นั่งรถไฟสายโรแมนติก เบอร์นิน่าเอกซ์เพรส Bernina Express รถไฟสายเก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์

นั่งรถไฟ กลาเซียร์เอ็กซเพรส Glacier Express ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์
นั่งรถไฟชมวิวท่องเที่ยวธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE
ขึ้นยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอ
เซอร์แมทซ์ เมืองตากอากาศที่สวยงาม เมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์

กาหนดการเดินทาง
เดือนมีนาคม : วันที่ 8 – 16 มี.ค. 2562
เดือนพฤษภาคม : วันที่ 1 – 9 พ.ค. (วันหยุดแรงงาน+ พืชมงคล) // 15 – 23 พ.ค. (วันหยุดวิสาขบูชา)

วันที่แรก
กรุงเทพฯ – มิลาน (อิตาลี)
21.30 น.  คณะผู้เดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน สายการบินไทย (TG) สังเกตุ
ป้าย กราเซีย กรุ๊ป เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวกด้านสัมภาระบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง
วันที่สอง มิลาน – ทิราโน่ – นั่งรถไฟ “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส” – เซ็นต์มอริทซ์ – เดินชมเมือง – ช้อปปิ้งสินค้าพืน้ เมือง
00.40 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองมิลาน โดยเที่ยวบินที่ TG 940 บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอดเที่ยวบิน
07.35 น. เดินทางถึงสนามบินมิลาน เมืองทางเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ ซึ่งมิ
ลานถูกจัดให้เป็นเมืองแฟชั่น หลังผ่านพิธีการด่านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นาคณะออกเดินทางสู่ เมืองทิราโน่
เมืองเล็กๆ อยู่ในแคว้นเวทตินทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี เป็นเมืองชายแดนระหว่างประเทศอิตาลีและสวิสฯ
เพลิดเพลินตลอดเส้นทางไปด้วยบ้านเรือนรูปทรงอิตาเลียนริมทะเลสาบ
เที่ยง
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาคณะนัง่ รถไฟสายโรแมนติก เบอร์นน
ิ า่ เอกซ์เพรส Bernina
Express รถไฟสายเก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นรถไฟชมวิวแบบพา
โนรามาที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศสวิสเซอร์แลนด์
เพลิดเพลินกับ
บรรยากาศทิวทัศน์ที่สวยงาม ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ทีม่ ีหิมะปก
คลุมตลอดทั้งปีซึ่งเป็น
ภาพที่น่าประทับใจเป็นอย่างยิ่งสร้าง
ความ
เพลิดเพลินให้ท่านตลอดการเดินทาง จนกระทั่งเข้าสู่ เมืองเซ็นต์มอร์รทิ ซ์
เมืองตากอากาศและศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสียงระดับโลกเมืองตากอากาศ
ฤดูหนาวที่แสนสงบ นอกจากนี้แล้วเมืองตากอากาศแห่งนี้ยังเคยได้รับเลือกให้เป็นสถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดู
หนาวถึง 2 ครั้ง ให้ท่าน ถ่ายรูปความงดงามของทะเลสาบเซนต์มอริทซ์
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ : Hotel Reine Victoria หรือระดับเดียวกัน
วันที่สาม อันเดอร์แมทซ์ – รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส GLACIER EXPRESS – เซอร์แมทซ์ ZERMATT – เดินเที่ยวชมเมือง
– ช้อปปิ้ง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาคณะออกเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์แมท ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆที่มีความสวยงามมีเวลาให้ท่านได้บันทึกภาพไว้
เป็น ที่ระลึก เมืองที่มีบรรยากาศเงียบสงบ
เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาคณะนัง่ รถไฟ กลาเซียร์เอ็กซเพรส Glacier Express ผ่านชมภูมิ
ประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีทั้งอุโมงค์, สะพาน, หุบเหว, สวิสแก
รนด์แคนยอน และหุบเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตรตลอดเส้นทางท่านสามารถชม
ยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้าแข็ง ที่ผ่านใจกลางเทือกเขาแอลป์สู่ “เซอร์แมทซ์”
เมืองตากอากาศที่สวยงาม ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร(5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของ ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น

ค่า

วันที่สี่
เช้า

เที่ยง
บ่าย

สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ามัน
เข้ามานอกจากรถไฟฟ้า และรถม้ามีไว้บริการนักท่องเที่ยว...อิสระกับการเดินเที่ยวชมเมือง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ : Hotel Simi หรือระดับเดียวกัน
นั่งกระเช้า CABLE CAR พิซิตยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น – ลานหิมะ – นั่งรถไฟลงจากเซอร์แมทซ์ – มองเทรอซ์ –
ปราสาทซิลลอง – โลซานน์ – ศาลาไทย –มหาวิทยาลัยโลซาน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้าลอยฟ้า ให้ท่านได้ “นั่งกระเช้า CABLE CAR” ขึ้นสู่ยอดเขา ไคลน์แมทเทอร์
ฮอร์น ซึ่งมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน้าทะเล ตื่นตา
ตื่นใจกับยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แค่เอื้อม
ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงาม
ของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า นาท่านสู่
ลานหิมะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะ และชม
บรรยากาศของ ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์น ยอดเขาทรงปิรามิดที่มีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชา
การ์ตูนวอล์ทดีสนีย์นาไปเป็นแบบเครื่องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์
โดยรอบที่สวยงามยิ่งนัก สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากยอดเขา พร้อมความประทับใจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารไทย)
เดินทางลงโดยรถไฟสู่ เมืองทาซ นาท่านออกเดินทางผ่านมองเทรอซ์ เมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสียงทั้ง
ในฤดูร้อน และฤดูหนาว พร้อมชมความสวยงามของทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได้รับ
สมญานามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ” คฤหาสน์ และโรงแรมหรูของเมืองนี้
เรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบที่ยาวถึง 7 กิโลเมตร ระหว่างทางแวะถ่ายภาพที่
ระลึกกับ ปราสาทชิลลอง ซึ่งสร้างขึ้นโดยบัญชาของท่านเคาท์ ปี เตอร์ ออฟ
ซาวอย หรือที่รู้จักกันแพร่ หลายในสมญานามชาร์ลมาญน้อยในครึ่งหลังศตวรรษ
ที่ 13 เป็นที่ประทับโปรดปรานของเคาน์และ ดยุค แห่งซาวอย สวิสเซอร์แลนด์ นาคณะเดินทางเข้าสู่ เมืองโล
ซานน์ซึ่งเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และ
ทรงทรงสาเร็จการศึกษาจากเมืองนี้อีกด้วย นาคณะชื่นชมบรรยากาศของเมือง
พร้อมชมตัวเมืองเก่าสมัยโบราณ,ย่านช๊อปปิ้งปลาแช็งฟร็องชัวส์ มหาวิหาร
นอร์ทเทรอดามอันเก่าแก่ และเป็นอาคารแบบโกธิคสวยติดอันดับยุโรป ให้
ท่านถ่ายรูป ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ ศาลาทรงจัตุรมุขสร้างด้วยไม้สักและไม้เนื้อแข็ง
ซึ่งสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองศิริราช
สมบัติครบ 60 ปี และเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างไทย
และสวิตเซอร์แลนด์ เมื่อปี พ.ศ. 2549 จากนั้นให้ท่านถ่ายรุปด้านหน้า มหาวิทยาลัยโลซาน
(Lausanne University) อันเป็นสถาบันอุดมศึกษาของทุกพระองค์ สมเด็จพระพี่นางทรงศึกษา

ค่า

ทางด้านวิชาเคมี รัชกาลที่ 8 ทรงศึกษาวิชานิติศาสตร์ ขณะที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ทรงเลือกเรียนแขนงวิชา
วิทยาศาสตร์
และต่อมาเมื่อหลังทรงครองราชสมบัติแล้วได้เปลี่ยนเป็นสาขาวิชากฎหมาย
รัฐศาสตร์และ
เศรษฐศาสตร์แทน เพื่อความเหมาะสมกับพระราชภารกิจแห่งพระมหากษัตริย์”
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร / นาคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก
พักที่ : Novotel Lausanne Bussigny หรือระดับเดียวกัน

วันที่ห้า โลซานน์ – เจนีวา– นาฬิกาดอกไม้ – เบิร์น – บ่อหมี – หอนาฬิกาเบิร์น – บ้านไอซไตน์ – อินเทอร์ลาเค่น – ช๊อปปิ้ง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา ตั้งอยู่บริเวณตอนปลายแหลมของ ทะเลสาบ
เจนีวาทะเลสาบที่มีรูปคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวต่อจากนั้นนาท่านชมเมืองเจนี
วา เมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธรัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลยรายล้อม
ด้วยสวนสาธารณะที่สวยงาม และองค์การนานาชาติต่างๆ อาทิเช่น ตึก
สหประชาชาติ, สภาแรงงานโลก, องค์การกาชาดสากล, ชมทะเลสาบเจนีวา
และ นา้ พุจรวดเจทโด (Jet d’eau) ที่สามารถส่งน้าขึ้นท้องฟ้าได้สูงถึง 140 เมตร และเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง
ของเจนีวา ถ่ายรูปกับนาฬิกาดอกไม้ ริมทะเลสาบเจนีวาบ่งบอกถึงความสาคัญของอุตสาหกรรมการผลิต
นาฬิกาที่มีต่อเจนีวา
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ กรุงเบิรน
์ เมืองหลวงอันเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงสวยงามเป็นอย่าง
ยิ่งจนได้รับการอนุรักษ์ และประกาศให้เป็น มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ Unesco
จากนั้นนาคณะชม สวนกุหลาบ ซึ่งตั้งอยู่บนเนินเขา ซึ่งที่จุดนี้สามารถชมทิวทัศน์ของ
ตัวเมืองเก่าได้ในมุมกว้าง นาคณะชมเที่ยวชม เบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี สัตว์
ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองซึ่งปัจจุบันได้ถูกย้ายไปอยู่บริเวณสนามหญ้าริมแม่น้า
จากนั้นนาคณะเดินทางเข้าสู่ย่าน มาร์คกาสเซ ย่านเมืองเก่าซึ่งปัจจุบัน เต็มไป
ด้วยร้านดอกไม้และร้านบูทีคเป็นเขตที่ปลอดมลพิษ ไม่ให้รถยนต์วิ่งผ่าน จึงเหมาะ
กับการเดินเที่ยว นาชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้เข้าสู่
ถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณชมนาฬิกาไช้ท์กล็อคเค่นอายุกว่า
800 ปี ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวิหารเซนต์วินเซนต์รัท
ฮาวน์ และกรุงเบอร์นยังเป็นเมืองที่มีน้าพุมากที่สุดเมืองหนึ่งในยุโรป ให้ท่านได้
เดินเที่ยวชมเมือง...พร้อมชมอดีตบ้านพักของไอซไตน์ ซึ่งเคยใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนี้...
ได้เวลาอันสมควรนาคณะออกเดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น เมืองหลวง
ของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลันด์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อม
ทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมืองตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ Thunersee และ
Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟ
ราอันลือชื่อ, นาฬิกาดอกไม้, สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี้แหละคือสวิสฯแบบสุดสุด
อย่างที่หลายคนยังไม่เคยได้สัมผัส และยังใช้เป็นฉากภาพยนต์ไทยเรื่อง วันนี้ที่รอคอย

ค่า

รับประทานอาหารพื้นเมือง ให้ทา่ นได้ลมลองเมนู
ิ
ฟองดูวแ์ บบต้นต้าหรับ ที่ขึนชื่อของสวิส

ทัง 3

ชนิด เริ่มต้นจากชีส //เนือสัตว์ และ ช็อคโกแลต
พักที่ : City oberlanf Hotel หรือระดับเดียวกัน
วันที่หก พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสูงที่สุดในยุโรป – ลานหิมะ – ถ้าน้าแข็ง 1,000 ปี – ลูเซิร์น
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศขึ้นมุง่ หน้าขึ้นสู่ หมูบ
่ า้ นกรินเดลวาลด์ระหว่างการเดินทางท่านจะ
ได้ชมวิวทิวทัศน์แบบสวิสเซอร์แลนด์ขนานแท้ ที่มีทุ่งหญ้าอันเขียวขจี
ดอกไม้ป่าบานสะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิ หรือใบไม้เปลี่ยนสีในช่วงฤดูใบไม้
ล่วงบ้านหลังน้อยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิสชาเลต์ ฝูงวัวพื้นเมืองที่
กระจัดกระจายแทะเล็มหญ้าอยู่ทั่วบริเวณ ลาธารน้าธรรมชาติเล็กๆที่ใส
สะอาดและฉากหลังที่มีภูเขาหิมะตั้งตระหง่านขาวโพลน ซึ่งจะทาให้คณะ
ได้รับความประทับใจเป็นอย่างยิ่ง
พร้อมนาคณะเปลี่ยนบรรยากาศโดยการ
นั่งรถไฟชมวิวท่องเทีย่ ว

ธรรมชาติบนภูเขาสูงแห่งแอลป์ แล้วเปลีย่ นเป็นรถไฟสายภูเขาทีส่ ถานีไคลน์ไชเด็กรถไฟ
ทีจ่ ะน้าท่านเดินทางลอดอุโมงค์ทชี่ าวสวิสฯได้ขดุ เจาะไว้ทคี่ วามสูงถึง 3,464 เมตร
จนกระทัง่ ถึงสถานีรถไฟทีส่ งู ทีส่ ดุ ในยุโรป TOP OF EUROPE บนยอดเขาจุงเฟรา ซึ่ง มี

เที่ยง
บ่าย

ค่า

ความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) จุดสูงสุดคือลานน้าแข็งขนาดใหญ่เรียกว่า Sphinx นักท่องเทีย่ วหลายๆคนบอกว่า
ที่นี่สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ เพราะยอดเขาแห่งนี้ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนตลอดทั้งปี ในปี 2001 อิสระให้
ท่านถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงฟราว
พร้อมนาคณะเข้าชม ถา้ นา้ แข็ง1,000ปี ICE PALACE
ที่สร้างโดยการเจาะธารน้าแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชม
น้าแข็งแกะสลักรูปร่างต่าง จากนั้นชมวิวทิวทัศน์และสัมผัส
หิมะทีล่ านพลาโต PLATEAU พร้อมซื้อของที่ระลึก
ต่างๆตามอัธยาศัย...ได้เวลาอันสมควรนาคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟ
จากนั้นออกเดินทางโดยรถโค้ชสู่
เมืองลูเซิรน์ LUCERNE เมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ : Astoria Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่เจ็ด ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงห์โต – สะพานไม้คาเปล – เมืองซุก – ซาร์ฟเฮาเซ่น –น้าตกไรน์ – ซูริก – ชมเมือง
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม ทะเลสาบลูเซิรน
์ ซึ่งเป็นทะเลสาบสวยงามตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบ
ล้อม ทัศนียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลูเซิร์น เป็นอาคารบ้านเรือนแบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอด
ระยะทาง ริมทะเลสาบจัดเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไม้นานาพรรณออกดอกบานสะพรั่ง เช่นกุหลาบและทิวลิป

อากาศริมทะเลสาบเย็นสบาย
เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจชาวเมือง
และนักท่องเที่ยว
อนุสาวรียส์ งิ โต ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ
ซื่อสัตย์และจงรักภักดี
ที่เสียชีวิตในการอารักขาพระเจ้าหลุยส์ที่16แห่งประเทศ
ฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวัง ในคราวปฏิวัติใหญ่ เมื่อวันที่ 10
สิงหาคม ค.ศ.1792 ให้คณะได้เดินชื่นชมในความเก่าแก่ของเมือง อาคารโบราณ และ

นาคณะเข้าชม

สะพานไม้คาเปล อันเก่าแก่ ที่มีอายุมากกว่า 600 ปี ที่สร้างทอดตัว

เที่ยง

ค่า

ข้ามแม่น้ารอยส์ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 โดยสะพานแห่งนี้ถือว่าเป็นสะพาน
ไม้ที่มีความเก่าแก่ที่สุดของยุโรป มีเวลาให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าขึ้นชื่อ
ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ,ช็อคโกแล็ต
,ของซูวีเนียร์ต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายี่ห้อต่างๆที่มีชื่อเสียงของสวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตัวแทน
จาหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์, กือเบอลิน ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย นาท่านเดินทางสู่ เมืองซุก เป็นเมืองเล็ก ๆ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ เมืองซุกเคยเป็นเขตปกครองที่มีรายได้เฉลี่ย
น้อยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์แต่ปัจจุบันซุกคือเมืองที่รวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ โดยเรียกเก็บค่าภาษีในอัตราต่า
ที่สุดในโลก ทาให้เป็นข้อได้เปรียบในเชิงการต่อรองราคาทางธุรกิจ และยังติดอันดับเมืองที่สะอาดที่สุดหนึ่งในสิบ
ของโลกอีกด้วย ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับ CLOCK TOWER ที่มีความสูง 52 เมตร มองเห็นได้มาแต่ไกล สร้างขึ้นใน
ศตวรรษที่ 13 หลังคาเป็นสีฟ้าขาว และนาฬิกาที่ตั้งอยู่เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ที่สามารถบอกข้างขึ้น ข้างแรมของ
พระจันทร์ได้ ให้ท่านอิสระเดินเล่นชมบ้านเรือน และทะเลสาบของเมืองซุก นาคณะออกเดินทางศเข้าสู่ ซาฟเฮาส์
เซ่น เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ นาคณะชมความสวยงามของนา้ ตกไรน์ ซึ่งเกิดจากแม่น้าไรน์สายน้านานาชาติ
ที่สาคัญที่สุดในยุโรป แม่น้าแห่งนี้เกิดขึ้นจากการละลายของหิมะจาก
เทือกเขาแอลป์เริ่มจากเป็นลาธารเล็กๆผ่านลิคเท่นสไตน์เข้าสู่ทะเลสาบ
คอนสะแต้นที่กนั้ พรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับเยอรมันนี สัมผัส
ความตระการตาของสายน้าตก พร้อมบันทึกภาพอันน่าประทับใจไว้เป็นที่
ระลึก นาคณะออกเดินทางสู่ เมืองซูรค
ิ ZURICH เป็นเมืองที่มี
ชื่อเสียงระดับโลก เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจและวัฒนธรรม การคมนาคม
ซึ่งรวมไปถึงทั้งทางทางบกและการจราจรทางอากาศ ซึ่งบางครั้งเมืองซูริกมักถูกเรียกว่าเมืองหลวงวัฒนธรรมของ
สวิตเซอร์แลนด์ โดยในปี 2006-2008 เมืองซูริกได้รับรางวัลเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกอีกด้วย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
พักที่ : Holiday Inn Hotel หรือระดับเดียวกัน

วันที่เปด ซูริก – กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารมือ้ ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
ให้ท่านจัดสัมภาระเพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ประเทศไทยได้เวลานัดหมาย นาคณะออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติซู
ริก...เพื่อทาการเช็คอิน และทาTAX REFUND

13.30 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG 971 บริการอาหารและเครื่องดื่มตลอด
เที่ยวบิน
วันที่เก้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
05.30 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดี
ขอบคุณท่านที่ใช้บริการ

แกรนด์ ส วิ ต เซอร์ แ ลนด์ 9 วั น
โดย Thai Airways International (TG)
ผู้ใหญ่

พักเดี่ยว

(พักห้องคู่)

จ่ายเพิ่ม

วันที่ 8 – 16 มี.ค. 2562

84,555

23,000

วันที่ 1 – 9 พ.ค. (วันหยุดแรงงาน+ พืชมงคล)

89,999

23,000

วันที่ 15 – 23 พ.ค. (วันหยุดวิสาขบูชา)

89,999

23,000

อัตราค่าบริการ

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีนามั
้ นและภาษีสนามบินเพิ่มเติม **
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***
***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงราคากรณีผู้ร่วม เดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน***
สาหรับท่านที่เป็นมุส ลิม , ทานมังสวิรัติ , ไม่ทานหมู , ไม่ทานเนื้อ , ไม่ทานไก่ , ไม่ทานปลา โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2
สัปดาห์
* ในกรณีเลื่อนการเดินทางกลับ ท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทาการยื่นวีซ่า ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายแตกต่าง และต้องมีค่าใช้จ่ายในการ
เลื่อนตั๋ว และเอกสารเพิ่มเติม เช่นเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมทีอ่ ยู่ต่อ
อัตรานี้รวม
1) ค่าตั๋วเครื่องบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกิน
จานวนวัน จานวนคนและมีค่าใช้จ่ายที่ทางสายการบินกาหนด (น้าหนักกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 30 กิโลกรัม/กระเป๋าถือขึ้น
เครื่องท่านละ 7 กิโลกรัม)
2) ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

3) ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12
ชั่วโมง/วัน)
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผ่านเข้าเมืองต่างๆ
5) ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ
เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงาน
เทศกาล งานแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลทาให้ต้องมีการเปลี่ยนย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสาคัญ)
6) ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7) ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
8) ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ SCHENGEN (ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าให้ ไม่ว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่)
9) ค่าบริการนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์
10) ค่ า ประกั น อุ บั ติ เ หตุ ใ นการเดิ น ทางวงเงิ น 1,000,000 บาท และค่ า รั ก ษาพยาบาลในวงเงิ น 200,000 บาท กั บ ACE
INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
อัตรานี้ไม่รวม
1) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
2) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
3) ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
4) ค่าน้าหนักส่วนที่เกิน 30 กิโลกรัม และมีจานวนมากกว่า 1 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)
5)

ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 20 ฟรังก์สวิส ต่อท่าน

6) ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 15 ฟรังก์สวิส ต่อท่าน
7) เอกสารที่ต้องแปลในการยื่นวีซ่าต้องผ่านการแปลจากศูนย์รับแปลภาษาที่ได้รับการรับรองจากสถานทูตสวิสเซอร์แลนด์

***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านทาการจองทัวร์***
เงื่อนไขการสารองทีน่ ั่ง
 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 50 วันก่อนการเดินทาง พร้อ มชาระงวดแรก 30,000 บาท ยกเว้นช่วงเทศกาลคริสต์มาส /
เทศกาลปีใหม่ / เทศกาลสงกรานต์ มัดจาท่านละ 40,000 บาท
 ส่วนที่เหลือชาระทันทีหรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันไม่ว่าผลของวีซ่าจะออกหรือไม่ออกก็ตาม มิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 50 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ30,000
บาท) ยกเว้นช่วงเทศกาลคริสต์มาส / เทศกาลปีใหม่ / เทศกาลสงกรานต์ มัดจาท่านละ 40,000 บาท
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริษัทฯ มีความจาเป็นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
 กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริษัทฯ มีความจาเป็นต้องขอหัก 80 % ของราคาทัวร์

 กรณียกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 10 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดาเนินการที่ได้ชาระไปแล้วจานวนมาก
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆ
 ทางบริษัทจะทาการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 ในการยื่นวีซ่า ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื่อมาสแกรนลายนิว้ มือ
โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอานวยความสะดวก
 เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กาหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กาหนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
 กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา
- ค่าธรรมเนียมวีซา่ ค่าดาเนินการและ ค่าบริการ 4,500 บาท
- ค่าตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบิน
ถ้าออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ได้เนื่องจากบริษัทจองตั๋วเป็นตั๋วกรุ๊ปซึ่งตั๋วกรุ๊ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได้
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที
หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น
 ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ท่านไม่ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ทางบริษัท / เอกสารไม่ของท่านไม่น่าเชื่อถือ / มี
การปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตกาหนด (มาสาย) / ไม่รับโทรศัพท์สถานทูต / การใช้คาพูดไม่
สุภาพกับสถานทูต และส่งผลทาให้วีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินให้ท่าน
 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดิน ทางออกหรือ เข้าประเทศที่บริษัทระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ
 ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะ
สารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่า งใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ปคอนเฟิร์ม 100%
ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ
หมายเหตุ
1. กรณีที่เกิดเหตุจาเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรือการก่อจราจล ภัยธรรมชาติ รถติด
ทาให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ
ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน แต่ทางบริษัทฯ จะคงไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าพึงจะได้รับอย่างเต็มความสามารถ
2.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการได้ตามความเหมาะสมโดย

ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่อ งเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจาเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับท่าน
3.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขนึ้ อยูก่ ับการเปลี่ยนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนทาให้โปรแกรมต่อไปเสียหาย แต่ยังคงจะรักษา มาตราฐาน
การบริการ และประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านไว้เหมือนเดิม
4.ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เป็นทรัพย์สินส่วนตัว ไม่ว่าบางส่วนหรือ ทั้งหมด อาทิเช่ น พาสปอร์ต,
ของมีค่า, กระเป๋าเงิน, กระเป๋าเดินทาง เป็นต้น

เอกสารประกอบการขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์
** เอกสารในการยื่นวีซ่าต้องผ่านการแปลจากศูนย์รับแปลภาษาที่ได้รับการรับรองจากสถานทูตสวิสเซอร์แลนด์เท่านั้น **
เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (ใช้เวลาพิจารณาวีซ่า 15 วันทาการ และต้องมาแสดงตนที่สถานฑูต)
1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสือเดินทางเล่มเก่ากรุณาแนบมาด้วย ต้องมีหน้าว่างเหลือ
สาหรับประทับวีซา่ อย่างน้อย 2 หน้า
2. รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง 2X1.5 นิ้ว จานวน 2 รูป (ใช้รูปสี พื้นฉากหลังสีขาวเท่านั้น อายุรูปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกันทั้ง 2 รูป)
รูปถ่ายวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์
รูปถ่ายวีซ่าสาหรับการยื่นขอวีซ่ามีเงื่อนไขดังนี้
1.สีพื้นหลังสีขาว
2.ขนาด 2 นิ้ว
3.ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรือศีรษะ
4.ภาพถ่ายล่าสุดที่เหมือนตัวจริง
โปรดทราบว่า รูปถ่ายยื่นวีซ่า จะต้องมีลักษณะถูกต้องตามมาตรฐานของ ICAO (องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ) ตู้
ถ่ายรูปมาตรฐาน ICAO เปิดให้บริการแก่ท่านอยูท่ ี่ภายในศูนย์ TLScontact.
ตารางด้านล่างแสดงถึงตัวอย่างภาพถ่ายที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยมีเครื่องหมาย "✗" และเครื่องหมาย "✓", สาหรับภาพถ่ายที่ได้
มาตรฐาน ซึ่งเป็นข้อกาหนดของการยื่นขอวีซ่าเชงเก้น
คุณภาพของภาพถ่าย

ใกล้เกินไป
ไกลเกินไป
ดี
ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศรีษะ และด้านบนของหัวไหล่ เพื่อสามารถเห็นใบหน้า ถึง 70-80% ของภาพ และเพื่อความชัดเจน

ภาพถ่ายจะต้องชัดเจน และคุณภาพคมชัด โดยไม่มีรอยเปื้อนของหมึกหรือน้ามัน
ภาพถ่ายจะต้องหันหน้าตรง และมีสีผิวที่เป็นธรรมชาติ
ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ หรือ บิ๊กอายในการถ่ายรูป
3. สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า / สาเนาใบมรณะบัตร/ สาเนาใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณีอื่น ๆ
4. สาเนาบัตรประชาชน
5. สาเนาทะเบียนบ้าน
6. สาเนาสูติบัตร (สาหรับเด็กต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์)
7. กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์: เดินทางต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
7.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออาเภอเท่านั้น และให้
ระบุว่า ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว (พ่อและเม่ต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซ่าด้วย)
7.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออาเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า
มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) (แม่ต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซ่าด้วย)
7.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออาเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า
บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) (พ่อต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยื่นวีซ่าด้วย)
7.4 กรณีพ่อและแม่หย่าร้าง หรือเสียชีวิต ต้องแนบใบหย่า หรือ ใบมรณะบัตร เพื่อเป็นการยืนยัน
7.5 ให้แนบสาเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบสาเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่)
7.6 เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น
เช่น สาเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็นผู้รับผิดชอบเด็ก เด็กอยู่ในความปกครองของผู้อื่น จะต้องมี
หลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น เช่น หนังสือรับรองบุตรบุญธรรม เป็นต้น พร้อมแนบหลักฐานของบิดา
หรือมารดาหรือผู้ที่เด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผู้นั้น
8. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน เป็นภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงเท่านั้น**จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้ งระบุวันลา และประเทศที่เดินทาง (ตัวจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน)
8.1 กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ที่มีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ พร้อมทั้งเซ็นชื่อรับรองสาเนา
และประทับตราบริษัทฯ (อายุสาเนาไม่เกิน 1 เดือน)
8.2 กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า
8.3 กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทฯ : ใช้จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน ใน
จดหมายรับรองการทางานต้องมีหัวกระดาษบริษัทและตราประทับบริษัทด้วย (ในจดหมายงานไม่ต้องระบุวันลางานและ
ประเทศที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว หรือ ถ้าจาเป็นต้องระบุลงไปในจดหมายงาน รบกวนระบุประเทศที่จะเดินทางให้ครบทุก
ประเทศ เรียงลาดับประเทศที่จะเดินทางไปให้ถูกต้อง และใส่วันเดินทางให้ถูกต้องตามวันที่เดินทาง) พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ
เท่านั้น (ตัวจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน) + สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
8.4 กรณีที่เป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน)
8.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
8.6 กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากาลังศึกษาอยู่ระบุชั้นปีที่ศึกษา พิมพ์เป็น
ภาษาอังกฤษเท่านั้น / พร้อมสาเนาบัตรนักเรียน นักศึกษา (ตัวจริงอายุไม่เกิน 1 เดือน)

8.7 กรณีเป็นแม่ค้า, ทาธุรกิจส่วนตัว, ทาอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบรูปถ่าย
สถานที่ทางานมาด้วย รูปถ่ายอย่างน้อย 3-5 ใบ
9. หลักฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์เท่านั้น)
9.1 สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เท่านั้น พร้อมนาเล่มจริงมาแสดงวันทีย่ ื่นวีซา่
 กรณีเงินฝากออมทรัพย์ (ยอดเงินในสมุดบัญชีธนาคาร ต้องมีไม่ต่ากว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการ
เข้าออกของเงินสม่าเสมอ ห้ามทาการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็นยอดใหญ่ก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด!!)
 สเตทเมนท์ (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่งออกโดยธนาคาร

****** สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีฝากประจา และ บัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ******
10. ในกรณีที่มีผู้รับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
10.1 จดหมายจากผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น – หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้เดินทางกับผู้รับรอง
ค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน และต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี
ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้ / (ปู่, ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)- กรณีเป็นสามี
ภรรยากันแล้วไม่ได้จดทะเบียน และรับรองค่าใช้จ่ายกัน ต้องใช้เอกสารดังนี้
 เขียนจดหมาย decare เป็นภาษาอังกฤษ มาว่าอยู่ดว
้ ยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน
 กรณีมีลูกด้วยกัน ให้ใช้ใบเกิดของลูก
 กรณีไม่มีลูกด้วยกัน ให้ใช้ทะเบียนบ้านทั้งของสามีและภรรยา โดยทะเบียนบ้านของทั้งสองต้องอยู่บ้านเดียวกัน
10.2 กรุณาแนบสาเนาสมุดบัญชีเงินฝากตามข้อกาหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยื่นวีซ่า 1 ชุดของผู้รับรองค่าใช้จ่าย
10.3 ขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) ต้องมีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ได้คิวยื่นวีซ่า
พร้อมทั้งต้องระบุ จานวนเงินเป็นตัวเลขลงในหนังสือรับรองด้วย เช่นท่านได้คิวยื่นวีซ่าวันที่ 18 กันยายน 2557 หนังสือ
รับรองการเงินจากทางธนาคารที่ใช้ในการยื่นวีซ่า ต้องออกให้ ณ วันที่ 4 กันยายน 2557 หรือ หลังจากนั้น
เท่านั้น จดหมายรับรองจากธนาคารให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ต้องระบุสถานฑูต) โดยไม่ตอ้ งระบุ
วัน และประเทศที่เดินทาง (ชื่อในหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคาร (BANK CERTIFICATE) จะต้องถูกต้องและ
ตรงตามหน้าพาสปอร์ต วันที่ขอหนังสือรับรองทางการเงินจากธนาคารให้นาสาเนาหน้าพาสปอร์ตไปด้วย เพื่อไม่ให้
ผิดพลาดในการออกเอกสาร)
11. ผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า 70 ปีบริบูรณ์กรุณาแนบใบรับรองแพทย์ว่าสามารถเดินทางได้เพื่อเป็นเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า
12. กรณีผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ต่างประเทศ จะต้องยื่นขอวีซ่าอิตาลี ณ ประเทศที่ท่านกาลังศึกษาอยู่
*** รายละเอียดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็นเพียงข้อเบื้องต้นที่ทางบริษัทฯ ได้จัดทาขึ้นจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัติของลูกค้า

***** สาหรับคนที่จะใช้เล่มไปที่อื่นก่อน สถานทูตจะไม่ให้ดึงเล่มไม่ว่ากรณีใด ๆ *****

