THE MULTI-COLOR OF MANAROLA
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์
9 วัน 6 คืน
เดินทาง มีนาคม – มิถนุ ายน 63

โรม | ปิซ่า | ฟลอเรนซ์ | ชิงเกว แตร์เร | จุงเฟรา | เซอร์แมท | ลูเซิร์น

ราคาแนะนำเพียง

55,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – โรม – สนามกีฬาโคลอสเซียม – นครรัฐวาติกนั – ปิซ่า
วันที่ 3. ปิซ่า – หอเอนปิซา่ – ฟลอเรนซ์ – เจนัว
วันที่ 4. เจนัว – ลา สปาเซีย – ชิงเกว แตร์เร – มิลาน
วันที่ 5. มิลาน – เซอร์แมท – แทซ
วันที่ 6. แทซ – มองเทรอซ์ – เบิร์น – อินเทอร์ลาเคน
วันที่ 7. อินเทอร์ลาเคน – จุงเฟรา – ลูเซิร์น
วันที่ 8. ลูเซิร์น – สนามบินซูริค
วันที่ 9. กรุงเทพฯ
1
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ
21.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศประตู 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่
คอยอำนวยความสะดวก

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – โรม – สนามกีฬาโคลอสเซียม – นครรัฐวาติกัน – ปิซ่า
00.01 น.

06.00 น.

กลางวัน
บ่าย

ค่ำ
ที่พกั

ออกเดินทางสู่กรุงโรม โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 944
** สำหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่ พ.ค. เป็นต้นไปจะออกเดินทางตั้งแต่ 00.20 น. และไปถึงกรุงโรมเวลา 06.50
น.***
ถึงสนามบินฟูมิชิโนกรุงโรม ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่ วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 5 ชั่ วโมงใน
วันที่ 31 มีนาคม 2562) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นผ่านชมกลุ่ม โรมันฟอรัม (Roman Forum)
อดีตศูนย์กลางทางด้านการเมือง ศาสนา และเศรษฐกิจของอาณาจักรโรมัน ที่สะท้อนให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของอารยะ
ธรรมโรมันในช่วง 2,000 ปีที่ผ่านมา นำท่านเดินทางพาท่านเข้าสู่นครรัฐวาติกัน (Vatican) ประเทศที่เล็กที่สุดในโลกตั้งอยู่
ใจกลางกรุงโรม เป็ น ประเทศเดีย วในโลกที่ มี ก ำแพงล้อ มรอบเมื องเอาไว้ ได้ ทั้ งหมด ยกเว้น ด้ านหน้ าทางเข้ า และเป็ น
ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกโดยมีพระสันตะปาปา มีอำนาจปกครองสูงสุด นำท่านชมมหาวิหารที่ใหญ่
ที่สุดในโลกมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter’s Basilica) ชมประติมากรรมอันลือชื่อปิเอต้า (Pieta) ของมิเคลันเจโลและ
ชมแท่นบูชาบัลแดคคิโน (St. Peter's Baldachin) เป็นซุ้มสำริดที่สร้างโดยจานโลเรนโซ แบร์นินี ซึ่งสร้างตรงบริเวณที่เชื่อ
กันว่าเป็นที่ฝังพระศพของนักบุญปีเตอร์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นำชมความยิ่งใหญ่ ในอดีต และเก็บภาพสวยบริเวณรอบนอกของสนามกีฬ าโคลอสเซี ยม (Colosseum) 1 ใน 7 สิ่ ง
มหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ อดีตสนามประลองการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ของชาวโรมันที่สามารถจุผู้ชมได้ถงึ 50,000 คนนำชมงาน
ประติมากรรมของเทพนิยายกรีกและโยนเหรียญอธิษฐานบริเวณ น้ำพุเทรวี (Trevi Fountain) สัญลักษณ์ของกรุงโรมที่โด่ง
ดัง นำท่านเดินสู่บริเวณย่านบันไดสเปน (The Spainsh Step) แหล่งแฟชั่นชั้นนำและแหล่งนัดพบของคนรักการช้อปปิ้ง
ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางต่อไปยังเมืองปิซ่า (Pisa)
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก GALILEI หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 ปิซ่า – หอเอนปิซ่า – ฟลอเรนซ์ – เจนัว
เช้า

2

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านชมเมืองปิซ่า (Pisa) เมืองแห่งศิลปะที่สำคัญของอิตาลี เป็นเมืองเล็กๆอยู่ทางตะวันตกของ Florence ด้านตะวันตก
ของเมืองติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แม้ว่าจะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ Pisa ก็เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของ นำท่านเข้า
สู่บริเวณจัตุรัสกัมโป เดย์ มีราโกลี (Compo Dei Miracoli) ที่ประกอบด้วยกลุ่มอาคารสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ โดยเริ่ม
จากหอพิธีเจิมน้ำมนต์ (Baptistry of St. John) ที่ใหญ่ที่สุดในอิตาลี, มหาวิหารดูโอโม (Duomo) ที่งดงามและหอเอนแห่ง
เมืองปิซ่าอันเลื่อง ชมหอเอนปิซ่า(Leaning Towerof Pisa) สัญลักษณ์แห่งเมืองปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
เริ่มสร้างเมื่อปี ค.ศ.1173 ใช้เวลาสร้างประมาณ 175 ปี แต่ระหว่างการก่อสร้างต้องหยุดชะงักลงไปเมื่อสร้างไปได้ถึงชั้น 3 ก็
เกิดการยุบตัวของฐานขึ้นมา และต่อมาก็มีการสร้างหอต่อเติมขึ้นอีกจนแล้วเสร็จ โดยใช้ เวลาสร้างทั้งหมดถึง 177 ปี โดยที่
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กลางวัน
บ่าย

ค่ำ
ที่พกั

หอเอนปิซ่านี้ กาลิเลโอ บิดาแห่งวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นชาวอิตาเลี่ยนได้ใช้เป็นสถานที่ทดลองทฤษฎีแรงโน้มถ่วงของโลกที่ว่า
สิ่งของสองชิ้น น้ำหนักไม่เท่ากัน ถ้าปล่อยสิ่งของทั้งสองชิ้นจากที่สูงพร้อมกัน ก็จะตกถึงพื้นพร้อมกัน จากนั้นให้ท่านอิสระให้
ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกราคาถูก ที่มีร้านค้าเรียงรายอยู่มากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นำท่านเดินทางต่อสู่แคว้นทัสคานี (Tuscany) โดยเมืองหลวงของแคว้น คือ ฟลอเรนซ์ (Florence)ที่ได้รับขนานนามว่าเป็น
เมืองศูนย์กลางแห่งศิลปะในยุคเรอเนสซองส์ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีโบราณสถานสำคัญ และมีทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงาม
จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้เมื่อ ปี ค.ศ.1982 ทำให้ทัสคานีมีชื่อเสียงในฐานะดินแดนท่องเที่ยว
ยอดนิยมระดับโลก นักท่องเที่ยวทั่วโลก ชมความยิ่งใหญ่ และอลังการของมหาวิหารซานตา มาเรีย เดล ฟิโอเร (Santa
Maria Dell Fiore) วิหารของเมืองฟลอเรนซ์ ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของทวีปยุโรป ซึ่งโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมที่ใช้หินอ่อน
หลายสีตกแต่งผสมผสานกันได้อย่างงดงาม นำชมจัตุรัสเดลลาซิญญอเรีย (Piazza Della Signoria) ซึ่งรายล้อมไปด้วย
รูปปั้น อาทิ เช่น รูปปั้นเทพเจ้าเนปจูน (Fountain of Neptune),วีรบุรุษเปอร์ซิอุสถือหัวเมดูซ่า (Perseus with the Head of
Medusa), รูปปั้นเดวิด ผลงานที่มีชื่อเสียงของ ไมเคิล แองเจโล่ จากนั้นนำท่าน มาริมฝั่งแม่น้ ำอาร์โน จะพบกับสะพาน
เวคคิโอ (Vecchio) สะพานเก่าแก่ที่มีมีร้านขายทอง และอัญมณีอยู่ทั้งสองข้าง จากนั้นนำท่านสู่เมืองเจนัว (Genoa) เมือง
ที่ใหญ่ที่สุดของอิตาลีทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ชมเขตเมืองเก่าศูนย์กลางทางประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดของยุโรป เป็น
เมื อ งที่ มี ค วามรุ่ งเรือ งมาตั้ งแต่ ค ริสต์ ศ ตวรรษที่ 11 มาจนถึ ง ค.ศ. 1797 ปั จ จุ บั น เป็ น เมื อ งศู น ย์ ก ลางเทคโนโลยี แ ละ
อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์ของอิตาลี่ได้แก่ เฟียต, อัลฟ่าโรมีโอ, แลนเซีย
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN GENOA CITY หรือเทียบเท่า

วันที่ 4 เจนัว – ลา สปาเซีย – ชิงเกว แตร์เร – มิลาน
เช้า

3

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่เมืองลา สเปเซีย (La Spezia) เมืองในเขตลิกูเรีย ตอนเหนือของอิตาลีอยู่ระหว่างเมืองเจนัว และ ปิซ่า ใน
บริเวณอ่าวลิกูเรหนึ่งในอ่าวที่มีความสําคัญทางด้านการค้าและการทหาร นําท่านโดยสารรถไฟสู่ชิงเกว แตร์เร (Cinque
Terre) หมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี ที่มีความหมายว่า “ดินแดนทัง้ ห้า (Five Land)” ตั้งบนหน้า
ผาสู ง ชั น เหนื อ ทะเลเมดิ เตอร์ เ รเนี ย นติ ด ทะเลบริ เ วณชายฝั่ ง แคว้ น ลิ กู เ รี ย ประกอบด้ ว ยหมู่ บ้ า น 5 แห่ ง ได้ แ ก่
MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLA และ RIOMAGGIORE โดยทั้งห้าหมู่บ้านนี้ มีหุบ
เขาล้อมรอบ ประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฯ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกอีกด้วย นํา
ท่านชมความงามของหมู่บ้านที่มีสีสันสวยงาม สร้างลดหลั่นกันตามเนินผาริมทะเล นำท่านเดินเล่นชมหมู่บ้านริโอแมกจิ
โอเร่ (Rio –Maggiore) เป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆ ที่มีเสน่ห์และมีบรรยากาศเหมือนเมืองตุ๊กตา บ้านเรือนที่ตั้งลดหลั่นกันบน
หน้าผาที่ปกคลุมด้วยต้นไม้เขียวขจีตัดกับนํ้าทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีเทอร์ควอยซ์ อิสระให้ท่านชมความงดงามและถ่ายรูป
ตามอัธยาศัย จากนั้นนําท่านสู่ หมู่บ้านมานาโรล่า (Manarola) อาจได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่เล็กเป็ นอันดับสอง แต่มีความ
เก่าแก่ที่สุด ในบรรดาหมู่บ้านทั้ ง 5 ที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1338 จากนั้น นำท่านเดินทางกลับ สู่ เมือ งลา สเปเซี ย (La
Spezia)
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กลางวัน
บ่าย
ค่ำ
ที่พัก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
จากนั้นเดินทางสู่ตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกได้ว่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก
รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN GOLDENMILE หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 มิลาน – เซอร์แมท – แทซ
เช้า

กลางวัน
บ่าย

4

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพื่อเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยมที่
ได้รับความนิยมสูง เนื่องจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง แต่ใช้
แบตเตอรี่เท่านั้น และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็นยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มรี ูปทรง
สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
อิสระครึ่งวันโดยมีหัวหน้าทัวร์ให้ข้อมูล หรือ คำแนะนำ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของตัวท่านเอง ให้ท่าน
อิสระเดินเที่ยวชมเมือง หรือ เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย หรือจะเลือกขึ้นกระเช้าไฟฟ้าเพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอด
เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klien Matterhorn) ที่สูงถึง 4,478 เมตร และได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขา
แอลป์ ชื่นชมกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สุดบริเวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น เข้าชมถ้ำน้ำแข็งที่อยู่สูงที่สุดในสวิส หรือนั่ง
รถไฟฟันเฟืองสู่สถานีรถไฟกรอนเนอร์แกรต (Gornergrat railway) ทำท่านเดินทางสู่จุดชมวิวที่ท่านจะได้เห็ นทัศนียภาพที่
สวยงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ที่สวยงาม นำท่านเดินเท้าสู่บริเวณทะเลสาบที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 2,757 เมตร
โดยบริเวณทะเลสาบนี้เป็นเงาสะท้อนภาพเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn's reflect) อันสุดสวยงามยิ่งนัก ( โดยปกติน้ำใน
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ค่ำ
ที่พกั

ทะเลสาบ จะมากหรื อ น้ อ ยขึ้ น อยู่ กั บ ปริ ม าณน้ ำ ฝน และ สภาพอากาศ ช่ ว งเวลาที่ เดิ น ทางไปชมอยู่ ใ นช่ ว งกลางปี
(พฤษภาคม – ตุลาคม) ถ้าช่วงฤดูหนาวทะเลสาบจะกลายเป็นน้ำแข็ง)
อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ELITE TAESCH หรือเทียบเท่า

วันที่ 6 แทซ – มองเทรอซ์ – เบิร์น – อินเทอร์ลาเคน
เช้า

กลางวัน
บ่าย

5

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองตากอากาศที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ชื่อว่า
ริเวียร่าของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน์ บ้านเรือน ริมทะเลสาบ นำท่านถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (ด้านนอก)
(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างขึ้นบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตั้งแต่ยุคโรมันเรืองอำนาจโดย
ราชวงศ์ SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินค้าที่จะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่
ใต้ หรือจากตะวัน ตกสู่ ตะวันออกของสวิต เซอร์แลนด์ เนื่ อ งจากเป็ น เส้น ทางเดี ยวที่ ไม่ ต้ องเดิ นทางข้ามเทื อกเขาสูงชั น
ปราสาทแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับร้อยปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นำท่านเดินทางสู่กรุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจาก
นี้เบิร์นยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ.2010 นำท่านชมบ่อหมีสีน้ำตาล
(Bear Park) สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น นำท่านชมมาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และ
บูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี นำท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์น
กาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี้ ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม
นาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ที่มี “โชว์” ให้ดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครั้ง นำท่านแวะถ่ายรูปกับ
โบสถ์ Munster สิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพที่
บรรยายถึงการตัดสินครั้งสุดท้ายของพระเจ้า แล้วนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองอินเทอร์ลาเคน(Interlaken) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่
ระหว่ า ง ทะเลสาบทู น (Lake Thun) และทะเลสาบเบรี ย นซ์ (Lake Brienz) อั น เป็ น แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่ ส ำคั ญ และ มี
ความสำคัญประหนึ่งเมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอลันด์ มีภาพของยอดเขาจูงเฟราเป็นฉากหลัง
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ค่ำ
ที่พกั

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ชีสฟองดูว์)
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า

วันที่ 7 อินเทอร์ลาเคน – จุงเฟรา – ลูเซิร์น
เช้า

กลางวัน
บ่าย

6

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเดินสู่สถานีรถไฟกรุน -กรินเดอวาลด์ (Grund - Grindelwald) ขึ้นสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อปี ค.ศ.
2001 องค์การยูเนสโกประกาศให้ยอดเขาจุงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป นำคณะนั่งรถไฟ
ท่องเที่ยวธรรมชาติ ขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่างเส้นทาง
ขึ้นสู่ยอดเขาท่านจะได้ผ่านชมธารน้ำแข็งที่มีขนาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยู่สูง
ที่สุดในยุโรป (Top of Europe) เข้าชมถ้ำน้ำแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน้ำแข็งลึกถึง 30 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
จากนั้นเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วย
ทะเลสาบและขุนเขา จากนั้นพาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อ
เป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิด จากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้
ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือน
สัญ ลักษณ์ ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุม
สะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิสตลอดแนวสะพาน
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ค่ำ
ที่พัก

อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย
นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก IBIS STYLES LUZERN หรือเทียบเท่า

วันที่ 8 ลูเซิร์น – สนามบินซูริค
เช้า

13.15 น.

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำคณะเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำ คืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินค้าใน
ร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG971
** สำหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแต่ พ.ค. เป็นต้นไปจะออกเดินทางตั้งแต่ 13.30 น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 05.30
น.***

วันที่ 9 กรุงเทพฯ
06.10 น.

7

คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
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ราคาแนะนำเพียง
THE MULTI-COLOR OF MANAROLA

9 วัน 6 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)
กำหนดกำรเดินทำง

ผู ้ใหญ่
พักห ้องละ 2-3
ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
1 ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
2 ท่ำน
ท่ำนละ

เด็กอำยุ2ปี
แต่ไม่ถงึ 7ปี
[ไม่มเี ตียง]
พักกับผู ้ใหญ่
2 ท่ำน
ท่ำนละ

รำคำ
ไม่รวมตั๋ว
ท่ำนละ

พักเดีย
่ วเพิม
่
ท่ำนละ

1-9 มี.ค. 63

55,900

55,900

59,900

55,900

33,280

7,900

5-13 พ.ค. 63

59,900

59,900

59,900

59,900

37,280

7,900

9-17 พ.ค. 63

59,900

59,900

59,900

59,900

37,280

7,900

17-25 พ.ค. 63

59,900

59,900

59,900

59,900

37,280

7,900

23 มิ.ย. – 1 ก.ค. 63

59,900

59,900

59,900

59,900

37,280

7,900

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

เงื่อนไขการให้บริการ
1.
2.
3.
4.

5.
6.

8

ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3
วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก
บัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้ าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้น
การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่
หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทั้งหมด
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อัตราค่าบริการนี้รวม
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่
ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ลูกค้าท่ านใดสนใจ ซื้อประกั นการเดิน ทางสำหรับ ครอบคลุม เรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้
เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

9

ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
น้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 2 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศอิตาลี (ผู้เดินทางชำระหน้างาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (15 ยูโร)
ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (27 ยูโร)
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เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริง
ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.
2.

3.
4.

5.

การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น
กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้
สำหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือทำงานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดำเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พำนักหรือศึกษาอยู่เท่านั้น
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน
ผู้เดินทางต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า และจำนวน
หน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3 หน้า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นั้นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1.

2.
3.
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ทางบริษัทได้สำรองที่นั่งพร้อมชำระเงินมัดจำค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทำการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
กำหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และ
อำนาจในการให้ที่นั่ง Long leg ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น
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กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง
คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจำนวนที่ บริษัทฯกำหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการ
เลื่ อ นการเดิ น ทางของท่ า น ไปยั งคณะต่ อ ไปแต่ ทั้ ง นี้ ท่ านจะต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ไม่ สามารถเรีย กคื น ได้ คื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้ว
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า -ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.

2.
3.
4.
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เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
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่ เชงเก้น (อิตาลี)
เอกสารประกอบการขอวีซา
่ ประมาณ 15 ว ันทาการ
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ แสดงตนทีศ
่ VFS Global (จามจุรส
ยืน
่ วีซา
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซา
ี แควร์)
เอกสารกรุณาเตรียม 2 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคาร
ขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด
่ หน ังสอ
ื เดินทางต้องนาสง
่ เข้าสถานทูต
ในว ันยืน
่ วีซา
่ ไม่สามารถดึงหน ังสอ
ื เดินทางออกมาได้
และระหว่างรอผลการอนุม ัติวซ
ี า

่ ในอดีต
**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดก ับการยืน
่ ขอวีซา
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**

หมายเหตุ : การยืน
่ วีซ่ า แต่ล ะคร งั้ ก บ
ั บริษ ท
ั ท วั ร์ จะต้อ งท าการยืน
่ วีซ่ า ประเภทหมู่ค ณะ
เท่านน
ั้ โดยการยืน
่ เป็นหมูค
่ ณะ ต้องมีจานวน 15 คน ขึน
้ ไป โดยทางศูน ย์รบ
ั ยืน
่ จะเป็นผู ้
กาหนดว ันยืน
่ วีซ่าเท่านน
ั้ ถ้าหากผูเ้ ดินทางไม่สามารถไปยืน
่ วีซ่าในว ันทีก
่ าหนดได้ อาจมี
้ า
ค่าใชจ
่ ยเพิม
่ เติม (Premium) ด ังนี้
•

ในกรณี ที่เ หลือ ระยะเวลายื่น วีซ่ า น้อ ยกว่ า 11 ว น
ั ท าการ น บ
ั จากว น
ั เดิน ทาง มี
้ า
ค่าใชจ
่ ยเพิม
่ ท่านละ 2,200 บาท

•

ในกรณีทเี่ หลือเวลายืน
่ วีซ่าเหลือน้อยกว่า 5 ว ันทาการ จะมีคา
่ Fast Track เพิม
่ เติมอีก
ท่านละ 400 บาท รวมเป็น 2,600 บาท
้ า
**ทงนี
ั้ ้ ค่าใชจ
่ ยทีเ่ กิดขึน
้ ผูเ้ ดินทางต้องชาระก ับทางศูนย์ร ับยืน
่ โดยตรง**

ื เดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทำง ต ้องมีหน ้ำเหลือสำหรับประทับ
1. หน ังสอ
วีซำ่ อย่ำงน ้อย 2 หน ้ำ อำยุกำรใช ้งำนเหลือไม่น ้อยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำงกลับ และหนังสือ
เดินทำงจะต ้องไม่ชำรุด (หนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ กรุณำนำมำประกอบกำรยืน
่ วีซำ่ ด ้วย)

12

THE MULTI COLOR OF MANAROLA

อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ 9 DAYS 6 NIGHTS BY TG [GQ3FCO-TG026]

ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พาสปอร์ต สญชาติ
ไทย แต่พาน ักอยูต
่ า
่ งประเทศ, ทางานอยูต
่ า
่ งประเทศ
ึ ษาศก
ึ ษาอยูต
หรือน ักเรียน นก
ั ศก
่ า
่ งประเทศ กรุณ าแจ้งเจ้าหน้าทีข
่ องทางบริษท
ั ให้ทราบ
ท ันที เพราะการยืน
่ ขอวีซ่าจะมีเงือ
่ นไข และ ข้อกาหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม
่ เติม
และ บางสถานทูต อาจไม่สามารถยืน
่ ขอวีซ่ าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนีร
้ วมไปถึงผู ้
เดินทางทีถ
่ อ
ื พาสปอร์ตต่างชาติดว้ ย***

2. รูปถ่าย รูปถ่ำยสีหน ้ำตรงขนำด 1.5 x 2 นิว้ จำนวน 2 ใบ (พืน
้ หลัง
ขำวเท่ำนัน
้ ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือนห ้ำมสวมแว่นตำหรือเครือ
่ งประดับ ไม่
ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
3. หล ักฐานการเงิน
้ า
3.1 กรณีผเู ้ ดินทาง ออกค่าใชจ
่ ยเอง สำเนำสมุดบัญชี หรือ
Statement บัญชีออมทรัพย์ธรรมดำของธนำคำรทั่วไป ส่วนตัวของผู ้
เดินทำง ย ้อนหลัง 3 เดือน (รบกวนลูกค ้ำทำรำยกำรเดินบัญชี โดย
กำร ฝำกหรือถอน ก่อน แล ้วค่อยปรับยอดเงินในบัญชีไม่เกิน 7 วัน
ก่อนวันยืน
่ วีซำ่ และหำกบัญชีกระโดดเดือนต ้องขอเป็ น Statement เท่ำนัน
้ )
้ า
3.2 กรณีผเู ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ
่ ยเอง (บุคคลทีส
่ ำมำรถรับรองค่ำใช ้จ่ำยได ้ ต ้องเป็ น พ่อ แม่
พีน
่ ้อง ทีม
่ ส
ี ำยเลือดเดียวกัน หรือ สำมีภรรยำ เท่ำนัน
้ )
้ า
ื ร ับรองค่าใชจ
3.2.1. ต ้องทำเป็ นหน ังสอ
่ ยในกำรเดินทำง (Sponsor Letter) พร ้อมเอกสำรแสดง
ควำมสัมพันธ์ เช่น สูตบ
ิ ัตร ทะเบียนบ ้ำน ทะเบียนสมรส เป็ นต ้น
3.2.2. ถ่ำยสาเนาสมุดบ ัญช ี หรือ Statement ย ้อนหลัง 3 เดือนของบุคคลทีอ
่ อกค่ำใช ้จ่ำย
3.2.3. เอกสำรแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู ้ทีอ
่ อกให ้ และผู ้ทีถ
่ ก
ู รับรองค่ำใช ้จ่ำยให ้ เช่น สำเนำ
ทะเบียนสมรส สูตบ
ิ ต
ั ร ทะเบียนบ ้ำน

ี ด
ี ากประจา, บ ัญชก
ี ระแสรายว ัน
**สถานทูตไม่ร ับพิจารณาบ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชฝ
ี หกรณ์ออมทร ัพย์ พ ันธบ ัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสน
ิ **
บ ัญชส
4. หล ักฐานการทางาน
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-

ื่ ของผู ้เดินทำงเป็ นกรรมกำรหรือหุ ้นส่วน
เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองกำรจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
อำยุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สำเนำใบทะเบียนกำรค ้ำ(พค.0403)

-

เป็นพน ักงาน

หนังสือรับรองกำรทำงำน จำกบริษัทฯ ระบุตำแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทำงำน

่ -สกุลต ้องตรงตำมหน ้ำพำสปอร์ต ใช ้คำว่ำ “TO WHOM IT
(ขอเป็ นภำษำอังกฤษมีอำยุ 1 เดือน ชือ
่ สถำนทูตทีย
MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )
-

ึ ษา ใช ้หนังสือรับรองกำรเรียนทีอ
น ักเรียนหรือน ักศก
่ อกจำกสถำบันทีก
่ ำลังศึกษำอยู่
่ -สกุลต ้องตรงตำมหน ้ำพำสปอร์ต ใช ้คำว่ำ “TO WHOM IT
(ขอเป็ นภำษำอังกฤษมีอำยุ 1 เดือน ชือ
่ สถำนทูตทีย
MAY CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )

่ นต ัว
5. เอกสารสว
-

สำเนำทะเบียนบ ้ำน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ำ 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่ำ/มรณะบัตร(ถ ้ำมี)

-

่ -นำมสกุล (ถ ้ำมีกำรเปลีย
ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
ื ชแ
ี้ จงเป็นภาษาอ ังกฤษว่าให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ
6.1 บิดาหรือมารดา ต้องทาหน ังสอ
ั ันธ์เป็นอะไรก ันก ับเด็ก คนละ 1 ชุด (ลูกค ้ำเขียนหรือพิมพ์ขน
ก ับใคร มีความสมพ
ึ้ เอง)
ื ยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศจากเขตหรือ
6.2 บิดาหรือมารดา ต้องขอหน ังสอ
อาเภอ (1 ใบ ต่อ เด็ก 1 ท่ำน เท่ำนัน
้ )
ื ปกครองบุตรจากเขต
6.3 ในกรณีพอ
่ หรือแม่ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว ให้ขอหน ังสอ
ื ทีม
ื พยานและหล ักฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านน
หรืออาเภอและจะต้องเป็นหน ังสอ
่ ก
ี ารสบ
ั้
6.4 ท่ำนจะต ้องนำหนังสือยินยอมให ้เด็กเดินทำงไปต่ำงประเทศตัวจริง จำกข ้อ 6.2 หรือ หนังสือ
ปกครองบุตรเป็ นสำเนำจำกข ้อ 6.3 ไปแปลประท ับตราก ับกรมการกงสุลให ้เสร็จเรียบร ้อยก่อน
นำมำยืน
่ มิเช่นนัน
้ ทำงศูนย์รับยืน
่ vfs จะไม่รับยืน
่ เอกสำรของบุตรท่ำนโดยเด็ดขำด
้ า
ี ค่าใชจ
6.5 เนือ
่ งจากการประท ับตรากงสุล จะมีการเสย
่ ย หำกท่ำนไม่แน่ใจว่ำเอกสำรใช ้ได ้
หรือไม่ รบกวนสอบถำมบริษัททัวร์กอ
่ นนำไปประทับตรำกงสุล มิเช่นนัน
้ ท่ำนอำจจะต ้องไปเสียเงิน
และเสียเวลำอันมีคำ่ ของท่ำนเพือ
่ ไปทำเอกสำรใหม่อก
ี รอบ หำกเอกสำรทีท
่ ำ่ นทำมำแล ้วนัน
้
กลำยเป็ นเอกสำรทีใ่ ช ้ยืน
่ ไม่ได ้

14

THE MULTI COLOR OF MANAROLA

อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ 9 DAYS 6 NIGHTS BY TG [GQ3FCO-TG026]

ื ยินยอมจากเขตหรืออาเภอให้บต
***โปรดอ่าน ก่อนทีท
่ า
่ นจะไปทาหน ังสอ
ุ รของท่าน

-

หากเด็กเดินทางไปก ับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจำกมำรดำ จำกอำเภอต ้นสังกัด (โดยมำรดำ
จะต ้องคัดหนังสือยินยอม และระบุวำ่ ให ้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับบิดำ) พร ้อมแนบสำเนำบัตร
ประชำชนหรือหน ้ำพำสปอร์ตมำรดำมำด ้วย

-

หากเด็กเดินทางก ับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจำกบิดำ จำกอำเภอต ้นสังกัด (โดยบิดำจะต ้อง
คัดหนังสือยินยอม และระบุวำ่ ให ้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำ) พร ้อมแนบสำเนำบัตร
ประชำชนหรือหน ้ำพำสปอร์ตบิดำมำด ้วย

-

หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมก ับบิดาและมารดา ทัง้ บิดำและมำรดำจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอม
ให ้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับใคร มีควำมสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จำกอำเภอต ้นสังกัด พร ้อม
แนบสำเนำบัตรประชำชนหรือหน ้ำพำสปอร์ตบิดำและมำรดำ

-

กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร้าง จะต ้องแนบสำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียด
ว่ำฝ่ ำยใดเป็ นผู ้มีอำนำจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว

ี้ จงว่าทาไมไม่
*** กรณีทบ
ี่ ด
ิ าหรือมารดาไม่ม ี passport แล้วใช ้ ID Card แทนต้องทาจดหมายชแ
มี passport ***
-

่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซำ่ พร ้อมเดินทำงมำ
กรณีเด็กอายุตา
่ กว่า 18 ปี บิดำ-มำรดำลงชือ
สัมภำษณ์กบ
ั บุตรทีส
่ ถำนทูตด ้วย ทงสองท่
ั้
าน (เฉพำะคิวเดีย
่ วเท่ำนัน
้ )

้ จงภำษำอังกฤษ
7. หำกพ่อหรือแม่มวี ซ
ี ำ่ เชงเก ้นอยุแ
่ ล ้วและไม่ได ้ยืน
่ วีซำ่ พร ้อมลูก ให ้ทำจดหมำยชีแ
อธิบำยว่ำมีวซ
ี ำ่ เชงเก ้นของประเทศอะไร ระบุวันเริม
่ และวันหมดอำยุวซ
ี ำ่ พร ้อมทัง้ ถ่ำยสำเนำหน ้ำ
พำสปอร์ตและหน ้ำวีซำ่ นัน
้ มำแนบด ้วย
่
8. ท่ำนไม่จำเป็ นต ้องเซ็น รับรองสำเนำถูกต ้อง ให ้ท่ำนเซ็นเฉพำะ แบบฟอร์มใบคาร้องขอวีซา
เท่านน
ั้
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่ อาจมีการปร ับเปลีย
เอกสารยืน
่ วีซา
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้ทก
ุ เวลา หาก
ทางสถานทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม
่ เชงเกนประเทศอิตาลี
แบบฟอร์มสาหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซา

่ ของท่าน)
(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เนือ
่ งจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซา

่ – นำมสกุล ผู ้เดินทำง [ภำษำไทย]…………………………………………………………………….………
ชือ
1. นำมสกุล [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………………………..……………………………
2. นำมสกุลตอนเกิด [ภำษำอังกฤษ]………………………………………………..…………………………….
่ ตัว [ภำษำอังกฤษ]…………………………………………..………………………………………………
3. ชือ
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………….……………………………………………..
5. สถำนทีเ่ กิด (จังหวัด) …………………………………………………..………………………………………
6. ประเทศทีเ่ กิด……………………….……………………………..……………………………………………
7. สัญชำติปัจจุบัน ..................................สัญชำติโดยกำเนิดหำกต่ำงจำกปั จจุบัน…………………………..
8. เพศ

ชำย

หญิง

9. สถำนภำพ

โสด

แต่งงำน (จดทะเบียน)

แต่งงำน (ไม่จดทะเบียน)

หย่ำ

แยกกันอยู่

หม ้ำย

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….
10.

ในกรณีเป็ นผู ้เยำว์

่ -นำมสกุล
กรุณำกรอกชือ

ทีอ
่ ยู(่ หำกต่ำงจำกผู ้ขอ)

และสัญชำติของผู ้มีอำนำจ

ปกครอง/ดูแลผู ้เยำว์
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
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11. ทีอ
่ ยูต
่ ำมทะเบียนบ ้ำนของผู ้ขอ
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………………
หมำยเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือ.................................................................
อีเมล.............................................
้ ผ ้ำ ขำยอำหำร เป็ นต ้น
12. อำชีพปั จจุบัน(หำกค ้ำขำย ให ้ระบุด ้วยว่ำค ้ำขำยอะไร เช่น ขำยเสือ
..........................................................................................................
่ บริษัทหรือร ้ำนค ้ำ ทีอ
่ ทีอ
13. ชือ
่ ยู่ หมำยเลขโทรศัพท์ / สำหรับนักเรียน นั กศึกษำ กรุณำกรอกชือ
่ ยูข
่ อง
สถำบันศึกษำ
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ………….……
14. วีซำ่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลำ 3 ปี ทผ
ี่ ำ่ นมำ
ไม่เคย
เคยได ้

ใช ้ได ้ตัง้ แต่วันที.่ ..............................ถึงวันที.่ ....................................

15. เคยถูกพิมพ์ลำยนิว้ มือเพือ
่ กำรขอวีซำ่ เชงเก ้นก่อนหน ้ำนี้
ไม่เคย

เคย (กรุณำระบุวันที่ หำกทรำบ)................................................

่ เชงเก้น รบกวนท่านถ่ายสาเนาหน้าวีซา
่ เชงเก้นต ัวล่าสุดแนบมาด้วย**
**กรณีลก
ู ค้าเคยมีวซ
ี า
16. ท่ำนเคยถูกปฏิเสธวีซำ่ หรือไม่
ไม่เคย

17

เคย (เหตุผลในกำรปฏิเสธ)................................................
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17. ควำมรับผิดชอบค่ำใช ้จ่ำยในกำรดำรงชีพระหว่ำงกำรเดินทำงและพำนักอยูข
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซำ่ เอง

มีผู ้อืน
่ ออกให ้(ญำติ/บริษัท/องค์กร)
ื่ .............................................
กรุณำระบุชอ

สิง่ ทีช
่ ว่ ยในกำรดำรงชีพ
เงินสด

…………………………………………………..….
สิง่ ทีช
่ ว่ ยในกำรดำรงชีพ

เช็คเดินทำง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหำให ้

ชำระค่ำทีพ
่ ักล่วงหน ้ำแล ้ว

ค่ำใช ้จ่ำยทัง้ หมดระหว่ำงพำนักมีผู ้ออกให ้

ชำระค่ำพำหนะล่วงหน ้ำแล ้ว

ชำระค่ำพำหนะล่วงหน ้ำแล ้ว

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ เป็นดุลพินจ
่ นเกีย
ิ้
หมายเหตุ การอนุม ัติวซ
ี า
ิ ของทางสถานทูต ทางบริษ ัทไม่มส
ี ว
่ วข้องใดๆทงส
ั้ น
ทงนี
ั้ บ
้ ริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านน
ั้
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