BEST OF SWISS 7 DAYS

ขึ้น 2 เขาดัง ทิทลิส และ โรเชอร์ เดอ เนย์
ซูริค-เวเว่ย-์ ล่องเรือทะเลสาบ-มองเทรอซ์-ชมทัศนียภาพบน โรเชอร์ เด เนย์ตามรอยเสด็จในหลวงรัชกาลที่ 9-โลซานน์-ชาฟฮาวเซ่น-น้าตกไรน์นั่งกระเช้าขึนยอดเขาทิตลิส
โดยสายการบินไทย (TG)
Zurich
เมืองศูนย์กลางทางด้านการค้าและธุรกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
Rhine Falls น้าตกที่เต็มไปด้วยสายน้าเย็นฉ่้าตลอดปี ตังอยู่บนเขตเมืองชาฟฮาวเซ่น
Montreux
เมืองสวยทางใต้ของสวิสริมทะเลสาบเลอมังค์ เป็นที่ตังของปราสาทชิลยอง และมีหลักฐานใน
การก่อสร้างมาตังแต่ศตวรรษที่ 13
Lausanne เมืองที่เต็มไปด้วยโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ใหญ่ที่สุดในสวิส และเป็นเมืองที่ชาวไทย
รู้จักดีในสวิส นอกจากเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จย่าแล้ว ยังเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวทรงส้าเร็จการศึกษาด้วย
Titlis
ยอดเขาทิตลิส ซึ่งยอดเขาทิตลิสมีความสูง 3,239 เมตร ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในพรมแดนของเมือง
แองเกิลเบิร์ก เมืองเล็กๆ ตังอยู่บนเขาสูงล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์
Rochers de Naye ยอดเขามีความสูง 2,042 เมตร อยูใ่ นเทือกเขาสวิสแอลป์ สามารถชมวิวของเมืองมอง
เทรอซ์ วิวของปราสาทชิลยองและทะเลสาบเจนีวา
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กาหนดการเดินทาง

04-10 ก.ย./ 18-24 ก.ย. / 06-12 พ.ย./ 20-26 พ.ย.2560
27 พ.ย.-03ธ.ค./ 01-07 ธ.ค. / 03-09 ธ.ค. 2560

วันแรก
21.30น.

กรุงเทพฯ
นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย
เคาน์เตอร์ D7-12 เจ้าหน้าทีพ่ ร้อมคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

วันที่สอง
00.35 น.
07.50 น.

ซูริค - โลซานน์
ออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG970
เดินทางถึงสนามบินซูริค นาท่านผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระ
จากนัน้ นาท่านออกเดินทางท่องเทีย่ วโดยรถโค้ชปรับอากาศคุณภาพดี เดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
ณ เมืองโลซานน์แห่งนี้เป็ นเมืองทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพิ ล พร้อมด้วยพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ ากัลยานิวฒ
ั นาฯ และ
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลฯ ได้เสด็จมาประทับและทรงศึกษาเมือ่ ครัง้ เยาว์วยั
รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านชมทัศนียภาพของตัวเมืองเก่าของโลซานน์ นาท่านชมและถ่ายรูปภายนอกกับ โรงเรียน
Ecole Nouvelle de la Suisse Romande โรงเรียนในระดับชัน้ มัธยมของพระองค์ทา่ น ซึง่
หลังจากสมเด็จพระบรมราชชนกทิวงคตในปี พ.ศ. 2472 ขณะนัน้ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึง่ ขณะนัน้ มีพระชนมายุไม่ถงึ สองพรรษา ได้ทรงประทับอยูเ่ มืองไทย
กระทังมี
่ พระชนมายุ 5 พรรษา จึงทรงเข้าศึกษา ณ โรงเรียนมาแตร์เดอี กรุงเทพฯ กระทังปี
่ พ.ศ.
2476 จึงเสด็จไปประทับ ณ เมืองโลซานน์ สวิตเซอร์แลนด์ พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชชนนี
พระเชษฐภคินีและพระเชษฐา เพือ่ ทรงศึกษาต่อในชัน้ ประถมศึกษา ณ โรงเรียนเมียร์มองต์ ก่อนเข้า
ศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทีโ่ รงเรียนแห่งนี้ จากนัน้ นาท่านชมและถ่ายรูปกับอาคาร Palais de
Rumine ซึ่งในอดีตเคยเป็นอาคารมหาวิทยาลัยโลซานน์ ทีส่ มเด็จพระเจ้าพีน
่ างเธอเจ้าฟ้ ากัลยา
นิวฒ
ั นาฯ พระบาทสมเด็จพรเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิดลฯ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงสาเร็จ
การศึกษาทีน่ ่ีซง่ึ ปั จจุบนั เป็ นพิพธิ ภัณฑ์แห่งเมืองโลซานน์ จากนัน้ นาท่านชมสถานทีท่ ท่ี รงประทับ
เมือ่ สมัยทีย่ งั ทรงพระเยาว์ บนถนนทิสโซต์ Tissot ซึง่ เป็ นอพาร์ทเม้นท์หมายเลข 16 ทีค่ รอบครัว
มหิดลเสด็จฯ ไปประทับเมือ่ แรกไปถึง โดยทรงใช้เป็ นทีป่ ระทับในช่วงปี 2476-2478 โดยเป็ นแฟล็
ตห่างจากตัวเมืองเล็กน้อย สมเด็จพระพีน่ างฯ ทรงนิพนธ์ถงึ แฟล็ตนี้ไว้ว่า “เป็ นตึกขนาดใหญ่
มีแฟล็ตหลายชุด แม่เช่าทีช่ นั ้ ล่าง เพราะเกรงว่าลูกๆอาจรบกวนคนทีพ่ กั อยูข่ า้ งใต้ดว้ ยการวิง่ หรือ
กระโดด ใต้แฟล็ตของเรายังมีโรงรถอีก” ในอดีตด้านหลังเป็ นสวนซึง่ พระเจ้าอยูห่ วั ทัง้ สองพระองค์
โปรดทีจ่ ะมาเล่นและทรงหัดจักรยานทีน่ ่ีดว้ ย ถัดไปเป็ นถนนคือถนนอาวองต์ โพสต์ Avant Poste
ทีถ่ นนแห่งนี้ คือแฟลตเลขที่ 19 ซึง่ เป็ นสถานทีท่ ส่ี มเด็จพระบรมราชชนนีเสด็จประทับตัง้ แต่ปี 2493
หลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงราชาภิเษกกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ เพราะสมเด็จพระบรม
ราชชนนีมพี ระประสงค์ให้ทงั ้ 2 พระองค์มคี วามเป็ นส่วนตัว จึงทรงย้ายมาประทับทีน่ ่ี สมเด็จย่าทรง
เลือกทีน่ ่ีเพราะอยูใ่ กล้สวนสาธารณะ และทรงเลือกอยูช่ นั ้ บนสุดเพือ่ ป้ องกันการรบกวนและไม่
ต้องการให้ใครอยูบ่ น จากนัน้ นาท่านถ่ายรูปกับศาลาไทย ทีร่ ฐั บาลไทยส่งไปตัง้ ในสวนสาธารณะ

กลางวัน
บ่าย
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เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

ค่้า
วันที่สี่
เช้า

ของเมืองโลซานน์ ตัง้ อยูใ่ นสวนสาธารณะทีม่ รี ปู ปั น้ ลิง 3 ตัว ปิ ดหู ปิ ดปาก ปิ ดตา อันเป็ นสถานทีท่ รง
โปรดของในหลวงเมือ่ ทรงพระเยาว์ “ศาลาไทย” แห่งนี้ ตัง้ อยูท่ ส่ี วนสาธารณะเดอน็องตู สร้างขึน้ เพือ่
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ และเพือ่ เฉลิมฉลองวาระสาคัญในปี 2549 สองวาระ
คือ วโรกาสทีพ่ ระบาทสมสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯทรงครองสิรริ าชสมบัตคิ รบ 60 พรรษา และการ
ดาเนินความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาพันธรัฐสวิสครบ 75 ปี กระทรวง
การต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิรน์ ได้เลือกเมืองโลซานเป็ นสถานทีต่ งั ้ ศาลาไทย
เนื่องจากเป็ นเมืองทีม่ คี วามสาคัญทางประวัตศิ าสตร์ความสัมพันธ์ไทย – สวิส ด้วยเป็ นสถานทีๆ่
พระมหากษัตริยไ์ ทยสองพระองค์ รัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 ประทับ พร้อมด้วยสมเด็จพระศรีนคริน
ทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระพีน่ างเธอเจ้าฟ้ ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ในช่วงปี 2476-2494 เป็ นเวลาถึง 18 ปี ก่อนเสด็จนิวตั ประเทศไทยเป็ นการถาวร
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Novotel Bussigny Hotel หรือเทียบเท่า
โลซานน์-เวเว่ย์-มองเทรอซ์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางต่อสู่เมืองเวเว่ย์ เมืองทีต่ งั ้ อยูบ่ นชายฝั ง่ ทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา
ต่างก็ขนานนามให้เมืองเวเว่ย์ เป็ นไข่มกุ แห่งริเวียร่าสวิส ทีแ่ ม้แต่ศลิ ปิ นตลกชือ่ ดังแห่งฮอลลีวดู้
ชาลี แชปลิน ยังหลงไหลและได้อาศัยอยูท่ เ่ี มืองนี้ในบัน้ ปลายชีวติ น้าท่านล่องเรือชมความงาม
ของทะเลสาบและทัศนียภาพอันงดงาม ก่อนนาท่านเดินทางต่อโดยรถโค้ช สู่เมืองมองเทรอซ์
เมืองสวยทางใต้ของสวิส ริมทะเลสาบเลอมังค์ และเป็ นทีต่ งั ้ ของปราสาทชิลยอง ทีต่ งั ้ อยูร่ มิ ทะเลสาบ
และมีหลักฐานในการก่อสร้างมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 13 และยังคงอนุรกั ษ์ไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านถ่ายรูปภายนอกกับปราสาทชิลยอง Chillon Castle ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้าง
ขึน้ บนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตัง้ แต่ยคุ โรมันเรืองอานาจโดยราชวงศ์ Savoy โดยมีจุดมุง่ หมาย
เพือ่ ควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินค้าทีจ่ ะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสูใ่ ต้หรือจาก
ตะวันตกสูต่ ะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ จากนัน้ นาท่านชมเมืองตากอากาศริมทะเลสาบเจนีวาทีม่ ี
ชือ่ เสียง เย้ายวนให้นกั ท่องเทีย่ วเข้ามาพักผ่อน ด้วยความเงียบสงบของตัวเมืองกับบรรยากาศทีส่ ดุ
แสนสบาย นาท่านชมสวนดอกไม้และรูปปั น้ ของเฟรดดี้ เมอร์ครู ่ี นักร้องวงควีนเจ้าของบทเพลง we
are the Champion ซึง่ ถัดไปเป็ น Casino Barrière de Montreux โดยตรงข้ามกับคาสิโนคือ Tour
d'Ivoire ตึกสูงทีส
่ ดุ ของมองเทรอซ์สร้างมาตัง้ แต่ปีค.ศ. 1962 มีจานวนชัน้ ทัง้ หมด 29 ชัน้ ใช้เป็ นที่
พักอาศัยอีกด้วย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Villa Toscane Hotel หรือเทียบเท่า
มองเทรอซ์-นั่งรถไฟขึ้นเขา Rochers de Naye
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนัน้ นาท่านนั่งรถไฟขึนเขา Rochers de Naye ยอดเขามีความสูง 2,042 เมตร อยู่ใน
เทือกเขาสวิสแอลป์ ให้ทา่ นได้ชมวิวของเมืองมองเทรอซ์ วิวของปราสาทชิลยองและทะเลสาบเจนีวา
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อยูเ่ บือ้ งล่างผ่านหน้าต่างของรถไฟทีค่ ่อยๆวิง่ ไต่เขาจนกระทังถึ
่ งยอดเขา อิสระให้ทา่ นชืน่ ชมและ
ถ่ายรูปกับความงดงามของเทือกเขาแอลป์ ตามอัธยาศัย จนได้เวลาสมควรนาท่านเดินทางกลับสูเ่ มือง
มองเทรอซ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินเล่นชมเมืองมองเทรอซ์ เมืองพักตากอากาศและศูนย์กลางของการศึกษาวิชาการโรงแรม
อันเลื่องชือ่ และได้รบั ความนิยมสูงสุดแห่งหนึ่งของยุโรป รายล้อมด้วยภูเขาแอลป์ และทะเลสาบเลอมัง
หรือเจนีวา มีชอ่ื เสียงด้านสปา อากาศไม่หนาวจัด มีตน้ ปาล์มและคาเมเลียขึน้ เป็ นทิวแถวอยูร่ มิ ถนน
เลียบทะเลสาบ นอกจากนี้มองเทรอซ์ยงั มีช่อื เสียงเป็ นทีร่ จู้ กั ในกลุ่มคนทีม่ คี วามรักในเสียงเพลง
เพราะในทุกๆฤดูรอ้ นของทุกปี จะมีการจัดงานมหกรรมดนตรีทม่ี คี วามยิง่ ใหญ่ระดับโลก Monteux
Jazz Festival จนได้รบ
ั การเรียกขานว่าเป็ นนครหลวงแห่งแจ็ซ ชมความงดงามของอาคารบ้านเรือน
ตามเขตเมืองเก่าซึง่ มีความงดงามไม่แพ้สว่ นอืน่ ๆของเมือง และอย่าพลาดไปชมวิวของทะเลสาบเจนี
วาตอนพระอาทิตย์ตกดินซึง่ งดงามมากๆ
รับประทานอาหารค่า ณ.ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Villa Toscane Hotel หรือเทียบเท่า
มองเทรอซ์-แองเกิ้ลเบิร์ก-ขึ้นยอดเขาทิตลิส-ชาฟเฮาเซ่น-ซูริค
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองแองเกิลเบิร์ก เมืองเล็กๆ บนเขาสูง อยูใ่ นรัฐอ็อบวัลเดิน สวิตเซอร์แลนด์
ล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์ ชืน่ ชมทัศนียภาพทีส่ วยงามของหุบเขาแอลป์ จนถึงสถานีกระเช้าหรือเคเบิล้
คาร์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
ให้ท่านได้มีโอกาสสัมผัสกับการนั่งกระเช้ารุ่นใหม่ใน
หลากหลายแบบ กระเช้าขนาด 6-8 ที่นั่งต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่และกระเช้าที่หมุนรอบ
ตัวเองไปด้วยในขณะที่เคลื่อนที่ เพื่อให้ท่านจะได้ชื่นชมกับวิวสวยๆ ในแบบ 360 องศา จนถึง
บน ยอดเขาทิตลิส ทีม่ คี วามสูงถึง 3,020 เมตรเหนือระดับน้าทะเล ชมทัศนียภาพอันงดงามกับหิมะ
ปกคลุมตลอดปี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืนเมืองบนยอดเขา
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองชาฟเฮาเซ่น ที่ตังของน้าตกไรน์ น้าตกทีม่ ขี นาดใหญ่และสวยงามทีส่ ดุ
แห่งหนึ่งของยุโรป ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปพร้อมกับสูดอากาศบริสทุ ธิ ์ของสวิสอย่างเต็มที่ ก่อน
ออกเดินทางต่อสู่ เมืองซูริค เมืองใหญ่ศนู ย์กลางธุรกิจ การค้า การเงิน การธนาคาร
รับประทานอาหารค่้า ณ.ภัตตาคารไทย
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Sheraton Zurich Hotel หรือระดับเทียบเท่า

13.30 น.

ซูริค
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควรนาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค
ออกเดินทางจากนครซูริค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG971

วันที่เจ็ด
05.30 น.

กรุงเทพฯ
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ..โดยสวัสดิภาพ...
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อัตราค่าเดินทาง

04-10 ก.ย./ 18-24 ก.ย. / 06-12 พ.ย./ 20-26 พ.ย.2560
27 พ.ย.-03ธ.ค./ 01-07 ธ.ค. / 03-09 ธ.ค. 2560

เบสออฟ สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน (TG)
ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9
ผูใ้ หญ่ ท่านละ
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับ ผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ
ราคาไม่รวมตั ๋ว

4-10 ก.ย./18-24 ก.ย.60

6-12 พ.ย. / 20-26พ.ย. /
27พ.ย. - 3 ธ.ค. / 1-7 ธ.ค. /
3-9 ธ.ค.60

57,900
55,900
52,900

56,900
54,900
51,900

9,900
39,900

8,900
38,900

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและบริการด้านเอกสาร ท่านละ 3,500 บาท // ค่าทิปคนขับ และ
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท (ค่าใช้จ่ายวีซ่าและทิปช้าระพร้อมค่าทัวร์ก่อนออกเดินทาง) **

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ามัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม เติม
ภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่้ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***
หมายเหตุ
 อัตราค่าเดินทางนีต้องมีจ้านวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จ้านวนไม่ต่้ากว่า 25 ท่าน และจะต้องช้าระมัดจ้า
หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที
 การด้าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15วัน ดังนันจึงขอความร่วมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารส้าหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทังนีเพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็ว
ในการด้าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิว
มือ
 กรณีท่านที่ต้องการอยู่ต่อ ช้าระค่าธรรมเนียมในการท้าตั๋วอยู่ต่อที่สนามบินเดิมได้ไม่เกิน 7 วัน นับจาก
วันที่เดินทางออกจากต้นทาง ค่าธรรมเนียม 4,500 บาทต่อท่าน แต่ทังนีขึนอยู่กับในวันนันๆ จะสามารถ
ยืนยันการเดินทางได้ และการยื่นวีซ่าจะต้องแยกยื่นวีซ่าเดี่ยว ประกันต่างๆ ผู้เดินทางจะต้องซือเพิ่มเติม
เพื่อให้ครอบคลุมกับวันที่เดินทาง ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านีไม่รวมในราคาทัวร์
 กรณีท่านที่มีตั๋วโดยสารแล้ว แล้วเดินทางไม่พร้อมหมู่คณะ ตรวจสอบตารางการเดินทางของท่านว่ามีการ
พ้านักอยู่ในประเทศอื่นมากกว่าในประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือไม่ หากมีและระยะเวลาในการพ้านักนาน
กว่าในเขตประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ท่านจะต้องด้าเนินการยื่นวีซ่าที่ประเทศนันๆ แทน โดยท่านจะต้อง
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ด้าเนินการด้วยตนเอง โดยค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการยื่นวีซ่าประเทศนันๆ ไม่ได้รวมในราคาทัวร์
เช่นเดียวกัน
อัตรานีรวมบริการ
 ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับโดยสายการบินไทยเส้นทาง กรุงเทพฯ-ซูรคิ -กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ, ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มตามรายการและค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ซึง่ เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี
ได้รบั ความคุม้ ครอง 500,000 บาท (ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกันฯ)
ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ
วันที่ 11 พ.ค.2560
อัตรานีไม่รวมบริการ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
 ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
หรือค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยมิได้คาดหมาย
 ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการด้านเอกสาร ช้าระเพิ่มท่านละ 3,500 บาท โดยช้าระพร้อม
ค่าทัวร์ก่อนเดินทาง
 ทิปพนักงานขับรถและหัวหน้าทัวร์ เพิ่มท่านละ 1,500 บาท โดยช้าระพร้อมค่าทัวร์กอ่ นเดินทาง
 ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าท่านละ 1 ใบ เท่านัน้ กรณีทโ่ี รงแรมมีให้บริการ
 ทิปหัวหน้าทัวร์ทเ่ี ดินทางไปพร้อมคณะ ท่านละ 700 บาท
การช้าระเงิน

ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 20,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์สว่ นทีเ่ หลือจะ
ขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันทาการ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจาทัง้ หมด
์

การยกเลิก

 หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทาการ มิฉะนัน้ บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน
์
ทัง้ หมด
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจาที่ 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่
สถานทูตเรียกเก็บ
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครื่องบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินค่ามัดจา
์
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
์
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
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o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ องตรวจคน
เข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯขอสงวนสิทธิในความรั
บผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจาก
์
สายการบิน ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหาย
หรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด
o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนที่
เกิน
o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
o กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
o หากเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้ ขอให้พจิ ารณาก่อน
การจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่า
เครื่องปรับอากาศทีม่ จี ะบริการให้ในช่วงฤดูรอ้ นเท่านัน้
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในการปรั
บเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
์
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบน้า ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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เอกสารในการขอวีซา่ (โดยยื่นขอวีซา่ ที่สถานทูตสวิสเซอร์แลนด์)
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วัน
ผู้ยื่นค้าร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัว,ถ่ายรูป และสแกนนิวมือ ที่สถานทูตหรือศูนย์
ยื่นวีซ่าของสถานทูตนันๆ ตามวันและเวลานัดหมาย ไม่ว่าจะเป็นหมู่คณะหรือแบบครอบครัว ซึ่ง
จะต้องมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยันได้หากไม่มีการท้านัดหมายไว้ก่อน (วันและ
เวลานัดหมายเป็นไปตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตนันๆ)
ดังนันบริษัทฯ จึงต้องขอความร่วมมือในการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและสมบูรณ์พร้อมเบอร์โทร.
ทังที่ท้างานและบ้านและมือถือตามรายละเอียดด้านล่างและกรอกข้อมูลตามใบกรอกข้อมูลที่แนบมาพร้อม
กันนี ส่วนเอกสารเกี่ยวกับด้านการท้างาน, ใบเปลี่ยนชื่อ, ใบเปลี่ยนนามสกุล, ใบทะเบียนสมรส หรือใบ
หุ้นส่วนต่างๆ หรือเอกสารใดๆ ที่เป็นภาษาไทย (ยกเว้น ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน) กรุณาแนบฉบับ
แปลภาษาอังกฤษมาด้วย (ส้าเนาบัตรข้าราชการใช้แทนบัตรประชาชนไม่ได้) ** เบอร์โทร.ทังที่ท้างานและ
มือถือเป็นส่วนส้าคัญเช่นกัน กรณีมีการติดต่อกลับจากสถานทูตเพื่อสอบถามข้อมูลบางประการ กรุณาแจ้ง
ให้ครบถ้วนและสามารถติดต่อได้ **
o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่้ากว่า 6 เดือน

o โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการยื่นคาร้องขอวีซ่า
o ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 2 นิว จ้านวน 2 รูป เน้นหน้าใหญ่ (ขนาดรูปหน้าเท่ากับใน
หนังสือเดินทาง)
- ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวก **

o ส้าเนาทะเบียนบ้าน และส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน
- กรณีเป็นเด็ก อายุต่้ากว่า 15 ปี
- ใช้สาเนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสาเนาสูตบิ ตั ร
ด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทังเบอร์ที่ท้างาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ
o
o
o
o

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

o หนังสือรับรองการท้างาน หรือเอกสารบ่งชีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง
- กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษทั ทีท่ างานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ
เข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน เป็ นต้น
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- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สาเนาบัตรประจาตัว
ราชการ 1 ชุด
- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ากว่า 6 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

- กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน

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

- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา

- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) หรือ สาเนาสมุดรายงานประจาตัวนักเรียนหรือสาเนาบัตรนักเรียน กรณีเป็ นเด็กเล็ก

o หลักฐานการเงิน
- ใช้ สาเนา สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สว่ นตัวแสดงชื่อเจ้าของบัญชี ของธนาคารใดๆ ถ่ายสาเนาย้อนหลัง 6 เดือน
- ถ่ายสาเนาทุกหน้าและปรับสมุดอัพเดทถึงเดือนปั จจุบนั ทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทาได้พร้อมสาเนาหน้าบัญชีหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของ
บัญชี
- หากมีการต่อเล่มจากสมุดเล่มเก่า กรุณาสาเนาหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชีของเล่มเก่าทีต่ ่อ พร้อมกับตัวเลขบัญชีเงิน
ฝากเป็ นปั จจุบนั
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา
เป็ นต้น
- กรณีทเ่ี ดินทางเป็ นครอบครัว หากใช้บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยืน่ ขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลใน
ครอบครัวด้วย แต่อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่า
จะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ ายทีม่ กี ารเงินมากกว่าจะต้องทาจดหมายรับรองการเงิน
พร้อมระบุช่อื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทังนีเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิล้าเนา
o กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองบิดาหรือมารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตร

เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริง
จากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย
พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายและยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอาเภอ
ต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดินทางทังกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ
กับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมชีแ้ จงระบุความสัมพันธ์กบั ผูป้ กครองทีไ่ ปด้วยและยินดีชดเชยค่าเสียหายที่
อาจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปล
เป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
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- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
์
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน้ จะต้องมา
ยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซา่ อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20
์
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทาง
เป็ นหลัก
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
1. ชื่ อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่ อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่ อหรื อชื่ อ-สกุลเดิม ก่อนแต่งงาน (ภาษาไทย)....................................................
หมายเลขหนังสื อเดินทาง ...................................... วันเกิด ..............................................
วันออกหนังสื อเดินทาง .......................................... วันหมดอายุหนังสื อเดินทาง ............................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน ................................................. สถานที่เกิด ............................................
2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่จดทะเบียน

หย่า

หม้าย
3. กรณี ทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี -ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่ อ-นามสกุล..................................................................................
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วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .......................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั (ภาษาอังกฤษ).........................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์

-

โทรศัพท์บา้ น
โทรศัพท์มือถื อ

-

-

5. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
6. ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
.................................................................................................................................................................
ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ...........................................................................................................

-

โทรศัพท์

-

หมายเลขต่อภายใน

(ถ้ามี)
7. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)...................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปครั้งสุดท้ายหรื อไม่

-

ตัง้ แต่วนั ที่

-
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ไม่เคย

-

เคย (กรณี ท่ ีเคยให้ระบุวนั ที่)
ถึงวันที่

รวม

-

วัน
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