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(กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

Switzerland Calling
เที่ยวสวิส พิชิต 2 เขา 8วัน 5คืน
กรินเดลวาลด์เฟียสต์ หนึ่งในยอดเขายอดนิยม ฉายา Top of Adventure
ขึ้นเขากรอนเนอร์แกรท เพื่อชมความสวยงามของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น
ซูริค-อินเทอร์ลาเก้น-เลาเทอร์บรุนเน่น-ทาซ-เซอร์แมท-มองเทรอซ์
ปราสาทชิลยอง-โลซานน์-กรุงเบิร์น-ลูเซิร์น-ซูริค-น้าตกไรน์
อีวัวร์ หมู่บ้านดอกไม้ที่ถูกจัดให้เป็นเมืองทีส่ วยที่สุดเมืองหนึ่งในฝรั่งเศส
โดยสายการบินระดับ 5 ดาว
บริษัทฯ ขอนำท่ำนเดินทำงสู่ดินแดนแห่งควำมฝันของหลำยท่ำน ประเทศที่อุดมด้วยควำมงดงำมด้ำนทัศนียภำพและ
ร่ำรวยธรรมชำติอันสมบูรณ์ นำท่ำนเดินทำงสู่เมืองต่ำงๆ ดังนี้
ซูริค
เมืองศูนย์กลำงทำงด้ำนกำรค้ำและธุรกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
อินเทอร์ลาเก้น เมืองสวยในหุบเขำที่ตั้งริมฝั่งของ 2 ทะเลสำบ คือทะเลสำบธุนน์และเบรียนซ์ และบริเวณเมืองนี้ยังใช้เป็นที่
ถ่ำยทำของกองละครเรื่องลิขิตรักหรือ The Crown Princess อีกด้วย
เซอร์แมท
หมู่บ้ำนเซอร์แมทที่น่ำรักๆ และมีบรรยำกำศสบำยๆ ล้อมด้วยเขำสูงสวยงำม ด้วยเป็นเมืองปลอดพำหนะที่
วุ่นวำยมีเขำแมทเทอร์ฮอร์นตั้งเป็นฉำกหลัง
มองเทรอซ์
เมืองสวยทำงใต้ของสวิสริมทะเลสำบเลอมังค์ เป็นที่ตั้งของปรำสำทชิลยอง และมีหลักฐำนในกำรก่อสร้ำงมำ
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13
โลซานน์
เมืองที่เต็มไปด้วยโบสถ์ที่มีสถำปัตยกรรมแบบโกธิคที่ใหญ่ที่สุดในสวิส และเป็นเมืองที่ชำวไทยรู้จักดีในสวิส
นอกจำกเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จย่ำแล้ว ยังเป็นเมืองที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงสำเร็จกำรศึกษำ
ด้วย
เบิร์น
เมืองหลวงประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทำงวัฒนธรรมจำกยูเนสโกเมื่อปี 1983
ลูเซิร์น
เมืองสวยที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสำบแห่งสี่พันธรัฐ หรือเวียวำลด์สตรัทซี และเป็นเมืองตำกอำกำศที่มีชื่อเสียงที่สุด
แห่งหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ชาฟฮาวเซ่น ที่ตั้งของน้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป เกิดจำกกำรที่แม่น้ำไรน์ ซึ่งเป็นแม่น้ำนำนำชำติที่ใหญ่ที่สุด
ของยุ โรปไหลจำกต้น น้ ำในเทื อกเขำแอลป์ มำบรรจบบริเวณที่ พื้น ที่โลกเปลี่ ยนระดับ จึงกลำยเป็น น้ำตกที่
สวยงำมมำก
อีวัวร์
เมืองโบรำณสมัยยุคกลำงที่มีอำยุกว่ำ 700 ปี

กาหนดการเดินทาง
18-25 กันยายน 2565
วันแรก
สนามบินสุวรรณภูมิ
23.30 น.
นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ P สายการบิน Qatar Airways
เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
**กรณี ที่ บางท่านเดิ น ทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัด กรุ ณ าตรวจสอบเวลาการเดิน ทางแต่ ละ
ก าหนดการเดิ น ทางอี ก ครั้ ง ก่ อ นท าการจองตั๋ ว โดยสารส่ ว นตั ว ของท่ า น เนื่ อ งจากรายการทั ว ร์ เป็ น
รายการซีรี่ย์และได้มีการดาเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**
วันที่สอง
02.30 น.
05.45 น.
08.25 น.
13.40 น.

ค่า

วันที่สาม
เช้า

สุวรรณภูมิ-โดฮา(กาต้าร์)-ซูริค-อินเทอร์ลาเก้น
ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR837
เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อนาท่านท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง
นาท่านออกเดินทางจากสนามบินกรุงโดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR095
เดินทางถึงสนามบินซูริค เมืองเศรษฐกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นาท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือ
เดินทางและตรวจรับสัมภาระ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น เมืองสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝั่งของ
2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) และบริเวณเมืองนี้ยังใช้เป็นที่
ถ่ายทาของกองละครเรื่องลิขิตรักหรือ The Crown Princess อีกด้วย นาท่านเดินเล่นชมเมืองอินเทอร์ลาเก้น
ที่ตั้งอยู่เลียบริมแม่น้าอาเร่ ชมสวนสาธารณะ Hohematte Park สวนสาธารณะที่มีวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของ
สวิส จากนั้นให้ท่านเดินเล่นพักผ่อนชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองที่มีทุ่งหญ้ากว้างกลางเมืองมีสวนดอกไม้เล็กๆ
น่ารักสร้างสีสันให้ตัวเมืองรวมทั้งมีอาคารคาสิโนคูซาลอายุกว่า 100 ปี ที่งดงามด้วยสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น
และยังเป็นคาสิโนของเมืองอีกด้วย หรือเลือกช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีแบรนด์ดังของสวิส อาทิ นาฬิกา ช็อคโก
แลต มีดพกอเนกประสงค์ ฯลฯ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง ให้ท่านได้ลิ้มรสฟองดูว์อาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อของสวิส
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Krebs Hotel หรือระดับเทียบเท่า
อินเทอร์ลาเก้น-กรินเดลวาลเฟียสต์-เลาเทอร์บรุนเน่น-ทาซ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้ากรินเดลวาลด์ เฟียสต์ Grindelwald First (Top of Adventure) หนึ่งใน
ยอดเขายอดนิยมที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ และยังใช้เป็นสถานที่ถ่ายทาซีรีย์เกาหลี
เรื่องดัง Crash Landing on You ซึ่งเป็นสถานที่ที่ตัวละครในเรื่องได้พบกัน นาท่านนั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์
Cable car ขึ้นพิชิตยอดเขาบนระดับความสูง 2,168 เมตร นาท่านสู่จุดชมวิวของสถานีเฟียตส์ที่สามารถชมวิว
ได้แบบ 360 องศา ทั้งยังเป็นสถานที่ตากอากาศ มีร้านอาหารให้บ ริการ ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศแปลกใหม่กับ
การเดินเล่นเลียบริมผา First Cliffwalk เพื่อเดินชมวิวหน้าผาและจุดชมวิวร้อยล้านหรือมุมมหาชนของกริน
เดลวาลด์เฟียตส์ ท่านสามารถชมทัศนียภาพแบบพาโนราม่าของยอดเขาต่างๆ เช่น Eiger, Monch, Jungfrau
เป็นต้น และยอดเขาต่างๆ ในเขตเทือกเขาแอลป์ที่ทอดตัวอยู่ในเขตประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เรียกได้ว่ามีความ

กลางวัน
บ่าย

ค่า
วันที่สี่
เช้า

งามแบบสุดๆ และสูดอากาศอันแสนบริสุทธิ์ พร้อมทั้งชมวิวด้านล่าง มองเห็นตัวเมืองกรินเดลวาลด์ได้อย่าง
ชัดเจน **การขึ้น-ลงกระเช้ากรินเดลวาลด์เฟียตส์ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเอื้ออานวยไม่ มีลมแรง กรณีที่มี
กระแสลมแรงหรือมีการซ่อมบารุง ไม่เปิดให้บริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไปขึ้นชม
ทัศนียภาพในยอดเขาอื่นๆ อาทิเช่น ฮาร์ดเดอร์คลุม เป็นต้น หรือยอดเขาอื่นๆ ในเขตเมืองอินเทอร์ลาเก้น
แทน ในอัตราค่าบริการที่เท่าๆ กัน**
**ในเขตยอดเขาเฟียตส์ นอกเหนือจากการเดินเลียบริมผานี้ ยังมีบริการอื่นๆ ที่ไม่รวมในราคาทัวร์ให้บริการอีก
ด้วย อาทิ First Flyer การนั่งสลิงห้อยขาเหมือนล่องลอยอยู่ในอากาศ ระยะทางกว่า 800 เมตร ด้วยความเร็ว
84 กิโลเมตร / ชั่วโมง, First Mountain Cart การนั่งโกคาร์ทบนทางคดเคี้ยว, Trottibike Scoote การปั่น
จักรยานบนภูเขาสูงชมวิวเส้นทางธรรมชาติ ทุ่งหญ้าและดอกไม้ ความยาวระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร,
First Glider เครื่องเล่นสาหรับบินร่อนเพื่อชมวิวในมุมกว้าง ระยะทางกว่า 800 เมตร เป็นต้น (กิจกรรมเหล่านี้
ไม่ได้รวมอยู่ในราคาทัวร์ ท่านที่ต้องการซื้อกิจกรรมเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามหัวหน้า ทัวร์ และตรวจสอบ
เวลาท่องเที่ยวบนยอดเขานี้)**
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
นาท่านนั่งกระเช้าลงจากยอดเขา รถโค้ชรอรับท่านที่สถานี จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเลาเทอร์บรุนเน่น
Lauterbrunen (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) หมู่บ้านเล็กๆ ในรัฐเบิร์นของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ตั้งอยู่ กลางหุ บ เขาสู งชัน ซึ่ง เจ.อาร์.อาร์.โทลคีน ผู้ แต่งและนั กประพั นธ์เรื่อง The Lord of The Ring ได้
เดินทางมาที่หมู่บ้านแห่งนี้เมื่อครั้งอายุ 19 ปี จนเป็นแรงบันดาลใจในการแต่งเรื่องเดอะ ลอร์ด ออฟเดอะริงค์
และหมู่บ้ านแห่ งนี้ เองที่ท าให้ เกิดฉากอันสวยงามตระการตาของเมือง Rivendell ใน Middle Earth ของ
ภาพยนตร์เรื่องนี้ ซึ่งเลาเทอร์บรุนเน่นเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบ ไม่วุ่นวายและก็ยังเป็นทางผ่านไปยังจุดท่องเที่ยว
ต่างๆ ในแถบเทือกเขาแอลป์ของสวิตเซอร์แลนด์ด้วย นาท่านเดินเล่นชมเมืองเล็กๆ น่ารักๆ แห่งนี้ไปยังน้าตกช
เตาบ์ บ าค Staubbach Falls น้ าตกที่มีความสู งถึง 200 เมตร ที่ตกลงมาจากหน้าผาสู งชันเป็นฉากหลั งอัน
สวยงามราวภาพวาด อิสระให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปชมวิวทัศนียภาพที่สวยงามตามอัธยาศัย จนได้เวลาอัน
สมควรน าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งทาซ Tasch เมื อ งเล็ ก ๆ น่ ารั ก ที่ ร ายล้ อ มไปด้ ว ยยอดเขาสู ง มากมายเป็ น
ทัศนียภาพที่สวยมากๆ อีกจุดหนึ่ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง)
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Hotel Modern Rooms by Tascherhof หรือระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารในโรงแรมที่พัก
ทาซ-เซอร์แมท-ยอดเขากรอนเนอร์แกรท-ทาซ-เมืองอีวัวร์(ฝรั่งเศส)-เมืองเอเวียง เลส์ แบงส์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
น าท่ านนั่ งรถไฟจากเมือ งทาซสู่ เมื องเซอร์ แ มท ด้วย Shuttle Train เมืองเล็ กๆ น่ ารัก และมีบ รรยากาศ
สบายๆ ล้อมด้วยเขาสูงสวยงาม ด้วยเป็นเมืองปลอดพาหนะที่วุ่นวาย เนื่องจากไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่งและเป็น
เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดี แห่งหนึ่งของโลก จากนั้นนาท่านสู่สถานีรถไฟเพื่อนั่งรถไฟไต่เขาสู่
ยอดเขากรอนเนอร์แกรท ซึ่งมีความสูง 3,286 เมตรเหนือระดับน้าทะเล ระหว่างทางท่านจะได้ชมธรรมชาติ
ทิวทัศน์อันยิ่งใหญ่สวยงามตลอดสองข้างทาง นาท่านสู่จุดชมวิวกรอนเนอร์แกรท เพื่อชมความงามของยอดเขา
แมทเธอร์ฮอร์น ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตรเหนือระดับน้าทะเล ซึ่งมีรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ
แมทเธอร์ฮอร์น แบบสามเหลี่ยมคล้ายปิรามิดที่จุดสูงสุดบนยอดเขา เรียกได้ว่าเป็นยอดเขาที่งดงามที่สุดในสวิต

กลางวัน
บ่าย

ค่า

วันทีห่ ้า
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กลางวัน
บ่าย

และมีความโดดเด่นไปอีก เมื่อเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ได้เป็นโลโก้ของช็อคโกแลตดังทับเบอร์โรน และผู้ผลิต
ภาพยนตร์รายใหญ่พาราเม้าท์พิคเจอร์ส อิสระให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปกับวิวทิวทัศน์อันตื่นตาตื่นใจของยอด
เขาแมทเทอร์ฮอร์น จนได้เวลาสมควรนาท่านนั่งรถไฟกลับสู่เมืองเซอร์แมท
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านนั่งรถไฟจากเมืองเซอร์แมทสู่เมืองทาซ ด้วย Shuttle Train รถโค้ชรอรับท่านที่สถานี จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่เมืองอีวัวร์ Yvoire ประเทศฝรั่งเศส (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) หมู่บ้านดอกไม้อันเก่าแก่
ทีถ่ ูกจัดอันดับให้เป็นเมืองที่สวยที่สุดเมืองหนึ่งของประเทศฝรั่งเศส สร้างขึน้ ตั้งแต่สมัยยุคกลาง มีอายุกว่า 700
ปี แต่ยังคงอนุรักษ์รักษาสภาพสิ่งก่อสร้างต่างๆ เอาไว้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็น ปราสาท ประตูเมือง กาแพงอัน
เก่าแก่ และยังได้รับรางวัลชนะเลิศในปี 2006 ในการดูแลรักษาได้ดีที่สุด ตัวบ้านเรือนจะถูกประดับด้วยดอกไม้
ไม่ ว่ า ฤดู ไ หนก็ ต าม จนได้ รั บ รางวั ล Four Flower ระดั บ ยุ โ รปและได้ รั บ International Trophy for
Landscape และยังเป็ นหมู่บ้ านตัวอย่างในฝรั่งเศส ในปี 2002 อีกด้วย อิสระให้ ท่านเดินเล่นและเก็บภาพ
ความสวยงามของหมู่บ้านตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองเอเวียง-เลส์-แบงส์ เพื่อเข้าสู่ที่พัก Hotel Hilton Evian-les-Bains
หรือระดับเทียบเท่า
เอเวียง เลส์ แบงส์(ฝรั่งเศส)-ปราสาทชิลยอง(สวิตเซอร์แลนด์)-มองเทรอซ์-โลซานน์-ศาลาไทยกรุงเบิร์น
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเข้าชมปราสาทชิลยอง Chillon Castle ปราสาทยุคกลางที่มีความเก่าแก่กว่า 1,000 ปี โดยปราสาท
ถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยของโดยราชวงศ์ซาวอย ซึ่งถือได้ว่าเป็นอัญมณีทางประวัติศาสตร์ของสวิตเซอร์แลนด์ ใน
อดีตปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินค้ าที่จะสัญจรผ่าน
ไปมาจากเหนื อสู่ใต้ห รือจากตะวัน ตกสู่ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ จากนั้น นาท่านชมเมืองมองเทรอซ์
Montreux เมืองตากอากาศริมทะเลสาบเจนีวาที่มีชื่อเสียงเย้ายวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อน ด้วยความ
เงียบสงบของตัวเมืองกับบรรยากาศที่สุ ดแสนสบาย นาท่านชมรูปปั้นของ เฟรดดี้ เมอร์คูรี่ นักร้องวงควีน
เจ้าของบทเพลง We are the Champion และถัดไปเป็น Casino Barrière de Montreux โดยตรงข้ามกับ
คาสิโนคือ Tour d'Ivoire ตึกสูงที่สุดของมองเทรอซ์สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1962 มีจานวนชั้นทั้งหมด 29 ชั้น ใช้
เป็นที่พักอาศัยอีกด้วย จากนั้นเดินทางสู่เมืองโลซานน์ Lausanne เมืองสาคัญแห่งหนึ่งของชาวไทย เป็นเมือง
ที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในวัยเยาว์ (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 30 นาที)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชมวิวของตัวเมืองเก่า ของโลซานน์ บนเนินเขาที่ตั้งของมหาวิหารแห่งเมืองโลซานน์โบสถ์ที่สร้างใน
สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ใหญ่ที่สุดในสวิส ผ่านชมโบสถ์นอร์ทเทรอดาม, โบริวาจพาเลส, ศาลาว่าการและ
โบสถ์เซ้นต์ฟรานซิส ถ่ายรูปกับศาลาไทย Thai Pavilion ที่รัฐบาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโล
ซานน์ ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อ
ทรงพระเยาว์ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่กรุงเบิร์น Berne เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สร้างขึ้นเมื่อ
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800 ปีในยุคกลางของยุโรป มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมายซึ่งองค์การยูเนสโก้ประกาศให้ส่วนหนึ่งของ
เมืองเป็นมรดกโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นาท่านชมบ่อหมีสีน้าตาล Bear Park สัตว์ที่เป็น
สัญ ลักษณ์ ของกรุงเบิ ร์น จากนั้ นแวะถ่ายรูปภายนอกกับโบสถ์แห่งกรุงเบิร์น The Cathedral of Bern
มหาวิหารแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในสไตล์กอธิคตั้งแต่ปีค.ศ.1964 หอคอยมีความสูงราวๆ 100 เมตร สร้างแล้วเสร็จ
ในปี ค.ศ. 1893 ถือเป็นมหาวิหารที่สูงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์และถือเป็นสมบัติทางวัฒ นธรรมของสวิส ด้วย
จากนั้นชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์ไซ้ท์ กล็อคเค่น Zytglogge Clock Tower อายุกว่า 800 ปี ที่จะมีตุ๊กตา
ออกมาเริงระบ าให้ ดูทุ กๆ ชั่ วโมงที่น าฬิกาตีบ อกเวลา ถัดจากหอนาฬิกาไปไม่ไกล จะเป็ น ไอน์สไตน์ เฮาส์
Einstein House ให้ท่านแวะถ่ายรูปภายนอกกับบ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เคยอาศัยอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง ปัจจุบัน
เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ รวมถึงภาพถ่าย เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นักฟิสิกส์ชื่อก้องโลกคนนี้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Hotel Ambassador หรือระดับเทียบเท่า
กรุงเบิร์น-ลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเพล-อนุสาวรีย์สิงโต-ซูริค-ย่านเมืองเก่า-ถนนคนเดิน
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น Lucerne (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของ
สวิสที่หลายท่านอาจจะเคยไปเยือนมาแล้ว แต่ลูเซิร์นก็ยังคงมีความสวยงามเหมือนเดิม นาท่านเดินชมเมืองลู
เซิร์น โดยเริ่มจากสะพานไม้ชาเพล (Chapel bridge) สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ประดับตกแต่งบน
โครงหลังคาหน้าจั่วด้วยภาพวาดในศตวรรษที่ 17 ซึ่งภาพเขียนเหล่านี้เป็นการเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมา
ของเมืองลูเซิร์น โดยมีหอคอยน้า Wasserturm ซึ่งเดิมใช้เป็นที่คุมขังนักโทษและเก็บเอกสารรวมทั้งของมีค่า
ของเมืองไว้ หอคอยนี้มีลักษณะเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมที่มีฐานเชื่อมติดอยู่กับสะพาน สร้างขึ้นราวปี ค.ศ.1300
สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ.1993 แล้วก็มีการบูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม (ภาพวาด
ดั้ งเดิ ม ถู ก ไฟไหม้ ไปเยอะ) สะพานไม้ ช าเพลนี้ ถื อ เป็ น สะพานไม้ ที่ เก่ าแก่ ที่ สุ ด ในยุ โรป จากนั้ น น าท่ านชม
อนุเสาวรีย์สิงโต (The Lion Monument) ที่แกะสลักอยู่บนหน้าผา ที่หั วของสิงโตจะมีโล่ ซึ่งมีกากบาท
สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิต ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และ
จงรักภักดี ที่เสียชีวิตไปในประเทศฝรั่งเศส และชมฮอฟเคียร์เคอ (Hofkirche) โบสถ์หอคอยคู่ปลายแหลม
เป็นโบสถ์ที่สาคัญและยังเป็นแลนด์มาร์กของเมืองลูเซิร์น ถูกสร้างขึ้นในปี 1633-1639 ภายในจะมีแท่นบูชา
พระแม่มาเรีย รูปปั้นนักบุญ Leodegar และ Mauritus ซึ่งเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของเมืองลูเซิร์น มีชื่อเรียก
อีกชื่อว่า St.Leodegar Church
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางสู่นครซูริค Zurich (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิส และมี
แม่น้าลิมมัตเป็นแม่น้าที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นเมือง
ศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย นาท่านเดินชมย่านเมืองเก่าลินเดอร์ฮอฟ
ประกอบไปด้วยโบสถ์ในสมัยกลาง สถานที่โดดเด่นเห็ นจะเป็นมหาวิห ารคู่บ้านคู่เมืองโบสถ์กรอสมุน เตอร์
Grossmunster Church ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซูริค ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้าลิมมัต ปัจจุบันกลายเป็น
หนึ่ งในสถานที่ท่องเที่ย วของซูริค แวะถ่ายรูปกับ โบสถ์ฟรอมุน สเตอร์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.853 โดยกษัตริย์
เยอรมันหลุยส์ ใช้เป็นสานักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่ นาท่านสู่จัตุรัส

ค่า

ปาราเดพลาทซ์ เป็นจัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันเป็นชุมทางรถรางที่สาคัญของเมือง
และยังเป็นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ อิสระให้ท่านได้เดิน
เล่นชมเมือง ถ่ายรูปกับทะเลสาบซูริค รวมถึงเลือกซื้อสินค้าแบรนด์แนมของที่ระลึกตามอัธยาศัยจากย่านถนน
คนเดินบาห์นฮอฟสตราสเซ่ ที่ทอดยาวจากตัวเมืองเก่าจนถึงทะลสาบซูริค
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
จากนั้ น น าท่ า นเดิ น ทางเข้ า สู่ ที่ พั ก Moevenpick Hotel Zurich-Regensdorf หรื อ ระดั บ เที ย บเท่ า

วันทีเ่ จ็ด
เช้า

ซูริค-สนามบิน
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ชาฟฮาวเซ่น ที่ตั้งของน้าตกไรน์ ให้ท่านแวะชมความสวยงามของน้าตกไรน์ น้าตกที่ใหญ่
ที่สุ ดในทวีป ยุ โรป เกิดจากการที่แม่น้ าไรน์ ซึ่งเป็ นแม่น้ านานาชาติที่ ใหญ่ ที่ สุ ดของยุโรปไหลจากต้นน้ าใน
เทือกเขาแอลป์ มาบรรจบบริเวณที่พื้นที่โลกเปลี่ยนระดับจึงกลายเป็นน้าตกที่สวยงามมาก ตัวน้าตกมีความสูง
25 เมตร กว้าง 150 เมตร มีอายุราว 14,000 - 17,000 ปี อิสระให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติ และถ่ายรูปไว้เป็นที่
ระลึก

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค และเผื่อเวลาสาหรับการทาคืนภาษีที่สนามบิน
ออกเดินทางจากนครซูริค โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR096
เดินทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื่อนาท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง

16.40 น.
23.20 น.
วันทีแ่ ปด
02.20 น.
13.10 น.

โดฮา(กาต้าร์)-สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางจากสนามบินโดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR836
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...
**กรณี ที่ บ างท่ า นเดิ น ทางกลั บ ต่ า งประเทศหรื อ ต่ า งจั งหวั ด โปรดตรวจสอบเวลาการเดิ น ทางแต่ ล ะ
กาหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทาการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็น รายการซีรี่
และได้มีการดาเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี การเปลี่ยนแปลง
เล็กน้อย**

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ
ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์ และหากที่พักตามรายการไม่ได้รับการยืนยัน
บริษัทฯ ขอทาการเปลี่ยนโรงแรมที่พักในระดับเดียวกันหรือเมืองใกล้เคียงให้
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสาคัญ

อัตราค่าเดินทาง

18-25 กันยายน 2565
SWITZERLAND CALLING
เที่ยวสวิส พิชิต 2 เขา 8วัน 5คืน

ราคารวมตั๋วโดยสาร

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ

79,900

ท่านที่ต้องการพักเดี่ยว เพิ่มท่านละ

12,000

ไม่รวมค่าบริการด้านนัดหมายและเอกสารด้านวีซ่าท่านละ 4,800 บาท (ชาระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย)
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ามัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***
หมายเหตุ
 อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจานวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จานวนไม่น้อยกว่า 16 ท่าน **ไม่มีราคาเด็ก**ตามข้อกาหนดและเงื่อนไข
ของบริษัทฯและจะต้องชาระมัดจาหลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที
 เนื่องจากเป็นตั๋วโปรโมชั่น จองแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนคนเดินทางได้รวมทั้งไม่สามารถ Refund ตั๋วได้
 กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ ตั๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษัททัวร์ กรุณาแจ้ง
ล่ ว ง ห น้ า เนื่ อ ง จ า ก มี ก า ร เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ยื่ น วี ซ่ า ซึ่ ง ผู้ เดิ น ท า ง ไม่ ส า ม า ร ถ ยื่ น วี ซ่ า พ ร้ อ ม ค ณ ะ ได้
***การดาเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วันทาการ ซึ่งผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตัวด้วยตัวเองและ
ได้ รับ การสแกนนิ้ วมือจากศูนย์รับคาร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่ งรายละเอียดโดยการกรอกในใบรายละเอียด
ด้านล่าง และสาเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อทาการนัดหมาย**
อัตรานี้รวมบริการ
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินกาต้าร์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-โดฮา-ซูริค-โดฮา-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 ค่าภาษีน้ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน โดยคานวนจากวันที่จองและออกตั๋ว
โดยสาร หากมีเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารหรือ เพิ่มเติมภายหลังหรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการผกผันค่าน้ามันหรือภาษีใดๆ
จะต้องมีการชาระเพิ่มตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน
 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่านต่อห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณี
ที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชาระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในเขตเมืองเก่า, พระราชวัง และหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ อานวยความ
สะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าทิปบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถรวมถึงทิปหัวหน้าทัวร์ที่เดินทางด้วยตลอดการเดินทาง

 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, สาหรับเด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงิน
คุ้มครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบัติเหตุ อาทิ ค่าตั๋วโดยสาร
, ค่าที่พัก, ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ) หากสนใจซื้อประกันสุขภาพหรือประกันภัยการ
เดินทางแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์
อัตรานี้ไม่รวมบริการ




















ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะกรณีที่ต้องการใบกากับภาษีเท่านั้น)
ค่าน้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
ค่าธรรมเนียมการยื่นคาร้องขอวีซ่าและบริการนัดหมายยื่นวีซ่า ชาระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้ายท่านละ 4,800 บาท
ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สิน
ด้วยตัวท่านเองเพื่อป้องกันการสูญหาย
ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าทาใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
ทัวร์ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที่ระลึกและไม่มีแจกน้าดื่มในระหว่างทัวร์ ยกเว้นน้าดื่มระหว่างมื้ออาหาร อาทิ มื้อกลางวันและ
ค่าที่กาหนดไว้ในรายการทัวร์
สัญญาณ Wifi และค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพื้นที่สาธารณะภายในโรงแรมที่มีการให้บริการฟรีหรือบางโรงแรม
อาจมีให้บริการบนห้องพักด้วยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงแรม)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือ
ค่ า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ มิ ไ ด้ ค าดคิ ด เช่ น การปรั บ ค่ า น้ า มั น , ค่ า ธรรมเนี ย มวี ซ่ า ที่ น อกเหนื อ จากที่ ร ะบุ ห รื อ ค่ า แปล
เอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า การนัดหมายแบบพรีเมี่ยม หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกัน
อุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้
ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test หรือ ATK ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย (การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ มาตรการของ
ประเทศปลายทางและสายการบินนั้นๆ)
ค่าธรรมเนีย มการตรวจ PCR-test ก่อนเดิน ทางกลั บสู่ ประเทศไทย (การเปลี่ยนแปลงให้ ดูประกาศจากทางภาครัฐและ
มาตรการของสายการบินนั้นๆ)
ค่าธรรมเนี ย มบริก ารเกี่ย วกั บ การด าเนิ น การลงทะเบี ยนระบบ Thailand Pass โดยต้อ งลงทะเบีย นออนไลน์ ในระบบ
Thailand Pass ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเดินทาง https://tp.consular.go.th/
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทา Vaccine Passport
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกักตัวเมื่อมีการตรวจพบโควิด
ค่าธรรมเนียมการตรวจ RT-PCR Test และค่าโรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) เมื่อเดินทางถึงไทย (การเปลี่ยนแปลง
มาตรการและการเปลี่ยนแปลงจานวนวันให้ดูประกาศจากทางภาครัฐเป็นสาคัญ)

การชาระเงิน
ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็นจานวน 30,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันที
หลังจากการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันก่อนวันเดินทาง
การยกเลิก
1. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่นาเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจา โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจาตั๋วโดยสารเครื่องบิน , ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และ
ค่าใช้จ่ายที่จาเป็นอื่นๆ
2. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นาเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจาตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวี
ซ่า และค่าใช้จ่ายที่จาเป็นอื่นๆ
3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทาการก่อนวันที่นาเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
4. กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ทัวร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
หมายเหตุ
o ผู้ที่สามารถเดินทางเข้ายุโรปได้นั้น จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสตามชนิดของวัคซีน ไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยต้องเป็น
วัคซีนทีป่ ระเทศสวิตเซอร์แลนด์ให้การรับรอง และควรมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนรวมถึงวัคซีนพาสปอร์ต
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสาคัญ
o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมี
เหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยัน
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษัทฯจะไม่รับ ผิ ดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ ามผู้ เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิ ดกฎหมายหรือสิ่ งของห้ ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้า
เมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทั้งหมดหรือบางส่วน
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวที่พานักอยู่ในประเทศไทย
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย , สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกาหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้โดยสารต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการนาสิ่งของต้องห้ามเข้าสู่
อาคารสนามบินหรือตรวจคนเข้าเมืองหรือบนเครื่องบินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาทิ อาวุธปืนทุกชนิด
และส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอัดอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเด็กเล่น/ปืนจาลองหรือเลียนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืน
สลักเกลียว/ปื นยิงตะปู, ธนูและลูกธนูหรือหน้าไม้, กระบองไฟฟ้า, อุป กรณ์ฆ่าสัตว์, สเปรย์เครื่องเทศ/สเปรย์พริกต่างๆ/
สเปรย์ไล่ สัตว์/สเปรย์ กรด, แก๊สน้ าตา, วัตถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มีด มีดพับ ใบมีดโกน/ใบมีดคัตเตอร์, ขวานทุกชนิด,

o

o

o
o

o

o
o
o

กรรไกรที่ยาวกว่า 6 ซ.ม.เมื่อวัดจากจุดหมุน, เครื่องมือสาหรับศิลปะการต่อสู้ที่มีคมหรือปลายแปลม, ดาบ/กระบี่, แชลงหรือ
ตะขอเกี่ยวสิน ค้า, สว่านเจาะและหั วเจาะ, เครื่องมือช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มีคมแต่อาจก่อให้เกิด
อันตราย เช่น ไม้เบสบอล/ไม้ซอฟท์บอล/ไม้กอล์ฟ/ไม้ฮอกกี้/ไม้เลอครอส/ไม้คิว/ไม้ค้าสาหรับเล่นสกี, กระบอง, สนับมือ,
วัตถุระเบิดทุกชนิด/ดอกไม้เพลิง/สารเคมีหรือส่วนประกอบที่ก่อให้เกิดเพลิงเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศยาน
และอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้นที่เป็นสิ่งต้องห้ามตามสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกาหนดและ/หรือภายใต้การ
ประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนและการประเมินภัยคุกคามของสานักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มี.ค.2563)
ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วนที่
เกิน
ท่านที่มีอาการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านที่ต้องการความช่วยเหลือและการ
ดูแลเป็นพิเศษ อาทิ ท่านที่ต้องใช้วีลแชร์ตลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอให้แจ้งทางบริษัทฯ ให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มจอง
ทัวร์ เนื่องจากกฎทางด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รับความ
สะดวกสาหรับผู้ที่มีปัญหาข้างต้น
ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช , โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกาหนดที่ชัดเจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสาหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
กรณี ที่ ท่ า นเดิ น ทางเป็ น ครอบครั ว ใหญ่ หรื อ เดิ น ทางพร้ อ มสมาชิ ก ในครอบครั ว ที่ ต้ อ งได้ รั บ การดู แ ลเป็ น พิ เ ศษ
(Wheelchair), เด็ ก, และผู้ สู งอายุ มีโรคประจ าตั ว ไม่ ส ะดวกในการเดิน ท่ อ งเที่ ยวในระยะเวลาเกิ น กว่า 4 - 5 ชั่ว โมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครั วต้องให้ การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็น หมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกาหนดตลอดทั้งปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทาการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่า
เข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็นผลทาให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
เนื่องจากรายการทัวร์นี้ เป็ น เหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฎิ เสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ ทั้งหมดกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด
หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริส ต์มาสหรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น
ขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ ห้องพักแบบห้ อง
เดี่ยว (Single) ,ห้ องคู่ (Twin/Double) และห้ องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)

ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียง
พับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณีที่มา 3 ท่าน
2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมื องเต็ม บริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้า ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)
ใช้เวลาพิจารณาโดยรวมประมาณ 15-20 วันทาการ
- ผู้ยื่นคาร้องต้องแสดงตัวและสแกนนิ้วมือ ณ วันนัดหมายยื่นคาร้องที่ศูนย์ยื่น
- วัน/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทูตและศูนย์ยื่น
- รู ป ถ่ า ยหากไม่ ไ ด้ ม าตรฐาน ต้ อ งท าการถ่ า ยใหม่ ที่ ศู น ย์ ยื่ น โดยผู้ ยื่ น ค าร้ อ งต้ อ งช าระเงิ น ค่ า ถ่ า ยรู ป ด้ ว ยตนเอง
- การถ่ายสาเนาเอกสารใดๆ ผู้ยื่นคาร้องชาระเงินด้วยตนเอง
- ผู้ยื่นคาร้อง กรุณาส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทางที่เป็นปัจจุบันที่สุด พร้อมกรอกข้อมูลเบื้องต้นสาหรับเพื่อใช้ในการทานัด
หมาย กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง พร้อมเบอร์โทร.ที่สามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอร์โทร.ผู้แทน ยกเว้น ผู้ยื่นคา
ร้องสูงอายุมากๆ หรือเด็กเล็กมากๆ
- เอกสารต้นฉบับที่เป็นภาษาไทย อาทิ สาเนาหนังสือรับรองบริษัท / กิจการร้านค้า, สาเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเด็ก), สาเนา
สูติบัตร (กรณี ผู้ที่อายุต่ากว่า 20 ปี), สาเนาทะเบียนสมรส, สาเนาทะเบียนหย่า, สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, สาเนาใบเปลี่ยน
นามสกุล จะต้องถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะบริการท่าน ยกเว้น สาเนาหนังสือสัญญาซื้อขาย/สัญญากู้/
สัญญาอาชีพพิเศษที่มีเนื้อหาระบุเจาะจง กรุณ าใช้บริการศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในด้าน
งานแปล ค่าใช้จ่ายผู้ยื่นคาร้องจะต้องชาระด้วยตนเอง
o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน
o โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน ผู้
เดินทางจะต้องไปยื่นคาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลี่ ยนหนั งสือเดินทางเล่ มใหม่ กรุณ า
เตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทาง
ของท่านจะเป็ น ประโยชน์ อย่ างยิ่ งในการยื่ นค า
ร้องขอวีซ่า
o ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่
จาเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย
บริษัทฯ จะไม่รับ ผิ ดชอบต่อปกหนั งสือเดินทาง
นั้นๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จานวน 2 รูป เน้นขนาดใบหน้า
- ฉากหลังสีขาวเท่านั้น เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสื้อสีขาว)
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรือเครื่องประดับบดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสี
หรือบิ๊กอายส์ **
o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
- กรณีเป็นเด็ก อายุต่ากว่า 20 ปี
- ใช้สาเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุน้อยกว่า 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสาเนาสูติบัตรด้วยและกรุณา
แนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
o
o
o
o
o

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ทางาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ
สาเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ
สาเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง
- กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษัทที่ทางานอยู่ เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้า
ทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน และระบุวันลางานหรือระบุวันที่เดินทางอย่างชัดเจน (หนังสือรับรองการทางาน
ออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง,
อัตราเงิน เดือนในปั จจุบัน , วันเดือนปี ที่เริ่มทางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สาเนาบัตรประจาตัว
ราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการทางานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)
- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรองความ
เป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
- กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน
 หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสาเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี -ภรรยา หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณีท่านที่ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐานทางด้าน
การเงิน ของผู้ รับ รอง พร้ อมชี้แจงโดยหนั งสื อหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์ อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้ แก่ผู้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด (กรณีนี้หากความสัมพันธ์
ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาร้องขอวีซ่านี้)
- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) (หนังสือรับรองการเรียนออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)
o หลักฐานการเงิน
- สเตทเม้นท์จากธนาคารบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัว ขอย้อนหลัง 6 เดือน และอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันที่สุดหรือไม่ต่า
กว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมสาเนาหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี

- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่มหรือ 1 บัญชี กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วยหรือ statement บัญชี
อื่นร่วมด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา เป็นต้น
- กรณีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทาจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย
ให้บุคคลในครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษพร้อมระบุความสัมพันธ์เพื่อชี้แจงต่อสถานทูตอีก 1 ฉบับ ด้วย โดยเฉพาะคู่สามีภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชี
น้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทาจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมระบุชื่อ
และความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย
*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุม
กับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลาเนา
o กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองทั้งบิดาและมารดา
- หากเด็ กเดิ นทางไปกับบิด าจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอั งกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็ กเดิ น ทางกั บ มารดาจะต้ อ งมี ใบรั บ รองจากบิ ด า โดยบิ ด าจะต้ องคั ด จดหมายยิน ยอมให้ บุ ต รเดิ น ทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิน ทางทั้งกับบิด าและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจาก
อาเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบั บแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้ง
แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร
พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง
*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
*** เมื่อท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจานงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยื่ นวีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมา
ยื่นเดี่ยวและแสดงตัวที่สถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศ
ตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20

วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็น
หลัก
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่งยื่นคาร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือ
สถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการยื่น
วีซ่าใหม่
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ / ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น
รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
(กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้และกรอกเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการสะกดตัวอักษรและเพื่อให้เกิดความ
สะดวกต่อการทาเอกสารออนไลน์ต่อไป)
1. ชื่ อ -สกุ ล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................................... ..................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

(ภาษาอังกฤษ)..........................................................

หมายเลขหนังสือเดินทาง ................................................... วันเดือนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือเดินทาง ....................................... .........
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ................................................... ............
2. สถานภาพ ........ โสด ......... แต่ ง งานจดทะเบี ย น

......... แต่ ง งานไม่ จ ดทะเบี ย น ......... หย่ า ......... ห ม้ า ย

3. กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล...................................................................................................................... ..

วั น เกิ ด ของสามี -ภรรยา ................................................ สถานที่ เกิ ด สามี -ภรรยา .....................................
4. ที่ อ ยู่ ปั จ จุ บั น ตามทะเบี ย นบ้ า น (ภาษาอั ง กฤษ).................................................................... ............................
............................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ .............................
ที่ อ ยู่ ปั จ จุ บั น ปั จ จุ บั น หากเหมื อ นในทะเบี ย นบ้ า นให้ เขี ย นว่ า As above (ภาษาอั ง กฤษ).......................................
................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ...............................................

โทรศัพท์บ้าน ...................................................................

โทรศัพท์มือถือ ................................................. อีเมลล์ ...........................................................................
5. ชื่ อ สถานที่ ท างาน / สถานศึ ก ษา (ภาษาอั ง กฤษ)................................................................................ .............
(กรุ ณ าแจ้ ง ด้ ว ยว่ า กิ จ การที่ ท านั้ น เกี่ ย วกั บ อะไร ด้ า นใด ................................................ ..................................)
กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยู่ที่ทางานให้ชัดเจนเช่นกัน)
ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................. ..........
............................................................................................................ รหัสไปรษณีย์ .............................
ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................ .............................................
โทรศัพท์ ............................................ หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี) .................................
กรณี ศึ ก ษาอยู่ กรุ ณ าแจ้ ง ระดั บ ชั้ น หรื อ ระดั บ การศึ ก ษา (ภาษาอั ง กฤษ) ............................... ................................
กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย.................................................................... ......................................................
ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)................................................................................. .......................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณีเคยให้ระบุวันที่)
ตั้งแต่วันที่ ...................................... ถึงวันที่ .........................................

รวม ........... วัน

ได้รับวีซ่าจากสถานทูตใด .....................................................................................................
ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วมือหรือไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย
กรณีที่ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วแล้ว กรุณาระบุวันที่ ...............................................................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณีเคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ)
............................................................................................................................. ....................................
10. ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่ ........ ตัวเอง ......... มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย
(กรณี ที่ มี ผู้ ส นั ส นุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยให้ ร ะบุ ผู้ ส นั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยของท่ า นและระบุ ค วามสั ม พั น ธ์ แ ละเดิ น ทางด้ ว ยกั น หรื อ ไม่ )
ผู้ ส นั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยของท่ า นคื อ ............................................................................................. ............................
ความสั ม พั น ธ์ กั บ ท่ า น ................................................................................ .........................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม่ ........ เดินทางด้วยกัน ......... ไม่ได้เดินทางด้วยกัน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

หากสนจองกรุณาติดต่อ




สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6
จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip
หรือโทร 02-234-5936

