นั่งรถไฟสายโรแมนติก เบอร์ นิน่าเอกซ์ เพรส Bernina Express รถไฟสายเก่าแก่ทสี่ ุ ดของสวิตเซอร์ แลนด์

นั่งรถไฟ กลาเซียร์ เอ็กซเพรส Glacier Express ผ่ านชมภูมปิ ระเทศทีง่ ดงามของเทือกเขาแอลป์
นั่งรถไฟชมวิวท่ องเทีย่ วธรรมชาติบนภูเขาสู งแห่ งแอลป์ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE
ขึน้ ยอดเขาเมทเธอร์ ฮอร์ น ยอดเขาทรงปิ รามิดทีม่ ปี ลายคุ้มงอเหมือนตะขอ
เซอร์ แมทซ์ เมืองตากอากาศทีส่ วยงาม เมืองซึ่งสงวนสถานทีไ่ ว้ ให้ มแี ต่ อากาศบริสุทธิ์

กําหนดการเดินทาง
เดือนมีนาคม : วันที่ 8 – 16 มี.ค. 2562
เดือนพฤษภาคม : วันที่ 1 – 9 พ.ค. (วันหยุดแรงงาน) // 15 – 23 พ.ค. (วันหยุดวิสาขบูชา)
วันทีแ่ รก
กรุ งเทพฯ – มิลาน (อิตาลี)
21.30 น.  คณะผูเ้ ดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ D สายการบิน สายการบินไทย (TG) สังเกตุ
ป้าย กราเซีย กรุ๊ ป เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระบัตรที่นงั่ ขึ้นเครื่ อง
วันทีส่ อง มิลาน – ทิราโน่ – นั่งรถไฟ “เบอร์ นิน่า เอกซ์ เพรส” – เซ็นต์ มอริทซ์ – เดินชมเมือง – ช้ อปปิ้ งสิ นค้ าพืน้ เมือง
00.40 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน โดยเที่ยวบินที่ TG 940 บริการอาหารและเครื่ องดื่มตลอดเทีย่ วบิน
07.35 น. เดินทางถึงสนามบินมิลาน เมืองทางเหนือของประเทศอิตาลี เป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงในด้านแฟชัน่ และศิลปะ ซึ่ งมิลาน
ถูกจัดให้เป็ นเมืองแฟชัน่ หลังผ่านพิธีการด่านศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว นําคณะออกเดินทางสู่ เมืองทิราโน่ เมืองเล็กๆ
อยูใ่ นแคว้นเวทตินทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เป็ นเมืองชายแดนระหว่างประเทศอิตาลีและสวิสฯ เพลิดเพลิน
ตลอดเส้นทางไปด้วยบ้านเรื อนรู ปทรงอิตาเลียนริ มทะเลสาบ
เทีย่ ง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําคณะนั่งรถไฟสายโรแมนติก เบอร์ นิน่าเอกซ์ เพรส Bernina Express รถไฟสายเก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์ แลนด์
เป็ นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ เพลิ ดเพลินกับบรรยากาศทิวทัศน์ที่
สวยงาม ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลุ มตลอดทั้งปี ซึ่ งเป็ น ภาพที่น่าประทับใจเป็ นอย่างยิ่งสร้าง
ความเพลิดเพลินให้ท่านตลอดการเดินทาง จนกระทัง่ เข้าสู่ เมืองเซ็นต์ มอร์ ริทซ์ เมืองตากอากาศและศูนย์กลางกีฬา
สกีที่มีชื่อเสี ยงระดับโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบ นอกจากนี้แล้วเมืองตากอากาศแห่ งนี้ ยงั เคยได้รับเลือก
ให้เป็ นสถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิ คฤดูหนาวถึง 2 ครั้ง ให้ท่าน ถ่ายรู ปความงดงามของทะเลสาบเซนต์มอริ ทซ์
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ : Hotel Reine Victoria หรื อระดับเดียวกัน

วันทีส่ าม อันเดอร์ แมทซ์ – รถไฟกลาเซียเอกซ์ เพรส GLACIER EXPRESS – เซอร์ แมทซ์ ZERMATT – เดินเที่ยวชมเมือง
– ช้ อปปิ้ ง
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําคณะออกเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์ แมท ซึ่ งเป็ นเมืองเล็กๆที่มีความสวยงามมีเวลาให้ท่านได้บนั ทึกภาพไว้เป็ น
ที่ระลึก เมืองที่มีบรรยากาศเงียบสงบ
เทีย่ ง
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําคณะนั่งรถไฟ กลาเซี ยร์ เอ็กซเพรส Glacier Express ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีท้ งั
อุโมงค์, สะพาน, หุบเหว, สวิสแกรนด์แคนยอน และหุ บเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตรตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอด
เขาที่ปกคลุ มด้วยธารนํ้าแข็ง ที่ ผ่านใจกลางเทือกเขาแอลป์ สู่ “เซอร์ แมทซ์ ” เมื องตากอากาศที่ สวยงาม ตั้งอยู่บน
ความสู งกว่า 1,620 เมตร(5,350 ฟุต) เป็ นเจ้าของ ยอดเขาแมทเธอร์ ฮอร์ น สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์ แลนด์ เป็ นเมือง
ซึ่ งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริ สุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและนํ้ามันเข้ามานอกจากรถไฟฟ้ า และรถม้ามีไว้
บริ การนักท่องเที่ยว...อิสระกับการเดินเที่ยวชมเมือง
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ : Hotel Simi หรื อระดับเดียวกัน
วันทีส่ ี่
เช้ า

เทีย่ ง
บ่าย

นั่งกระเช้ า CABLE CAR พิซิตยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ น – ลานหิมะ – นั่งรถไฟลงจากเซอร์ แมทซ์ – มองเทรอซ์ –
ปราสาทซิลลอง – โลซานน์ – ศาลาไทย –มหาวิทยาลัยโลซาน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สถานี กระเช้าลอยฟ้ า ให้ท่านได้ “นั่งกระเช้ า CABLE CAR” ขึ้นสู่ ยอดเขา ไคลน์ แมทเทอร์ ฮอร์ น
ซึ่ งมีความสู งกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ น ซึ่ งท่านสามารถเห็นอยูแ่ ค่
เอื้อมชื่ นชมกับทิวทัศน์เหนื อม่านเมฆ เพลิ ดเพลินกับทิวทัศน์อนั งดงามของหิ มะซึ่ งปกคลุ มยอดเขาตัดกับสี ฟ้าเข้ม
ของท้องฟ้ า นําท่านสู่ ลานหิ มะอันกว้างใหญ่ สนุ กสนานกับการเล่นหิ มะ และชมบรรยากาศของ ยอดเขาเมทเธอร์
ฮอร์ น ยอดเขาทรงปิ รามิดที่มีปลายคุ ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ ตูนวอล์ทดีสนี ยน์ าํ ไปเป็ นแบบเครื่ อง
เล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนียแ์ ลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก สมควรแก่เวลา
เดินทางลงจากยอดเขา พร้อมความประทับใจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางลงโดยรถไฟสู่ เมืองทาซ นําท่านออกเดินทางผ่านมองเทรอซ์ เมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสี ยงทั้งในฤดู
ร้อน และฤดูหนาว พร้อมชมความสวยงามของทะเลสาบเจนี วา ซึ่ งได้รับสมญานามว่าเป็ น “ไข่มุกแห่ งริ เวียร่ าสวิส
ฯ” คฤหาสน์ และโรงแรมหรู ของเมืองนี้ เรี ยงรายริ มถนนเรี ยบทะเลสาบที่ ยาวถึ ง 7 กิ โลเมตร ระหว่างทางแวะ
ถ่ายภาพที่ระลึ กกับ ปราสาทชิ ลลอง ซึ่ งสร้ างขึ้นโดยบัญชาของท่านเคาท์ ปี เตอร์ ออฟ ซาวอย หรื อที่รู้จกั กันแพร่
หลายในสมญานามชาร์ ลมาญน้อยในครึ่ งหลังศตวรรษที่ 13 เป็ นที่ประทับโปรดปรานของเคาน์และ ดยุค แห่ งซา
วอย สวิสเซอร์ แลนด์ นําคณะเดินทางเข้าสู่ เมืองโลซานน์ ซ่ ึ งเป็ นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาล

คํ่า

ที่ 9 และทรงทรงสําเร็ จการศึกษาจากเมืองนี้ อีกด้วย นําคณะชื่ นชมบรรยากาศของเมืองพร้ อมชมตัวเมืองเก่าสมัย
โบราณ,ย่านช๊อปปิ้ งปลาแช็งฟร็ องชัวส์ มหาวิหารนอร์ ทเทรอดามอันเก่าแก่ และเป็ นอาคารแบบโกธิ คสวยติดอันดับ
ยุโรป ให้ท่านถ่ายรู ป ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ ศาลาทรงจัตุรมุขสร้างด้วยไม้สักและไม้เนื้ อแข็ง ซึ่ งสร้างขึ้นเนื่ อง
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวภูมิพลอดุ ลยเดช ทรงครองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 75 ปี แห่ งการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสวิตเซอร์ แลนด์ เมื่อปี พ.ศ. 2549 จากนั้นให้ท่าน
ถ่ายรุ ปด้านหน้า มหาวิทยาลัยโลซาน (Lausanne University) อันเป็ นสถาบันอุดมศึกษาของทุกพระองค์ สมเด็จพระ
พี่นางทรงศึกษาทางด้านวิชาเคมี รัชกาลที่ 8 ทรงศึกษาวิชานิติศาสตร์ ขณะที่พระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 ทรงเลือกเรี ยน
แขนงวิชาวิทยาศาสตร์ และต่อมาเมื่อหลังทรงครองราชสมบัติแล้วได้เปลี่ยนเป็ นสาขาวิชากฎหมาย รัฐศาสตร์ และ
เศรษฐศาสตร์ แทน เพื่อความเหมาะสมกับพระราชภารกิจแห่งพระมหากษัตริ ย”์
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร / นําคณะเดินทางเข้าสู่ ที่พกั
พักที่ : Novotel Lausanne Bussigny หรื อระดับเดียวกัน

วันที่ห้า โลซานน์ – เจนีวา– นาฬิ กาดอกไม้ – เบิร์น – บ่ อหมี – หอนาฬิ กาเบิร์น – บ้ านไอซไตน์ – อินเทอร์ ลาเค่ น – ช๊ อปปิ้ ง
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา ตั้งอยูบ่ ริ เวณตอนปลายแหลมของ ทะเลสาบเจนี วาทะเลสาบที่มีรูปคล้ายพระจันทร์ ครึ่ ง
เสี้ ยวต่อจากนั้นนําท่านชมเมืองเจนี วา เมืองที่วา่ กันว่าเป็ นพันธรัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็ นสวิสเลยรายล้อมด้วย
สวนสาธารณะที่สวยงาม และองค์การนานาชาติต่างๆ อาทิเช่น ตึกสหประชาชาติ, สภาแรงงานโลก, องค์การกาชาด
สากล, ชมทะเลสาบเจนีวา และ นํ้าพุจรวดเจทโด (Jet d’eau) ที่สามารถส่ งนํ้าขึ้นท้องฟ้ าได้สูงถึง 140 เมตร และเป็ น
สัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเจนีวา ถ่ ายรู ปกับนาฬิ กาดอกไม้ ริ มทะเลสาบเจนี วาบ่งบอกถึงความสําคัญของอุตสาหกรรม
การผลิตนาฬิกาที่มีต่อเจนีวา
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ กรุ งเบิร์น เมืองหลวงอันเก่าแก่ของสวิตเซอร์ แลนด์ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงสวยงามเป็ นอย่างยิ่ง
จนได้รับการอนุรักษ์ และประกาศให้เป็ น มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ Unesco จากนั้นนําคณะชม สวนกุหลาบ ซึ่ ง
ตั้งอยูบ่ นเนิ นเขา ซึ่ งที่จุดนี้ สามารถชมทิวทัศน์ของตัวเมืองเก่าได้ในมุมกว้าง นําคณะชมเที่ยวชม เบเร็ นกราเบ็นหรื อ
บ่ อหมี สัตว์ที่เป็ นสัญลักษณ์ ข องเมื องซึ่ งปั จจุ บนั ได้ถูกย้ายไปอยู่บริ เวณสนามหญ้าริ มแม่น้ าํ จากนั้นนําคณะเดิ น
ทางเข้าสู่ ยา่ น มาร์ คกาสเซ ย่านเมืองเก่าซึ่ งปั จจุบนั เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านบูทีคเป็ นเขตที่ปลอดมลพิษ ไม่ให้
รถยนต์วิ่งผ่าน จึงเหมาะกับการเดิ นเที่ยว นําชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์ นกาสเซ ถนนที่มีระดับ
สู งสุ ดๆ ของเมืองนี้ เข้าสู่ ถนนครั มกาสเซ เต็มไปด้วยร้ านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณชมนาฬิ กา
ไช้ท์กล็อคเค่นอายุกว่า 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆชัว่ โมงที่นาฬิ กาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัทฮาวน์
และกรุ งเบอร์ นยังเป็ นเมืองที่มีน้ าํ พุมากที่สุดเมืองหนึ่ งในยุโรป ให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมือง...พร้อมชมอดี ตบ้านพัก
ของไอซไตน์ ซึ่ งเคยใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนี้ ...ได้เวลาอันสมควรนําคณะออกเดิ นทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ ลาเก้ น เมือง
หลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ ลนั ด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่ งกลางเมือง

คํ่า

ตั้งอยูร่ ะหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าน
จะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ, นาฬิกาดอกไม้, สถานคาสิ โน ฯลฯ ตรงนี้ แหละคือสวิสฯแบบสุ ดสุ ด อย่างที่หลายคน
ยังไม่เคยได้สัมผัส และยังใช้เป็ นฉากภาพยนต์ไทยเรื่ อง วันนี้ที่รอคอย
รับประทานอาหารพืน้ เมือง ให้ ท่านได้ ลมิ้ ลองเมนูฟองดูว์แบบต้ นตําหรั บ ที่ขึน้ ชื่ อของสวิส ทั้ง 3 ชนิด เริ่มต้ นจากชี ส
//เนื้อสั ตว์ และ ช็อคโกแลต
พักที่ : City oberlanf Hotel หรื อระดับเดียวกัน

วันที่หก พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสู งทีส่ ุ ดในยุโรป – ลานหิมะ – ถํา้ นํา้ แข็ง 1,000 ปี – ลูเซิร์น
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศขึ้นมุ่งหน้าขึ้นสู่ หมู่บ้านกริ นเดลวาลด์ ระหว่างการเดิ นทางท่านจะได้ชม
วิวทิวทัศน์แบบสวิสเซอร์ แลนด์ขนานแท้ ที่มีทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ดอกไม้ป่าบานสะพรั่งในฤดู ใบไม้ผลิ หรื อใบไม้
เปลี่ยนสี ในช่วงฤดูใบไม้ล่วงบ้านหลังน้อยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต์ ฝูงวัวพื้นเมืองที่กระจัดกระจายแทะ
เล็มหญ้าอยูท่ วั่ บริ เวณ ลําธารนํ้าธรรมชาติเล็กๆที่ใสสะอาดและฉากหลังที่มีภูเขาหิ มะตั้งตระหง่านขาวโพลน ซึ่ งจะทํา
ให้ ค ณะได้รับ ความประทับ ใจเป็ นอย่า งยิ่ ง พร้ อ มนํา คณะเปลี่ ย นบรรยากาศโดยการ นั่ งรถไฟชมวิว ท่ อ งเที่ย ว
ธรรมชาติบนภูเขาสู งแห่ งแอลป์ แล้ วเปลี่ยนเป็ นรถไฟสายภูเขาที่สถานีไคลน์ ไชเด็กรถไฟที่จะนําท่ านเดินทางลอด
อุโมงค์ ที่ชาวสวิสฯได้ ขุดเจาะไว้ ที่ความสู งถึง 3,464 เมตร จนกระทั่งถึ งสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป TOP OF
EUROPE บนยอดเขาจุงเฟรา ซึ่ ง มีความสู ง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) จุดสู งสุ ดคือลานนํ้าแข็งขนาดใหญ่เรี ยกว่า
Sphinx นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่นี่สวยงามดุจดินแดนแห่ งสวรรค์ เพราะยอดเขาแห่ งนี้ ปกคลุมด้วยหิ มะขาว
โพลนตลอดทั้งปี ในปี 2001 อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงฟราว
บ่าย
พร้อมนําคณะเข้าชม ถํา้ นํ้าแข็ง1,000ปี ICE PALACE ที่สร้างโดยการเจาะธารนํ้าแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชม
นํ้าแข็งแกะสลักรู ปร่ างต่าง จากนั้นชมวิวทิวทัศน์และสั มผัสหิมะทีล่ านพลาโต PLATEAU พร้อมซื้ อของที่ระลึกต่างๆ
ตามอัธยาศัย...ได้เวลาอันสมควรนําคณะเดิ นทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟ จากนั้นออกเดิ นทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองลู
เซิร์น LUCERNE เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ : Astoria Hotel หรื อระดับเดียวกัน
วันทีเ่ จ็ด ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงห์ โต – สะพานไม้ คาเปล – เมืองซุ ก – ซาร์ ฟเฮาเซ่ น –นํา้ ตกไรน์ – ซู ริก – ชมเมือง
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม ทะเลสาบลูเซิ ร์น ซึ่ งเป็ นทะเลสาบสวยงามตั้งอยูท่ ่ามกลางหุ บเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบล้อม
ทัศ นี ย ภาพบริ เวณรอบๆทะเลสาบลู เซิ ร์น เป็ นอาคารบ้า นเรื อนแบบสมัยใหม่ มี ถ นนเลี ย บไปตามเนิ นเขาตลอด
ระยะทาง ริ มทะเลสาบจัดเป็ นสวนสาธารณะ มี ดอกไม้นานาพรรณออกดอกบานสะพรั่ ง เช่ นกุหลาบและทิ วลิ ป

เทีย่ ง

คํ่า

อากาศริ มทะเลสาบเย็นสบาย เหมาะแก่ การพักผ่อนหย่อนใจชาวเมื อง และนักท่องเที่ยว นําคณะเข้าชม อนุ สาวรี ย์
สิ งโต ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็ นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่ อสัตย์และจงรักภักดี ที่เสี ยชี วิตในการอารักขา
พระเจ้าหลุยส์ที่16แห่งประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู ้ป้องกันพระราชวัง ในคราวปฏิวตั ิใหญ่ เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม
ค.ศ.1792 ให้ค ณะได้เดิ นชื่ นชมในความเก่ าแก่ ของเมื อง อาคารโบราณ และ สะพานไม้ คาเปล อันเก่ า แก่ ที่ มีอายุ
มากกว่า 600 ปี ที่สร้างทอดตัว ข้ามแม่น้ าํ รอยส์ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 โดยสะพานแห่ งนี้ ถือว่าเป็ นสะพานไม้ที่มีความ
เก่าแก่ที่สุดของยุโรป มีเวลาให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าขึ้นชื่ อของประเทศสวิสเซอร์ แลนด์นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ
,ช็อคโกแล็ต ,ของซู วีเนี ยร์ ต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆที่มีชื่อเสี ยงของสวิสเซอร์ แลนด์ จาก
ร้านตัวแทนจําหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์ , กือเบอลิน ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองซุ ก เป็ นเมืองเล็ก ๆ ตั้งอยูร่ ิ มทะเลสาบ เมืองซุ กเคยเป็ นเขตปกครองที่มีรายได้เฉลี่ยน้อย
ที่สุดของสวิตเซอร์ แลนด์แต่ปัจจุบนั ซุ กคือเมืองที่รวยที่สุดในสวิตเซอร์ แลนด์ โดยเรี ยกเก็บค่าภาษีในอัตราตํ่าที่สุดใน
โลก ทําให้เป็ นข้อได้เปรี ยบในเชิ งการต่อรองราคาทางธุ รกิจ และยังติดอันดับเมืองที่สะอาดที่สุดหนึ่ งในสิ บของโลก
อีกด้วย ให้ท่านได้ถ่ายรู ปคู่กบั CLOCK TOWER ที่มีความสู ง 52 เมตร มองเห็นได้มาแต่ไกล สร้างขึ้นในศตวรรษที่
13 หลังคาเป็ นสี ฟ้าขาว และนาฬิ กาที่ต้ งั อยู่เป็ นนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่สามารถบอกข้างขึ้น ข้างแรมของพระจันทร์ ได้
ให้ท่านอิ สระเดิ นเล่ นชมบ้านเรื อน และทะเลสาบของเมื องซุ ก นําคณะออกเดิ นทางศเข้าสู่ ซาฟเฮาส์ เซ่ น เมือง
ชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ นําคณะชมความสวยงามของนํ้าตกไรน์ ซึ่ งเกิดจากแม่น้ าํ ไรน์สายนํ้านานาชาติที่สําคัญที่สุด
ในยุโรป แม่น้ าํ แห่งนี้เกิดขึ้นจากการละลายของหิ มะจากเทือกเขาแอลป์ เริ่ มจากเป็ นลําธารเล็กๆผ่านลิคเท่นสไตน์เข้าสู่
ทะเลสาบคอนสะแต้นที่ก้ นั พรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์ แลนด์กบั เยอรมันนี สัมผัสความตระการตาของสายนํ้าตก
พร้อมบันทึกภาพอันน่าประทับใจไว้เป็ นที่ระลึก นําคณะออกเดินทางสู่ เมื องซู ริค ZURICH เป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยง
ระดับโลก เป็ นศูนย์กลางทางธุ รกิจและวัฒนธรรม การคมนาคมซึ่ งรวมไปถึงทั้งทางทางบกและการจราจรทางอากาศ
ซึ่ งบางครั้งเมืองซู ริกมักถู กเรี ยกว่าเมืองหลวงวัฒนธรรมของสวิตเซอร์ แลนด์ โดยในปี 2006-2008 เมืองซู ริกได้รับ
รางวัลเมืองที่มีคุณภาพชีวติ ดีที่สุดในโลกอีกด้วย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ : Holiday Inn Hotel หรื อระดับเดียวกัน

วันทีเ่ ปด ซู ริก – กรุ งเทพฯ
เช้ า
รับประทานอาหารมื้อ ณ ห้ องอาหารของโรงแรมทีพ่ กั
ให้ ท่านจัดสั มภาระเพื่อเตรี ยมตัวเดินทางสู่ ประเทศไทยได้ เวลานัดหมาย นําคณะออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติซู
ริ ก...เพื่อทําการเช็คอิน และทําTAX REFUND
13.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG 971 บริการอาหารและเครื่ องดื่มตลอด
เทีย่ วบิน

วันทีเ่ ก้า
ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
05.30 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ ด้วยความสวัสดี
ขอบคุณท่ านทีใ่ ช้ บริการ

แกรนด์ ส วิ ต เซอร์ แลนด์ 9 วั น
โดย Thai Airways International (TG)
ผูใ้ หญ่

พักเดี่ยว

(พักห้องคู)่

จ่ายเพิ่ม

วันที่ 8 – 16 มี.ค. 2562

84,555

23,000

วันที่ 1 – 9 พ.ค. (วันหยุดแรงงาน)

89,999

23,000

วันที่ 15 – 23 พ.ค. (วันหยุดวิสาขบูชา)

89,999

23,000

อัตราค่ าบริการ

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่ นหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีนํา้ มันและภาษีสนามบินเพิม่ เติม **
*** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุตํ่ากว่า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่ มีเตียงเสริม ***
***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิ ทธิ์ในการยกเลิกหรื อเปลีย่ นแปลงราคากรณีผ้ รู ่ วม เดินทางน้ อยกว่า 20 ท่าน***
สํ าหรั บท่ านที่เป็ นมุสลิม , ทานมังสวิรัติ , ไม่ ทานหมู , ไม่ ทานเนื้อ , ไม่ ทานไก่ , ไม่ ทานปลา โปรดแจ้ งล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 2
สั ปดาห์
* ในกรณีเลื่อนการเดินทางกลับ ท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทําการยืน่ วีซ่า ซึ่ งจะมีค่าใช้จ่ายแตกต่าง และต้องมีค่าใช้จ่ายในการ
เลื่อนตัว๋ และเอกสารเพิ่มเติม เช่ นเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมทีอ่ ยู่ต่อ
อัตรานีร้ วม
1) ค่าตัว๋ เครื่ องบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ในกรณีมีความประสงค์ อยู่ต่อ จะต้ องไม่ เกิน
จํานวนวัน จํานวนคนและมีค่าใช้ จ่ายทีท่ างสายการบินกําหนด (นํ้าหนักกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 30 กิโลกรัม/กระเป๋ าถือขึ้น
เครื่ องท่านละ 7 กิโลกรัม)
2) ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3) ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชาํ นาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่ อนุญาตให้ คนขับรถเกิน 12
ชั่วโมง/วัน)
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่ นเข้าเมืองต่างๆ

5) ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรื อเทียบเท่า (โรงแรมส่ วนใหญ่ ในยุโรปจะไม่ มีเครื่ องปรับอากาศ
เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรั บขึน้ หลายเท่าตัว หากวันเข้ าพักตรงกับช่ วงงาน
เทศกาล งานแฟร์ หรื อการประชุ มต่ างๆ อันเป็ นผลทําให้ ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริ ษัทฯ จะคํานึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ ของคณะผู้เดินทางเป็ นสํ าคัญ)
6) ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7) ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
8) ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่ คืนค่ าธรรมเนียมยื่นวีซ่าให้ ไม่ ว่าวีซ่าจะผ่านหรื อไม่ )
9) ค่าบริ การนําทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์
10) ค่ า ประกัน อุ บ ัติ เ หตุ ใ นการเดิ น ทางวงเงิ น 1,000,000 บาท และค่ า รั ก ษาพยาบาลในวงเงิ น 200,000 บาท กับ ACE
INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1) ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิม่ 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรู ปแบบ)
2) ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯ
3) ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
4) ค่านํ้าหนักส่ วนที่เกิน 30 กิโลกรัม และมีจาํ นวนมากกว่า 1 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)
5)

ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ 20 ฟรังก์สวิส ต่ อท่ าน

6) ค่ าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 15 ฟรังก์สวิส ต่ อท่าน
7) เอกสารทีต่ ้ องแปลในการยื่นวีซ่าต้ องผ่ านการแปลจากศู นย์ รับแปลภาษาทีไ่ ด้ รับการรับรองจากสถานทูตสวิสเซอร์ แลนด์

***กรุ ณาพิจารณาเงื่อนไขต่ างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ ของบริษัท ก่ อนท่ านทําการจองทัวร์ ***
เงื่อนไขการสํ ารองทีน่ ั่ง
 กรุ ณาจองล่ วงหน้าอย่างน้อย 50 วันก่อนการเดิ นทาง พร้ อมชําระงวดแรก 30,000 บาท ยกเว้ นช่ วงเทศกาลคริ สต์ มาส /
เทศกาลปี ใหม่ / เทศกาลสงกรานต์ มัดจําท่านละ 40,000 บาท
 ส่ วนที่เหลือชํ าระทันทีหรื อก่ อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 30 วันไม่ ว่าผลของวีซ่าจะออกหรื อไม่ ออกก็ตาม มิฉะนั้นจะถือว่ า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 50 วันก่อนเดิ นทาง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ30,000
บาท) ยกเว้นช่ วงเทศกาลคริสต์ มาส / เทศกาลปี ใหม่ / เทศกาลสงกรานต์ มัดจําท่านละ 40,000 บาท
 กรณี ยกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริ ษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
 กรณี ยกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริ ษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องขอหัก 80 % ของราคาทัวร์

 กรณี ยกเลิ กกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิ น 10 วัน เนื่ องจากมีค่าใช้จ่ายในการดําเนิ นการที่ได้ชาํ ระไปแล้วจํานวนมาก
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่ กรณี ใดๆ
 ทางบริ ษทั จะทําการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผสู ้ ํารองที่นงั่ ครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เนื่ องจากบริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป ,
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 ในการยื่นวีซ่า ท่ านจะต้ องเดินทางมายื่นวีซ่าด้ วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื่อมาสแกรนลายนิ้วมือ
โดยมีเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก
 เอกสารต่ างๆทีใ่ ช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าํ หนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าํ หนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผู ้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
 กรณีวซี ่ าทีท่ ่านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน้ ดังต่ อไปนี้
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ าธรรมเนียมวีซ่า ค่ าดําเนินการและ ค่ าบริการ 4,500 บาท
- ค่ าตั๋วเครื่ องบินทีอ่ อกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาํ คัญในการยืน่ วีซ่า หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณา ตั๋วเครื่ องบิน
ถ้ าออกตั๋วมาแล้วไม่ สามรถ REFUND ได้เนื่องจากบริ ษทั จองตัว๋ เป็ นตัว๋ กรุ๊ ปซึ่ งตัว๋ กรุ๊ ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได้
- ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที
หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริ ษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ ว่ากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น
 ในกรณีที่ทางบริ ษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ ท่านไม่ ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ ทางบริษัท / เอกสารไม่ ของท่ านไม่ น่าเชื่ อถือ / มี
การปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ ทนั เวลานัดหมายตามทีส่ ถานทูตกําหนด (มาสาย) / ไม่ รับโทรศัพท์ สถานทูต / การใช้ คําพูดไม่
สุ ภาพกับสถานทูต และส่ งผลทําให้ วซี ่ าไม่ ผ่านการพิจารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนเงินให้ ท่าน
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมื องทั้งที่ กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิ เสธมิ ให้เดิ นทางออกหรื อเข้าประเทศที่บริ ษทั ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ ท้ งั หมดไม่วา่ กรณี ใด ๆ
 ทางบริ ษัทเริ่ มต้ น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดิ นทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะ
สํารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดิ นทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่ านควรจะให้ กรุ๊ ปคอนเฟิ ร์ ม 100%
ก่อนทีจ่ ะสํ ารองยานพาหนะ
หมายเหตุ
1. กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรื อการก่อจราจล ภัยธรรมชาติ รถติด
ทําให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ ที่ระบุ
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้ น เพราะถือเป็ นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ

ทั้งสิ้ นจากทางสายการบิน แต่ทางบริ ษทั ฯ จะคงไว้ซ่ ึ งผลประโยชน์สูงสุ ดที่ลูกค้าพึงจะได้รับอย่างเต็มความสามารถ
2.บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรื อยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การได้ตามความเหมาะสมโดย
ไม่ตอ้ งแจ้งล่ วงหน้า และสงวนสิ ทธิ์ ที่ จะเปลี่ ยนแปลงรายการท่องเที่ ยวในกรณี ที่มีเหตุ จาํ เป็ นสุ ดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดกับท่าน
3.ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนทําให้โปรแกรมต่อไปเสี ยหาย แต่ยงั คงจะรักษา มาตราฐาน
การบริ การ และประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านไว้เหมือนเดิม
4.ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบในส่ วนที่เป็ นทรัพย์สินส่ วนตัว ไม่วา่ บางส่ วนหรื อ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต,
ของมีค่า, กระเป๋ าเงิน, กระเป๋ าเดินทาง เป็ นต้น

เอกสารประกอบการขอวีซ่าสวิตเซอร์ แลนด์
** เอกสารในการยื่นวีซ่าต้ องผ่านการแปลจากศูนย์ รับแปลภาษาทีไ่ ด้ รับการรับรองจากสถานทูตสวิสเซอร์ แลนด์ เท่านั้น **
เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (ใช้ เวลาพิจารณาวีซ่า 15 วันทําการ และต้ องมาแสดงตนทีส่ ถานฑูต)
1. หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสื อเดินทางเล่มเก่ากรุ ณาแนบมาด้วย ต้ องมีหน้ าว่างเหลือ
สํ าหรับประทับวีซ่าอย่ างน้ อย 2 หน้ า
2. รู ปถ่ ายปัจจุบันหน้ าตรง 2X1.5 นิว้ จํานวน 2 รู ป (ใช้รูปสี พืน้ ฉากหลังสี ขาวเท่านั้น อายุรูปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกันทั้ง 2 รู ป)
รู ปถ่ ายวีซ่าสวิตเซอร์ แลนด์
รู ปถ่ายวีซ่าสําหรับการยืน่ ขอวีซ่ามีเงื่อนไขดังนี้
1.สี พ้นื หลังสี ขาว
2.ขนาด 2 นิ้ว
3.ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่ สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรื อศีรษะ
4.ภาพถ่ายล่าสุ ดที่เหมือนตัวจริ ง
โปรดทราบว่า รู ปถ่ ายยื่นวีซ่า จะต้ องมีลกั ษณะถูกต้ องตามมาตรฐานของ ICAO (องค์ การการบินพลเรื อนระหว่ างประเทศ) ตู้
ถ่ ายรู ปมาตรฐาน ICAO เปิ ดให้ บริการแก่ ท่านอยู่ทภี่ ายในศูนย์ TLScontact.
ตารางด้านล่างแสดงถึงตัวอย่างภาพถ่ายที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยมีเครื่ องหมาย "✗" และเครื่ องหมาย "✓", สําหรับภาพถ่ายที่ได้
มาตรฐาน ซึ่ งเป็ นข้อกําหนดของการยืน่ ขอวีซ่าเชงเก้น

คุณภาพของภาพถ่ าย

ใกล้เกินไป
ไกลเกินไป
ดี
ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศรี ษะ และด้านบนของหัวไหล่ เพื่อสามารถเห็นใบหน้า ถึง 70-80% ของภาพ และเพื่อความชัดเจน
ภาพถ่ายจะต้องชัดเจน และคุณภาพคมชัด โดยไม่มีรอยเปื้ อนของหมึกหรื อนํ้ามัน
ภาพถ่ายจะต้องหันหน้าตรง และมีสีผวิ ที่เป็ นธรรมชาติ
ห้ามใส่ คอนแทคเลนส์ หรื อ บิ๊กอายในการถ่ายรู ป
3. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร/ สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณี อื่น ๆ
4. สําเนาบัตรประชาชน
5. สําเนาทะเบียนบ้าน
6. สําเนาสู ติบตั ร (สําหรับเด็กตํ่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์)
7. กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์: เดินทางต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
7.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอเท่านั้น และให้
ระบุวา่ ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว (พ่อและเม่ตอ้ งมาแสดงตัว ณ วันที่ยนื่ วีซ่าด้วย)
7.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่
มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) (แม่ตอ้ งมาแสดงตัว ณ วันที่ยนื่ วีซ่าด้วย)
7.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่
บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) (พ่อต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยนื่ วีซ่าด้วย)
7.4 กรณี พอ่ และแม่หย่าร้าง หรื อเสี ยชีวติ ต้องแนบใบหย่า หรื อ ใบมรณะบัตร เพื่อเป็ นการยืนยัน
7.5 ให้แนบสําเนาพาสปอร์ ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบสําเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่)
7.6 เด็กอยูใ่ นความปกครองของบิดาหรื อมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั
เช่น สําเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่ งแสดงว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเด็ก เด็กอยูใ่ นความปกครองของผูอ้ ื่น จะต้องมี
หลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั เช่น หนังสื อรับรองบุตรบุญธรรม เป็ นต้น พร้อมแนบหลักฐานของบิดา
หรื อมารดาหรื อผูท้ ี่เด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั
8. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน เป็ นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริ งเท่านั้น**จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้ งระบุวนั ลา และประเทศที่เดินทาง (ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1 เดือน)
8.1 กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่ อผูป้ ระกอบกิจการ พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสําเนา
และประทับตราบริ ษทั ฯ (อายุสาํ เนาไม่เกิน 1 เดือน)

8.2 กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
8.3 กรณี ที่เป็ นพนักงานบริ ษทั ฯ : ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตาํ แหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน ใน
จดหมายรับรองการทํางานต้องมีหวั กระดาษบริ ษทั และตราประทับบริ ษทั ด้วย (ในจดหมายงานไม่ตอ้ งระบุวนั ลางานและ
ประเทศที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว หรื อ ถ้าจําเป็ นต้องระบุลงไปในจดหมายงาน รบกวนระบุประเทศที่จะเดินทางให้ครบทุก
ประเทศ เรี ยงลําดับประเทศที่จะเดินทางไปให้ถูกต้อง และใส่ วนั เดินทางให้ถูกต้องตามวันที่เดินทาง) พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษ
เท่านั้น (ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1 เดือน) + สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
8.4 กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1 เดือน)
8.5 กรณี เกษียณอายุราชการ ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
8.6 กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากําลังศึกษาอยูร่ ะบุช้ นั ปี ที่ศึกษา พิมพ์เป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านั้น / พร้อมสําเนาบัตรนักเรี ยน นักศึกษา (ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1 เดือน)
8.7 กรณี เป็ นแม่คา้ , ทําธุ รกิจส่ วนตัว, ทําอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบรู ปถ่าย
สถานที่ทาํ งานมาด้วย รู ปถ่ายอย่างน้อย 3-5 ใบ
9. หลักฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์ เท่านั้น)
9.1 สํ าเนาสมุดบัญชี เงินฝากออมทรัพย์ เท่านั้น พร้ อมนําเล่มจริงมาแสดงวันทีย่ ื่นวีซ่า
 กรณี เงินฝากออมทรัพย์ (ยอดเงินในสมุดบัญชี ธนาคาร ต้องมีไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาท ต่อการยืน
่ วีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการ
เข้าออกของเงินสมํ่าเสมอ ห้ามทําการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็ นยอดใหญ่ก่อนการยืน่ วีซ่าเด็ดขาด!!)
 สเตทเมนท์ (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่ งออกโดยธนาคาร

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีฝากประจํา และ บัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ******
10. ในกรณี ที่มีผรู ้ ับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
10.1 จดหมายจากผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น – หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผูเ้ ดินทางกับผูร้ ับรอง
ค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน และต้องเป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี
ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กนั และกันได้ / (ปู่ , ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)- กรณี เป็ นสามี
ภรรยากันแล้วไม่ได้จดทะเบียน และรับรองค่าใช้จ่ายกัน ต้องใช้เอกสารดังนี้
่ ว้ ยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน
 เขียนจดหมาย decare เป็ นภาษาอังกฤษ มาว่าอยูด
 กรณี มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ใบเกิดของลูก
่ า้ นเดียวกัน
 กรณี ไม่มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ทะเบียนบ้านทั้งของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบ้านของทั้งสองต้องอยูบ
10.2 กรุ ณาแนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกําหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยนื่ วีซ่า 1 ชุดของผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย
10.3 ขอหนังสื อรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้คิวยืน่ วีซ่า
พร้อมทั้งต้องระบุ จํานวนเงินเป็ นตัวเลขลงในหนังสื อรับรองด้วย เช่นท่านได้คิวยืน่ วีซ่าวันที่ 18 กันยายน 2557 หนังสื อ
รับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใช้ในการยืน่ วีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที่ 4 กันยายน 2557 หรื อ หลังจากนั้น
เท่านั้น จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต) โดยไม่ตอ้ งระบุ
วัน และประเทศที่เดินทาง (ชื่อในหนังสื อรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) จะต้องถูกต้องและ

ตรงตามหน้าพาสปอร์ ต วันที่ขอหนังสื อรับรองทางการเงินจากธนาคารให้นาํ สําเนาหน้าพาสปอร์ ตไปด้วย เพื่อไม่ให้
ผิดพลาดในการออกเอกสาร)
11. ผูส้ ู งอายุที่มีอายุเกินกว่า 70 ปี บริ บูรณ์กรุ ณาแนบใบรับรองแพทย์วา่ สามารถเดินทางได้เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการยืน่ วีซ่า
12. กรณี ผทู ้ ี่กาํ ลังศึกษาอยูต่ ่างประเทศ จะต้องยืน่ ขอวีซ่าอิตาลี ณ ประเทศที่ท่านกําลังศึกษาอยู่
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็ นเพียงข้อเบื้องต้นที่ทางบริ ษทั ฯ ได้จดั ทําขึ้นจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซึ่ งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัติของลูกค้า

***** สําหรับคนที่จะใช้ เล่มไปทีอ่ ื่นก่อน สถานทูตจะไม่ ให้ ดงึ เล่มไม่ ว่ากรณีใด ๆ *****

