตยีง) 59,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) - 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  23,000.- 

ในกรณีทมีวีซีา่แลว้หรอืด าเนนิการยืน่วซีา่เอง 3,400.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
88,500.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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ก าหนดการเดนิทาง 18 – 24 มกราคม ,25 – 31 มกราคม , 8 -14 กมุภาพนัธ ์2558 

 
อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 63,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง 63,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 11,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 63,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (เสรมิเตยีง) 63,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) - 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  23,000.- 

ในกรณีทมีวีซีา่แลว้หรอืด าเนนิการยืน่วซีา่เอง 3,400.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
xx,x00.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

- กรณีเสยีชวีติและอวัยวะ 1,000,000 – 2,000,000 บาท ขึน้อยูก่บัชว่งอาย ุ

      -   คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ ทา่นละไมเ่กนิ 1,500,000 บาท  

 8.  คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

 9.  คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศเชงเกน้ 

10. คา่ทปิพนักงานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจดัท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คา่โทรศัพท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

4. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 2 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั) 
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6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 48 ชัว่โมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั 

     เงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2.  สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

7. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเหต 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

 

1. ทางสถานทูตมกีารแจง้เง ือ่นไขการเตรยีมเอกสารในการขอยืน่วซี่า ดงัน ัน้ควรเตรยีมเอกสาร

ตามทีส่ถานทูตแจง้เง ือ่นไขมา หากทา่นเตรยีมเอกสารไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสาร จนท าให้

ไมส่ามารถยืน่วซี่าไดห้รอืถูกปฏเิสธการอนุมตัวิซี่า ทางบรษิทัสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจ าหรอืคา่

ทวัรท์ ัง้หมด 

2. การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ท ัง้น ีบ้รษิทั

เป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้อตัรคา่ธรรมเนยีมวี

ซา่ทางสถานทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซีา่ ทางสถานทูตไมค่นือตัรา

คา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

 

1.  ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่่าจะดว้ย สาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –5,000 บาท  แลว้แตส่ายการ

บนิและชว่งเวลาเดนิทาง   
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2.  หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที ่

เกดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ      

ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบนิมปัีญหา เช่น     

สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกายและอ านาจ

ในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

 

1. แจง้ยกเลกิภายใน   45 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

2. แจง้ยกเลกิภายใน   30 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 20 วันกอ่นเดนิทาง  เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 80 % จากราคาทัวร ์

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง  ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่น

การเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมใน

การมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจากผูเ้ดนิทางท่านอืน่ในกลุ่มโดนปฏเิสธ   วซีา่ หรอืไม่ว่า

ดว้ยสาเหตใุดๆก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหักเก็บคา่ใชจ้า่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทา่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้ง

เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพักอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว        

แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ  

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต และไมม่ี

อา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีส่ถานทตูหรอืศนูยย์ ืน่วซีา่ 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรบัประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

           ตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง (ส าหรับทา่นทีม่หีนังสอืเดนิทางเลม่  

           เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย เพือ่ความสะดวกในการพจิารณาวซีา่ของทา่น)  

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (ใชร้ปูสพีืน้หลงัขาว ถา่ยไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน , 

สติ๊กเกอรใ์ชไ้มไ่ด,้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ) และกรณุาเขยีนชือ่-นามสกลุตัวบรรจงไวด้า้นหลังรปู  

สดัสว่นใบหนา้เทา่กบัรปูในพาสปอรต์ 

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประชาชน หรอื ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ  

(ถา้เคยเปลีย่น)  

4. หลกัฐานการเงนิ  

- ส าเนาสมดุเงนิฝากออมทรัพยส์ว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อพัเดทยอดเงนิ 7 วนั

กอ่นวนันดัสมัภาษณ์ และถา่ยเอกสารยอ้นหลงั 6 เดอืน หากมกีารตอ่เลม่

จากสมดุเลม่เกา่ กรณุาถา่ยส าเนาหนา้ชือ่เลม่เกา่ดว้ย (สถานทตูไมร่บั

พจิารณาบญัชกีระแสรายวนั , สลากออมสนิ , บญัชกีองทนุตา่งๆ) 

กรณีรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหก้นั  

ผูถ้กูรับรอง อายเุกนิ 18 ปี ตอ้งมหีนังสอืรับรองการเงนิจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE) ฉบบั

ภาษาองักฤษ ทกุกรณีไมว่า่จะเป็น พอ่ แมล่กูเดนิทางดว้ยกนั ใชด้ าเนนิงานประมาณ 3 วัน  เอกสารมอีาย ุ1 

เดอืนนบัยอ้นหลงัจากวนันดัสมัภาษณ์ 

หลกัฐานการท างาน(ภาษาองักฤษและมอีาย ุ1 เดอืน นบัยอ้นหลงัจากวนันดัสมัภาษร)์   

- กรณีเป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างานและ

ชว่งเวลาทีอ่นุมตัใิหล้าหยดุ  

- กรณีเจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้และหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็น

กรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซน็ชือ่รับรองส าเนาและประทับตราบรษัิทฯ (อายสุ าเนาไมเ่กนิ 3 เดอืน) 

- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีก่ าลังศกึษาอยู ่

(สถานทตูไมร่บัเอกสารทีเ่ป็นบตัรนกัเรยีน ไมว่า่เป็นชว่งปิดเทอมและตอ้งมอีาย ุ 1 เดอืน นบั

ยอ้นหลงัจากวนันดัสมัภาษณ์) 

6 กรณีทีเ่ด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี ขอส าเนาสตูบิตัร  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาหรอืมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึง่จะตอ้งมใีบยนิยอมจากทางเขตหรอือ าเภอ 

โดยฝ่ายทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปดว้ยจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศ โดยมกีารรับรอง

คา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้

สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม

ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางท ัง้กบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทาง
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ไปตา่งประเทศ โดยมกีารรับรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้

โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็น

ภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รับรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใด

เป็นผูด้แูลบตุร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

7. กรณีสมรสแลว้ ส าเนาทะเบยีนสมรส, ส าเนาใบหยา่ หรอื ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ)  

 

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

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่ขอวซีา่เชงเกน้ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(กรณุากรอกข้อมลูให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เน่ืองจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 

ช่ือ – นามสกลุ [ ภาษาไทย ] ............................................................................................................. 

1. นามสกุล [ ภาษาองักฤษ ] ..................................................................................................... 

2. นามสกุลเดมิตอนเกดิ [ ภาษาองักฤษ ] .................................................................................. 

3. ชื่อ [ ภาษาองักฤษ ] ............................................................................................. 

4. วนั / เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ ............ / .............. / .............. 

5. จงัหวดัทีเ่กดิ ........................................................................................................ 

6. ประเทศทีเ่กดิ ...................................................................................................................... 

7. สญัชาตปิจัจบุนั .......................................... สญัชาตเิมือ่แรกเกดิ .......................................... 

8. เพศ                ชาย                 หญงิ 

9. สถานภาพ   โสด  สมรส  แยกกนัอยู่   

หยา่รา้ง  หมา้ย  อื่นๆ (โปรดระบุ) ........................................ 

10. ในกรณเีป็นผูเ้ยาว ์กรณุาระบุ ชื่อ–นามสกุล / ทีอ่ยู่ / สญัชาต ิของผูป้กครอง หรอื ผูด้แูลตามกฎหมาย  

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

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

11. หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน ..................................................................................................... 

12. ประเภทของหนงัสอืเดนิทาง      หนงัสอืเดนิทางธรรมดา  หนงัสอืเดนิทางขา้ราชการ 

    หนงัสอืเดนิทางนกัการทูต  หนงัสอืเดนิทางพเิศษ 

    หนงัสอืเดนิทางเจา้หน้าที ่
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    หนงัสอืเดนิทางประเภทอื่นๆ (โปรดระบุ) ..................................... 

13. หมายเลขหนงัสอืเดนิทาง .............................................................. 

14. วนัทีอ่อกให ้.................................................................................. 

15. วนัหมดอายุ .................................................................................. 

16. ออกใหโ้ดย ................................................................................... 

17. ทีอ่ยูข่องผูข้อวซี่า .............................................................................................................................. 

......................................................................... หมายเลขโทรศพัท ์.................................................. 

18. ทีอ่ยูใ่นประเทศอื่น นอกเหนือจากประเทศทีถ่อืสญัชาติ 

ไมม่ ี

ม ี--- ใบอนุญาตใหพ้ านกั หรอื เอกสาร เลขที ่.......................... วนัหมดอาย ุ......................... 

19. อาชพีปจัจุบนั ................................................................................................................................... 

20. ชื่อ ทีอ่ยู ่และเบอรโ์ทรศพัท ์ของนายจา้ง / ถา้เป็นนกัเรยีน ใหร้ะบุ ชื่อและทีอ่ยู ่ของสถานศกึษา  

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

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

21. จดุประสงคห์ลกัของการเดนิทาง   เยีย่มครอบครวั หรอืเพื่อน 

ท่องเทีย่ว    ศกึษา 

ธุรกจิ     เหตุผลทางการแพทย ์

วฒันธรรม    กฬีา 

เดนิทางผ่าน    เดนิทางผ่านสนามบนิ 

การเยอืนอยา่งเป็นทางการ  อื่นๆ (โปรดระบุ) ....................................................... 

22. ประเทศในกลุ่มสมาชกิ ทีเ่ป็นปลายทาง ................................................................................................ 

23. ประเทศในกลุ่มสมาชกิ ทีจ่ะเดนิทางเขา้เป็นประเทศแรก ....................................................................... 

24. จ านวนครัง้ทีต่อ้งการเขา้ 

เดนิทางเขา้ครัง้เดยีว 

เดนิทางเขา้ 2 ครัง้ 
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เดนิทางเขา้หลายครัง้ 

25. ระยะเวลาทีค่าดว่าจะพ านกั หรอื เดนิทางผ่าน (กรุณาระบุจ านวนวนั) ................................................... 

26. เคยไดร้บัวซี่าเชงเก้น ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

ไมเ่คย 

เคย --- ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัที ่.......................................... จนถงึวนัที ่............................................. 

27. เคยพมิพล์ายน้ิวมอืเพื่อจดุประสงคใ์นการยืน่ขอวซี่าเชงเกน้มาแลว้ก่อนหน้านี้ 

ไมเ่คย   เคย (กรณุาระบุวนั ถา้ทราบ) ........................................................... 

28. การอนุมตัใิหเ้ขา้ประเทศทีเ่ป็นจดุหมายปลายทางสุดทา้ย หากมกี าหนดไว้ 

ออกใหโ้ดย .................................. ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัที ่............................ จนถงึวนัที ่.............................. 

29. ก าหนดการทีจ่ะเดนิทางไปถงึประเทศในกลุ่มเชงเก้น .......................................................................... 

30. ก าหนดการทีจ่ะเดนิทางออกจากประเทศในกลุ่มเชงเก้น ..................................................................... 

31. ชื่อ-นามสกุล ของบุคคลทีเ่ชญิใหท้่านไปยงัประเทศในกลุ่มสมาชกิเชงเก้น หากไม่ม ีกรณุาระบุชื่อโรงแรม หรอื ที่

พกัชัว่คราวทีจ่ะไปพกั ในในกลุ่มสมาชกิเชงเก้น ........................................................................ 

ทีอ่ยู ่................................................................................................................................................... 

.......................................................................... อเีมล ์.......................................................................  

หมายเลขโทรศพัท ์................................................... หมายเลขแฟกซ ์................................................ 

32. ชื่อและทีอ่ยู ่ของบรษิทัหรอืหน่วยงานทีเ่ชญิท่านไป ............................................................................. 

.................................................... หมายเลขโทรศพัท ์– โทรสาร ........................................................ 

ชื่อ-นามสกุล / ทีอ่ยู ่/ หมายเลขโทรศพัท-์โทรสาร / อเีมล ์ของผูท้ีต่ดิต่อ ในบรษิทัหรอืหน่วยงานนัน้ๆ 

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

33. การรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายของผูข้อวซี่า ระหว่างท่องเทีย่วและพ านกัอยู่ 

ออกโดยผูข้อวซี่าเอง    มผีูอ้ื่นออกให ้(เจา้บา้น / บรษิทั / หน่วยงาน) 

ค่าใชจ้่ายในการด ารงชพี      ตามทีร่ะบุในขอ้ 31 และ 32 

 เงนิสด       อื่นๆ (โปรดระบุ)  

 บตัรเครดติ    ค่าใชจ้่ายในการด ารงชพี 
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 เชค็เดนิทาง     เงนิสด 

 ช าระเงนิค่าทีพ่กัแลว้ล่วงหน้า   ทีพ่กัมผีูจ้ดัหาให ้

 ช าระเงนิค่าเดนิทางแลว้ล่วงหน้า   ค่าใชจ้่ายทัง้หมดระหว่างพ านกั มผีูอ้อกให้ 

 อื่นๆ (โปรดระบุ) ...........................  ช าระเงนิค่าเดนิทางแลว้ล่วงหน้า 

       อื่นๆ (โปรดระบุ) .......................................... 

34. ขอ้มลูส่วนตวัของบุคคลในครอบครวัทีเ่ป็นพลเมอืงของประเทศในสหภาพยโุรป เขตเศรษฐกจิยโุรป หรอื 

สวสิเซอรแ์ลนด:์  ชื่อ-นามสกุล........................................................................................................... 

วนั / เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ ............ / ............. / ............ สญัชาต ิ....................................................... 

หมายเลขหนงัสอืเดนิทาง หรอื หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน ....................................................... 

35. ความเกีย่วขอ้งผกูพนักบับุคคลในครอบครวัทีเ่ป็นพลเมอืงของประเทศในสหภาพยโุรป เขตเศรษฐกจิยโุรป หรอื 

สวสิเซอรแ์ลนด ์

คู่สมรส   บุตร   หลาน 

ญาตผิูส้บืเชือ้สายซึง่อยูใ่นความดแูล 

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


