Europe Duo 8Days
ิ ตเซอร์แลนด์ 8วัน 5คืน
ฝรังเศส-สว
่
ท่องเที่ยวประเทศฝรังเศสเมื
่
องแห่งแฟชันด
่ ิ นแดนที่สวยงาม
เที่ยวสวิสดื่มดา่ และสัมผัสบรรยากาศเมืองท่องเที่ยวยอดฮิตบนเทือกเขาแอลป์
ชมมหานครปารีส ล่องเรือแม่น้าแซน ช้อปปิ้ งจุใจที่ Galeries Lafayette
เที่ยวกรุงเบิรน์ ชมเมืองอิ นเทอร์ลาเก้น, เดิ นเล่นชมเมืองซุก

เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ ,นัง่ กระเช้าไฟฟ้ าขึน้ Grindelwald First
เที่ยวเมืองเซอร์แมท ขึน้ เขากอร์เนอร์แกรทชมวิวแมทเทอร์ฮอร์น

บินตรง...เทีย่ วสบาย...โดยสายการบินไทย (TG)
บริษทั ฯ นำท่ำนสัมผัสกับเส้นทำงแสนงำมในเขตยุโรปทีฮ่ อตฮิตทีส่ ดุ ได้แก่ ฝรังเศสและสวิ
่
ตเซอร์แลนด์
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองหลักต่ำงๆ ทีง่ ดงำมดังนี้
ปารีส

เมืองทีโ่ ด่งดังทัง้ เรือ่ งแฟชัน่ สถาปั ตยกรรม และประวัตศิ าสตร์ทน่ี ่ าสนใจ เยือนแวร์ซายส์พระราชวังทีย่ งิ ่ ใหญ่
พร้อมช้อปปิ้ งสินค้าคุณภาพดีจากพรีเมีย่ มเอ๊าท์เล็ตชือ่ ดัง

แวร์ซายส์

ตัง้ อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปารีส ซึง่ ปั จจุบนั เป็ นส่วนหนึง่ ของมหานครปารีส เป็ นเมืองทีต่ งั ้ ของ
พระราชวังแวร์ซายส์ทยี ่ งิ ่ ใหญ่และสวยงามแห่งหนึง่ ของโลกและนับเป็ นหนึง่ ในเจ็ดสิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุค
ปั จจุบนั ด้วย
เบิ รน์
เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สร้างขึ้นเมือ่ 800 ปีทแี ่ ล้ว
อิ นเทอร์ลาเก้น เมืองสวยในหุบเขาทีต่ งั ้ ริมฝั ง่ ของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ และเป็ นทีต่ งั ้ ของสถานีรถไฟเพือ่
ต่อไปยังแหล่งท่องเทีย่ วสาคัญๆหลายแห่ง
เซอร์แมท
หมู่บา้ นเซอร์แมททีน่ ่ารักๆ และมีบรรยากาศสบายๆ ล้อมด้วยเขาสูงสวยงาม ด้วยเป็ นเมืองปลอดพาหนะที ่
วุ่นวายและนังรถไฟขึ
่
้นเขากอร์เนอร์แกทเพือ่ ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
ซุก
เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบทีส่ วยงามราวกับเทพนิยาย ตัง้ อยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ
ซูริค
เมืองศูนย์กลางทางด้านการค้าและธุรกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์

กำหนดกำรเดิ นทำง

18-25 มิ .ย./ 25 มิ .ย.-02 ก.ค./ 9-16 ก.ค./ 23-30ก.ค.2565
9-16 ส.ค./ 11-18ส.ค. /27ส.ค.-03 ก.ย.2565
17-24 ก.ย./ 24ก.ย.-01 ต.ค./ 13-20 ต.ค./ 22-29 ต.ค.2565

วันแรก

สนำมบินสุวรรณภูมิ

21.00 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเข้าระหว่างหมายเลข
2-3 เคาน์เตอร์สายการบิ นไทย Thai Airways เคาน์เตอร์เช็คกรุป๊ ROW D
**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่สแ์ ละได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดิ นทางอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

วันที ส่ อง

ปารีส (ฝรังเศส)
่
-ย่ำนมงมำร์ต-ช้อปปิ้ งลำฟำแยตต์-ถ่ำยรูปกับหอไอเฟล-ล่องเรือแม่น้ ำแซน

00.05น.

นาท่านออกเดิ นทางบิ นตรงสู่นครปารีส ประเทศเยอรมัน โดยสายการบิ นไทย
เที่ยวบิ นที่ TG-930
เดิ นทางถึงสนามบิ นนครปารีส ประเทศฝรังเศส
่
หลังนำท่ำนผ่ำนขัน้ ตอนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและตรวจ
รับสัมภำระเรียบร้อยแล้ว นำท่ำนเดินทำงเข้ำสูใ่ จกลำงมหานครปารีส Paris เมืองทีโ่ ด่งดังทัง้ เรื่องแฟชัน่
สถำปั ตยกรรมและมีประวัตศิ ำสตร์มำอย่ำงยำวนำนนับร้อยปี นำท่ำนสูย่ ่านมงมาร์ต ทีต่ งั ้ อยู่ทำงตอนเหนือ
ของนครปำรีสและเป็ นจุดทีส่ งู ทีส่ ดุ ของเมืองและเป็ นย่ำนแห่งศิลปะอีกด้วย ซึง่ เป็ นทีต่ งั ้ ของ โบสถ์ซาเคร
เกอร์ Sacre-Coeur หรือมหำวิหำรพระหฤทัยแห่งมงมำร์ต ได้รบั กำรขนำนำมว่ำเป็ นสถำนทีท่ เ่ี ป็ นหัวใจอัน
ศักดิสิ์ ทธิของปำรี
ส สร้ำงขึน้ บนเนินเขำทีม่ คี วำมสูงจำกระดับน้ำทะเล 129 เมตร เป็ นเนินเขำแห่งเดียวในกรุง
์
ปำรีสและเป็ นจุดชมวิวอันงดงำมและแสนวิเศษ ตัวอำคำรสร้ำงด้วยหินปูนสีขำวละเอียดทนต่อสภำวะอำกำศ
ออกแบบตำมศิลปะสไตล์โรมัน-ไบเซนไทน์ โดยโปล อะบำดี สถำปนิกชำวฝรังเศสที
่
เ่ ป็ น 1 ใน 77 สถำปนิกผู้
ชนะกำรประกวด โดยเริม่ ก่อสร้ำงในปี ค.ศ.1875 และเสร็จสิน้ ลงในปี ค.ศ.1914 ใช้ระยะเวลำก่อสร้ำงนำนกว่ำ
40 ปี มีควำมแปลกใหม่ในกำรออกแบบหลังคำเป็ นทรงโค้งแตกต่ำงจำกแบบโกธิคทีเ่ ห็นเป็ นยอดแหลมสูง

07.10 น.

กลางวัน
บ่าย

คา่

โดยสร้ำงเพื่อเป็ นอนุสรณ์สถำนทีอ่ ุทศิ แด่ชำวฝรังเศสที
่
เ่ สียชีวติ จำกสงครำมกับปรัสเซียและเพื่ออุทศิ แก่พระ
หฤทัยของพระเยซู ปั จจุบนั ยังเป็ นโบสถ์และมหำวิหำรรองในคริสตจักรโรมันคำทอลิก จำกนัน้ นำท่ำนชมกรุง
ปำรีสโดยแวะถ่ำยรูปทีป่ ลาชเดอลา ค็องคอร์ด Place de la Concorde จัตุรสั ทีก่ ว้ำงใหญ่ทส่ี ดุ ในกรุงปำรีส
สร้ำงในสมัยพระเจ้ำหลุยส์ท่ี 15 เคยใช้เป็ นลำนประหำรชีวติ พระเจ้ำหลุยส์ท่ี 16 และพระนำงมำรีองั ตัวเนต
ด้วยเครื่องกิโยติน สิง่ สำคัญทีจ่ ตั ุรสั นี้คอื เสำหินโอเบลิสก์ขนำดใหญ่ สูง 23 เมตร อำยุกว่ำ 3,000 ปี ทถ่ี ูกนำมำ
จำกประเทศอียปิ ต์ ชมและถ่ายรูปภายนอกกับพิ พิธภัณฑ์ลูฟวร์ Louvre Museum สถำนทีจ่ ดั แสดงและ
เก็บรักษำผลงำนทำงศิลปะทีท่ รงคุณค่ำระดับโลกจำนวนมำก ตัง้ อยู่ในกรุงปำรีสเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทม่ี ชี ่อื เสียง
ทีส่ ดุ เก่ำแก่ทส่ี ดุ และใหญ่ทส่ี ดุ แห่งหนึ่งของโลก มีประวัตคิ วำมเป็ นมำยำวนำนตัง้ แต่สมัย รำชวงศ์กำเป
เซียง ตัวอำคำรเดิมเคยเป็ นพระรำชวังหลวง ซึง่ ปั จจุบนั เป็ นสถำนทีท่ จ่ี ดั แสดงและเก็บรักษำผลงำนทำงศิลปะ
ทีท่ รงคุณค่ำระดับโลกเป็ นจำนวนมำก อย่ำงเช่น ภำพเขียนโมนำลิซำผลงำนของเลโอนำร์โด ดำวินชี หรือ
ภำพ Venus de Milo ของอเล็กซำนดรอสแห่งแอนทีออก ในปี ค.ศ.2006 ซึง่ พิพธิ ภัณฑ์ลฟู วร์มผี มู้ ำเยีย่ มชม
เป็ นจำนวน 8.3 ล้ำนคนทำให้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ทม่ี ผี มู้ ำเยีย่ มชมมำกทีส่ ดุ ในโลกและยังเป็ นสถำนทีท่ ม่ี ี
นักท่องเทีย่ วมำเยือนมำกทีส่ ดุ ในกรุงปำรีส
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนเดินทำงสูห่ ำ้ งสรรพสินค้ำหรูใจกลำงกรุงปำรีส อิสระช้อปปิ้ งทีห่ ้างแกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์
ห้ำงสรรพสินค้ำทีใ่ หญ่และมีช่อื เสียงทีส่ ดุ ในประเทศฝรังเศส
่ ตัง้ อยู่ใกล้กบั โรงโอเปร่ำกำร์นิเยร์ มีสำขำอยู่ตำม
เมืองใหญ่ๆ มำกมำยในหลำยๆ ประเทศ แต่ทโ่ี ด่งดังขึน้ ชื่อทีส่ ดุ คงเป็ นสำขำปำรีส ทีต่ งั ้ อยู่บนถนนโฮสมำนน์
เปิ ดกิจกำรในค.ศ.1894 ในย่ำนโอเปร่ำทีค่ นปำรีสชอบเดินช้อปปิ้ งกันมำกทีส่ ดุ มีแฟชันโชว์
่ ให้ชมฟรีทุกๆ
สัปดำห์ แถมมีรำ้ นอำหำรแบบบริกำรตนเองกับทิวทัศน์ทส่ี วยงำมบนชัน้ 6 ซึง่ สำมำรถมองเห็นตึกโอเปร่ำได้
อย่ำงชัดเจน ห้ำงสรรพสินค้ำนี้มสี นิ ค้ำหลำยหลำกแบรนด์ดงั ให้เลือกได้อย่ำงครบครัน อำทิ Prada, Gucci,
Louis Vuitton, Versace, Chanel, Hermes, Dolce & Gabbana, Burberry เป็ นต้น
จำกนัน้ นำท่ำนสูท่ ่ำเรือเพื่อนำท่ำนล่องเรือชมแม่น้าแซน Bateaux Mouche ชมแม่น้ำสำยหลักของนคร
ปำรีส และทัศนียภำพสองฟำกฝั ง่ และสถำปั ตยกรรมอันงดงำมของอำคำรสวยงำมต่ำงๆ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง พิ เศษ...ให้ท่านได้ลิ้มรสเมนูหอยเอสคาโกสุดหรูขนึ้ ชื่อ
ของฝรังเศส
่
จำกนัน้ นำท่ำนเข้ำสูท่ พ่ี กั โรงแรม Mercure Paris Orly Tech Airport Hotelหรือระดับเทียบเท่ำ

วันที ส่ ำม

ปำรีส-แวร์ซำยส์-พระรำชวังแวร์ซำยส์-เบอซองซง

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองแวร์ซายส์ Versailles เมืองทีต่ งั ้ ของพระรำชวังหรูหรำชื่อดังของโลก ตัง้ อยู่ทำงทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปำรีส ซึง่ ปั จจุบนั เป็ นส่วนหนึ่งของมหำนครปำรีส (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1
ชัวโมง)
่
นำท่ำนเข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ Versailles Palace พระรำชวังทีย่ งิ่ ใหญ่และสวยงำมแห่งหนึ่ง
ของโลกและนับเป็ นหนึ่งในเจ็ดสิง่ มหัศจรรย์ของโลกยุคปั จจุบนั ด้วย พระรำชวังแวร์ซำยส์ เป็ นอดีต
พระรำชวังในยุคสมัยของพระเจ้ำหลุยส์ท่ี 14 ทีส่ ร้ำงได้อย่ำงวิจติ รบรรจงจนกลำยเป็ นต้นแบบของพระรำชวัง
อื่นๆ มำกมำย เดิมทีเมื่อพระเจ้ำหลุยส์ท่ี 13 แห่งฝรังเศสยั
่
งทรงพระเยำว์ ทรงนิยมล่ำสัตว์และทรงเห็นว่ำ
ตำบลแวร์ซำยส์น่ำจะเหมำะแก่กำรประทับเพื่อล่ำสัตว์ จึงโปรดเกล้ำสร้ำงพระตำหนักขึน้ มำในปี 1624 โดย

กลางวัน
บ่าย
คา่

ในช่วงแรกเป็ นเพียงกระท่อมเล็กๆ สำหรับพักชัวครำวเท่
่
ำนัน้ เมื่อพระเจ้ำหลุยส์ท่ี 14 ขึน้ ครองบัลลังก์ จึงมี
พระประสงค์ทจ่ี ะสร้ำงพระรำชวังแห่งใหม่ เพื่อเป็ นศูนย์กลำงในกำรปกครองของพระองค์ จึงเริม่ มีกำร
ปรับปรุงพระตำหนักเดิมในปี 1661 โดยใช้เงินทัง้ หมด 5 แสนล้ำนฟรังค์ คนงำนอีก 30,000 คนและใช้เวลำ
อยู่ถงึ 30 ปี จงึ แล้วเสร็จในปี 1688 ทุกส่วนทำด้วยหินอ่อนสีขำวเป็ นแบบอย่ำงศิลปกรรมทีง่ ดงำมมำก กำร
ก่อสร้ำงพระรำชวังแวร์ซำยส์แห่งนี้ได้นำเงินมำจำกค่ำภำษีอำกรของรำษฎรชำวฝรังเศส
่ ต่อมำจึงได้มี
กองทัพประชำชนบุกเข้ำยึดพระรำชวังและจับพระเจ้ำหลุยส์ท่ี 16 แห่งฝรังเศสกั
่
บพระนำงมำรี อองตัวเนต
ประหำรด้วยกิโยติน ในวันที่ 16 ตุลำคม 1789 ปั จจุบนั พระรำชวังแวร์ซำยส์ยงั อยูใ่ นสภำพดีและเปิ ดให้
ประชำชนเข้ำชมได้ นำท่ำนชมภำยในทีม่ กี ำรแบ่งเป็ นห้องต่ำงๆ อำทิ ห้องบรรทม ห้องเสวย ห้องสำรำญ
เป็ นต้น ทุกห้องล้วนมีเครื่องประดับงดงำมตระกำรตำและภำพเขียนทีม่ ชี ่อื เสียงอำทิ ห้องกระจก (Galerie
des Glaces หรือ The Hall of Mirrors) เป็ นห้องทีม่ ชี ่อื เสียงมำกทีส่ ดุ ซึง่ เคยใช้เป็ น ห้องลงนำมในสัญญำ
สงบศึกระหว่ำงสัมพันธมิตรกับจักรวรรดิเยอรมัน ในสงครำมโลกครัง้ ที่ 1 และใช้เป็ นทีล่ งนำม ในเมื่อเยอรมนี
บุกตีชนะฝรังเศสในสงครำมโลกครั
่
ง้ ที่ 2 อีกด้วย ห้องนี้พระเจ้ำหลุยส์ท่ี 14 ทรงทำกำรก่อสร้ำงเอง ภำยใน
ห้องประกอบด้วยกระจกยักษ์ 17 บำน เปิ ดออกแล้วจะเห็นสวนแวร์ซำยส์อนั สวยงำม ในพระรำชวังแวร์
ซำยส์มหี อ้ งทัง้ หมด 700 ห้อง รวมภำพวำดทัง้ หมด 6,123 ภำพและงำนแกะสลักทัง้ หมด 15,034 ชิน้ พร้อม
ฟั งบรรยำยจำกมัคคุเทศก์ทงั ้ ในส่วนของกษัตริยแ์ ละพระรำชินีรวมทัง้ ห้องโถงกระจกทีท่ ตู จำกสยำมได้เคย
เข้ำเฝ้ ำพระเจ้ำหลุยส์ท่ี 14 ให้เวลำท่ำนเดินเล่นบริเวณอุทยำน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองเบอซองซง Besancon เมืองทำงฝั ง่ ตะวันออกของฝรังเศสที
่
ม่ อี ำณำเขตติดกับ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Mercure Parc Micaud Hotel, Besancon หรือระดับเทียบเท่า

วันที ส่ ี ่

เบอซองซง-เบิรน์ (สวิ ตเซอร์แลนด์)-อิ นเทอร์ลำเก้น

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงข้ำมพรมแดนสูก่ รุงเบิ รน์ Berne เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สร้ำงขึน้ เมื่อ 800 ปี
ในยุคกลำงของยุโรป มีหลักฐำนทำงประวัตศิ ำสตร์มำกมำยซึง่ องค์กำรยูเนสโก้ประกำศให้สว่ นหนึ่งของเมือง
เป็ นมรดกโลก (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชัวโมง)
่
จำกนัน้ นำท่ำนเดินชมย่ำนเมืองเก่ำกรุงเบิรน์ บนถนน
มาร์คกาสเซ Marktgasse ซึง่ ปั จจุบนั เต็มไปด้วยร้ำนดอกไม้และบูตคิ เป็ นย่ำนทีป่ ลอดรถยนต์ จึงเหมำะกับ
กำรเดินทำงเทีย่ วชมอำคำรเก่ำอำยุ 200-300 ปี ชมหอนาฬิ กาดาราศาสตร์ไซ้ท์ กล็อคเค่น Zytglogge
Clock Tower อำยุกว่ำ 800 ปี ทจ่ี ะมีตุ๊กตำออกมำเริงระบำให้ดทู ุกๆ ชัวโมงที
่
น่ ำฬิกำตีบอกเวลำ ชมและ
ถ่ายรูปภายนอกกับโบสถ์แห่งกรุงเบิ รน์ The Cathedral of Bern มหำวิหำรแห่งนี้ถูกสร้ำงขึน้ ในสไตล์
กอธิคตัง้ แต่ปีค.ศ.1964 หอคอยมีควำมสูงรำวๆ 100 เมตร สร้ำงแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1893 ถือเป็ นมหำวิหำรที่
สูงทีส่ ดุ ในสวิตเซอร์แลนด์และถือเป็ นสมบัตทิ ำงวัฒนธรรมของสวิสด้วย จำกนัน้ แวะถ่ำยรูปกับบ่อหมีสี
น้าตาล Bear Park สัตว์ทเ่ี ป็ นสัญลักษณ์ของกรุงเบิรน์
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรจีน

กลางวัน

บ่าย

คา่

นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองอิ นเทอร์ลาเก้น Interlaken เมืองสวยในหุบเขาทีต่ งั ้ ริมฝั ง่ ของ 2 ทะเลสาบ คือ
ทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ และเป็ นทีต่ งั ้ ของสถานีรถไฟเพื่อต่อไปยังแหล่งท่องเทีย่ วสาคัญๆ (ใช้เวลำ
เดินทำงประมำณ 1 ชัวโมง)
่
จำกนัน้ นำท่ำนเดินเล่นชมเมืองอินเทอร์ลำเก้น ทีต่ งั ้ อยู่เลียบริมแม่น้ำอำเร่ ชม
สวนสำธำรณะ Hohematte Park สวนสำธำรณะทีม่ วี วิ ทีส่ วยทีส่ ดุ แห่งหนึ่งของสวิส จำกนัน้ ให้ทำ่ นเดินเล่น
พักผ่อนชื่นชมบรรยำกำศของตัวเมืองทีม่ ที งุ่ หญ้ำกว้ำงกลำงเมืองมีสวนดอกไม้เล็กๆน่ำรักสร้ำงสีสนั ให้ตวั
เมืองรวมทัง้ มี อำคำรคำสิโนคูซำลอำยุกว่ำ 100 ปี ทีง่ ดงำมด้วยสถำปั ตยกรรมทีโ่ ดดเด่นและยังเป็ นคำสิโน
ของเมืองอีกด้วย หรือเลือกช้อปปิ้ งสินค้ำคุณภำพดีแบรนด์ดงั ของสวิสอำทิ นำฬิกำ ช็อคโกแลต มีดพก
อเนกประสงค์ ฯลฯ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง ให้ท่านได้ลิ้มรสฟองดูวอ์ าหารพืน้ เมืองขึน้ ชื่อของสวิ ส
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Central Continental AG Hotel, Interlaken หรือระดับเทียบเท่า

วันที ห่ ้ำ

อิ นเทอร์ลำเก้น-กริ นเดลวำลด์เฟี ยสท์-ทำซ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองกรินเดลวำลด์ทส่ี ถานี กระเช้าไฟฟ้ า Grindelwald First ที่ได้รบั ฉายาว่า Top of
Adventure หนึ่งในยอดเขำยอดนิยมทีม่ คี วำมสวยงำมทีส่ ดุ แห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ นำท่ำนนัง่ กระเช้า
ไฟฟ้ า First Gondola สู่สถานี First บนยอดเขา ซึง่ เป็ นจุดพักผ่อนชมวิว ตำกอำกำศและมีรำ้ นอำหำรไว้
คอยให้บริกำร ให้ท่ำนสัมผัสประสบกำรณ์อนั แปลกใหม่กบั กำรเดิ นรอบหน้ าผา First Cliffwalk by Tissot
ซึง่ ท่ำนจะได้ชมวิวแบบพำโนรำมำและสำมำรถมองเห็นตัวเมืองกรินเดลวำลด์ได้อย่ำงชัดเจน นอกจำกนี้ท่ำน
ยังสำมำรถสนุกกับกิจกรรมต่ำงๆบนยอดเขำได้ อำทิ First flyer, First Glider, First Mountain Cart, First
Trottibike (ไม่รวมในค่ำทัวร์) **กรณีทไี ่ ม่สามารถขึ้นกรินเดลวาลด์เฟียสได้ เนือ่ งจากกระแสลมแรง,สภาพ
อากาศไม่เอื้ออานวยหรือระบบขัดข้องซึง่ อาจจะปิ ดโดยไม่มกี ารแจ้งล่วงหน้าบริษทั ฯขอปรับเปลีย่ นเส้นทาง
และสถานทีท่ ่องเทียวอื
่ น่ ตามความเหมาะสม**
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองทาซ Tasch เมืองเล็กๆ น่ำรักทีร่ ำยล้อมไปด้วยยอดเขำสูงมำกมำยเป็ นทัศนียภำพที่
สวยมำกๆ อีกจุดหนึ่ง (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2.30 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารในโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Elite Hotel, Tasch หรือระดับเทียบเท่า

กลางวัน
บ่าย
คา่

วันที ห่ ก

ทำซ-เซอร์แมท-ซุก-ซูริค

เช้า

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
นำท่ำนนังรถไฟจำกเมื
่
องทำซสูเ่ มืองเซอร์แมท Zermatt ด้วย Shuttle Train เซอร์แมทเป็ นเมืองเล็กๆน่ารัก
และมีบรรยากาศสบายๆ ล้อมด้วยเขาสูงสวยงาม ด้วยเป็ นเมืองปลอดพาหนะทีว่ ุ่นวาย เนื่องจากไม่อนุญาต
ให้รถยนต์วงิ่ และเป็ นเมืองทีไ่ ด้รบั การยกย่องว่าปลอดมลพิษทีด่ แี ห่งหนึ่งของโลก (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ
12 นำที) และนำท่ำนเปลีย่ นเป็ นขึน้ รถไฟทีส่ ถานี รถไฟกอร์เนอร์แกรท Gornergrat Bahn เพือ่ นำท่ำนนัง่
รถไฟไต่เขาขึน้ สู่ยอดเขากอร์เนอร์แกรท ผ่ำนธรรมชำติทวิ ทัศน์อนั ยิง่ ใหญ่สวยงำมทัง้ สองข้ำงทำง
จนกระทังถึ
่ งยอดเขำกอร์เนอร์แกรท (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 45 นำที) ยอดเขำแห่งนี้มคี วำมสูงเหนือ

กลางวัน
บ่าย

คา่

ระดับน้ำทะเล 3,286 เมตร โดยมีฉำกหลังเป็ นวิว “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น” Matterhorn ยอดเขำทีม่ ี
รูปทรงคล้ำยพีระมิดทีโ่ ค้งลงเล็กน้อยซึง่ ถือเป็ นสัญลักษณ์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีควำมสูงกว่ำ
4,478 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ควำมงำมทีแ่ ปลกตำและเป็ นเอกลักษณ์เฉพำะตัวของแมทเทอร์ฮอร์น ทำ
ให้มบี ริษทั โด่งดังระดับโลกต่ำงช่วงชิงเพื่อทีจ่ ะได้ครอบครองให้เป็ นเสมือนดังตั
่ วแทนสัญลักษณ์ของตน ทัง้
ช็อกโกแล็ตทับเบอโรนทีผ่ คู้ นทัวโลกต่
่
ำงรูจ้ กั กันเป็ นอย่ำงดีและผูผ้ ลิตหนังรำยใหญ่ อย่ำงพำรำเมำท์พคิ เจอร์
ทีน่ ำแมทเทอร์ฮอร์นไปทำเป็ นโลโก้ของบริษทั จนเป็ นทีจ่ ดจำของผูค้ นจำกทัวโลก
่
อิสระให้ท่ำนได้ชมและ
ถ่ำยรูปกับวิวทิวทัศน์อนั ตื่นตำตื่นใจของยอดเขำแมทเทอร์ฮอร์น จนได้เวลำอันสมควรนำท่ำนเดินทำงโดย
รถไฟกลับสูเ่ มืองเซอร์แมท
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรพืน้ เมือง
นาท่านนังรถไฟกลั
่
บสูเ่ มืองทาซ จากนัน้ เดินทางต่อสู่เมืองซุก Zug เมืองเล็กๆ ริมทะเลสำบทีส่ วยงำมรำว
กับเทพนิยำยตัง้ อยูท่ ำงภำคกลำงตอนบนของประเทศ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 3.30 ชัวโมง)
่
นำท่ำนผ่ำนชมเมืองซุกโดยเริม่ จำกชมหอนำฬิกำ Clock Tower แลนด์มำร์กทีส่ ำคัญแห่งหนึ่งของเมือง ด้วย
ควำมสูงของหอถึง 52 เมตรและควำมโดดเด่น ของหลังคำซึง่ เป็ นสีน้ำเงินขำวโดดเด่นตัดกับสีหลังคำสี
น้ำตำลของบ้ำนเมืองสวยงำมอย่ำงยิง่ แวะชมและถ่ำยรูปกับโบสถ์เซนท์ออสวอร์ล St.Oswald's Church
โบสถ์ศกั ดิสิ์ ทธิที์ ส่ ำคัญของเมือง ตัวโบสถ์สร้ำงขึน้ ตัง้ แต่ ค.ศ. 1478 ใช้เวลำกำรก่อสร้ำงนำนถึง 6 ปี ถือเป็ น
หนึ่งในสถำปั ตยกรรมทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ในช่วงโกธิคตอนปลำยแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ นอกจำกนี้ชำวสวิสยัง
มีควำมเชื่ออีกว่ำ ถ้ำใครมีเรื่องทุกข์รอ้ นใดๆ หรือเจ็บป่ วย ถ้ำได้มำขอพรกับโบสถ์แห่งนี้ จะช่วยบรรเทำให้ดี
ขึน้ อย่ำงรวดเร็ว จำกนัน้ นำเดินทำงสู่นครซูริค Zurich เมืองศูนย์กลางทางด้านการค้าและธุรกิจของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 40 นำที)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั โรงแรม Novotel Airport Hotel, Zurich หรือระดับเทียบเท่า

วันที เ่ จ็ด

ซูริค-สนามบิน

เช้า

13.30 น.

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม
สมควรแก่เวลำให้ท่ำนเช็คเอ๊ำท์จำกทีพ่ กั รถรอรับพร้อมนำท่ำนออกเดินทำงสูส่ นามบิ นซูริค และเผื่อเวลำ
สำหรับกำรทำคืนภำษีทส่ี นำมบิน
ออกเดิ นทางจากนครซูริค โดยสายการบิ น Thai Airways เที่ยวบิ นที่ TG971

วันที แ่ ปด

สนามบินสุวรรณภูมิ

05.30 น.

เดิ นทางกลับถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ...
**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางกลับต่างประเทศหรือต่างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่สแ์ ละได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดิ นทางอาจ
มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ ที่ ไม่
คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ หรือสถานที่ ใดที่ ไม่สามารถเข้าชมได้ด้วยสาเหตุต่างๆ หรือ
สถานที่ ปิดโดยมิ ได้รบั แจ้งให้ทราบล่วงหน้ า บริ ษทั ฯ ขออนุญาตทาการเปลี่ยนแปลงสถานที่ อื่นๆ ทดแทนให้
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าเดิ นทาง

18-25 มิ .ย./ 25 มิ .ย.-02 ก.ค./ 9-16 ก.ค./ 23-30ก.ค.2565
9-16 ส.ค./ 11-18ส.ค. /27ส.ค.-03 ก.ย.2565
17-24 ก.ย./ 24ก.ย.-01 ต.ค./ 13-20 ต.ค./ 22-29 ต.ค.2565

Europe Duo 8Days

มิ .ย.-ก.ย.2565

ต.ค.2565

ราคาผูใ้ หญ่ ท่านละ

82,900

86,900

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน) มีเตียง

80,900
78,900
12,000
52,900

84,900
82,900
12,000
53,500

ฝรังเศส-สวิ
่
ตเซอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน /TG

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี (เด็ก1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน) ไม่มเี ตียง
พักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
สาหรับท่านทีม่ ตี ั ๋วโดยสารเครือ่ งบินแล้ว ราคาทัวร์ทา่ นละ

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ตวเครื
ั ๋ ่องบิน**
**ไม่รวมค่าบริ การด้านวีซ่าและค่าบริ การท่านละ 4,800 บาท //
ค่าทิ ปคนขับและค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,600 บาท ชาระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย **
*** บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ มภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่ ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***
หมายเหตุ
อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผูโ้ ดยสารที่เป็ นผูใ้ หญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 15 ท่าน ตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของ
บริษทั ฯและจะต้องชาระมัดจาหลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
 เนื่ องจากเป็ นตั ๋วโปรโมชัน่ จองแล้วไม่สามารถยกเลิ กหรือเปลี่ยนคนเดิ นทางได้รวมทัง้ ไม่สามารถ Refund ตั ๋วได้
กรณี ท่านที่มีต ั ๋วของสายการบิ นอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ต ั ๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษทั ทัวร์
กรุณาแจ้งล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผูเ้ ดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
***การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วันทาการ ซึ่งผูเ้ ดิ นทางจะต้องไปแสดงตัวด้วยตัวเอง

และได้รบั การสแกนนิ้ วมือจากศูนย์รบั คาร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการกรอกในใบ
รายละเอียดด้านล่าง และ สาเนาหน้ าหนังสือเดิ นทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อทาการนัดหมาย **
อัตรานี้ รวมบริการ
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-ปารีส // ซูรคิ -กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (2 ท่านต่อห้อง)เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณี
ทีเ่ ดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็ น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชาระค่าพักเดีย่ วเพิม่
 ค่ารถรับส่งระหว่างนาเทีย่ ว,ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
 ค่าภาษีสาหรับนักท่องเทีย่ วหรือภาษีเมืองสาหรับการเข้าพักในเมืองทุกแห่ง
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ในเขตเมืองเก่า, พระราชวังและหัวหน้าทัวร์ของบริษทั จากกรุงเทพฯอานวยความ
สะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคม
ุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สาหรับซึง่ เด็กอายุต่ากว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงิน
คุม้ ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบตั เิ หตุ อาทิ ค่าตั ๋ว
โดยสาร,ค่าทีพ่ กั , ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงื่อนไขของบริษทั ประกันฯ) หากสนใจซือ้ ประกันสุขภาพหรือ
ประกันภัยการเดินทางแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีท่ วั ร์
 ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 16
มี.ค.2565 หากมีเปลีย่ นแปลงตั ๋วโดยสารหรือเพิม่ เติมภายหลังหรือมีการเปลีย่ นแปลงอัตราการผกผันค่าน้ามันหรือภาษี
ใดๆ จะต้องมีการชาระเพิม่ ตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน
อัตรานี้ ไม่รวมบริการ












ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด (20 กิโลกรัม/จากัด 1 ใบ/ท่าน)
ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดืม่ และค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 4,800 บาท โดยชาระพร้อมค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ
ค่าทิปพนักงานขับรถและทิปหัวหน้าทัวร์ทเ่ี ดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 1,600บาท โดยชาระพร้อมค่าทัวร์สว่ นที่
เหลือ
ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าทุกแห่ง ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ของท่านด้วยตัวท่านเอง หรือหากต้องการการ
บริการยกกระเป๋ าจะต้องชาระค่าทิปตามทีโ่ รงแรมนัน้ ๆ เรียกเก็บ
ทัวร์ไม่มแี จกกระเป๋ ำหรือของทีร่ ะลึก
สัญญำณ wifi และค่ำอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพืน้ ทีส่ ำธำรณะภำยในโรงแรมทีม่ กี ำรให้บริกำรฟรีหรือบำงโรงแรม
อำจมีให้บริกำรบนห้องพักด้วยขึน้ อยู่กบั นโยบำยของแต่ละโรงแรม)
ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีดฯลฯ หรือ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คำดคิด เช่น กำรปรับค่ำน้ำมัน, ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำทีน่ อกเหนือจำกทีร่ ะบุหรือค่ำแปล











เอกสำร, ค่ำบริกำรทีเ่ กีย่ วกับวีซำ่ , ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดก่อนเดินทางออกจากประเทศไทยและก่อนเดินทางกลับ
ประเทศไทยหรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
ค่ำใช้จ่ำยเกีย่ วกับกำรทำ Vaccine Passport
ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจ PCR-Test ก่อนเดินทำงเข้ำฝรังเศส
่ ผลตรวจไม่เกิน 72 ชัวโมงก่
่
อนเดินทำง (เฉพาะผูท้ ยัี ่ งไม่ได้รบั
วัคซีนหรือยังฉีดวัคซีนไม่ครบตามทีก่ าหนด ทัง้ นี้อาจมีการเปลียนแปลงขึ
่
้นอยู่กบั สถานการณ์ โดยดูจากประกาศจากทาง
ภาครัฐของฝรังเศสเป็
่
นสาคัญ)
ก่อนเดินทำงเข้ำฝรังเศส
่ ต้องกรอกแบบฟอร์มล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง พร้อมแสดงเอกสำรทีไ่ ด้กรอกไว้ต่อสำยกำรบิน
และเจ้ำหน้ำทีต่ รวจคนเข้ำเมืองฝรังเศส
่ โดยสำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทเ่ี ว็บไซต์
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Certificate-of-international-travel
ค่ำธรรมเนียมบริกำรเกีย่ วกับกำรดำเนินกำรลงทะเบียนระบบ Thailand Pass (ต้องลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ Thailand
Pass ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วันก่อนวันเดินทำง https://tp.consular.go.th/) (ทัง้ นี้อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขขึน้ อยูก่ บั
สถำนกำรณ์โดยดูจากประกาศจากทางรัฐบาลเป็ นสาคัญ)
ค่ำธรรมเนียมกำรตรวจโควิดและค่ำโรงแรม (AQ / SHA Plus) เมื่อเดินทำงถึงไทย (ทัง้ นี้อำจมีกำรเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไข
ขึน้ อยูก่ บั สถำนกำรณ์โดยดูจากประกาศจากทางรัฐบาลเป็ นสาคัญ)
ภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ทีจ่ ่ำย 3% (เฉพำะในกรณีทต่ี อ้ งกำรใบกำกับภำษีเท่ำนัน้ )

ขัน้ ตอนการสมัครร่วมเดิ นทางกับทัวร์
ขัน้ ตอน 1

ขัน้ ตอน 2
ขัน้ ตอน 3

ส่งแจ้งเรื่องหรือแบบฟอร์มการจองทัวร์ + Copy passport ทีย่ งั ไม่หมดอายุ และจะต้องมีอายุไม่ เหลือไม่
น้อยกว่า 6 เดือน และกรอกฟอร์มรายละเอียดส่วนตัวเพิม่ เติม เมื่อทางบริษทั ฯ ได้เอกสารครบทุกท่านที่
เดินทางแล้ว จะเริม่ ดาเนินการลงทะเบียนตามขัน้ ตอนทีป่ ระเทศปลายทางกาหนด
ส่งแบบฟอร์มกรอกรายละเอียดเกีย่ วกับการนัดหมายการทาวีซ่าโดยละเอียด เพื่อทางเจ้าหน้าทีจ่ ะ
ดาเนินการนัดหมายยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารประกอบเบือ้ งต้นทีจ่ าเป็ นสาหรับการทานัดหมาย
ท่านชาระเงินค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือก่อนการเดินทางอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 21 วัน เพื่อทีท่ างบริษทั จะ
ได้นาไปเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางของคณะทัวร์

การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 30,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันที
หลังจากการจองทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันก่อนวันทีน่ าเทีย่ ว
การยกเลิ ก
1.หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันทีน่ าเทีย่ ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินมัดจา โดยทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์
์
ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเ่ กิดขึน้ จริง อาทิ ค่ามัดจาตั ๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และ
ค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็ นอื่นๆ
2.หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันทีน่ าเทีย่ ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษทั ฯ
์
ขอสงวนสิทธิในการเก็
บค่าใช้จ่ายตามทีเ่ กิดขึน้ จริง อาทิ ค่ามัดจาตั ๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า
์
และค่าใช้จ่ายทีจ่ าเป็ นอื่นๆ
3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทาการก่อนวันทีน่ าเทีย่ ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด

4.กรณีทต่ี อ้ งการออกตั ๋วภายในประเทศ กรณีทล่ี กู ค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าทีท่ วั ร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้
หำกออกบัตรโดยสำรโดยมิแจ้งเจ้ำหน้ำทีท่ ำงบริษทั ฯขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้
หมายเหตุ
o ผูท้ ส่ี ำมำรถเดินทำงเข้ำยุโรปได้นนั ้ จะต้องได้รบั กำรฉีดวัคซีนครบโดสตำมชนิดของวัคซีน ไม่น้อยกว่ำ 14 วันก่อนกำร
เดินทำง โดยต้องเป็ นวัคซีนทีป่ ระเทศในเขตเชงเก้นให้กำรรับรอง และควรมีเอกสำรรับรองกำรฉีดวัคซีนรวมถึงวัคซีน
พำสปอร์ต
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
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่ เี หตุทาให้
ไม่สามารถเดินทางไป-กลับได้ตามกาหนดการเดินทางของรายการทัวร์
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กอง
ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสารอันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้าหนักส่วน
ทีเ่ กิน
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 เนื่องจำกรำยกำรทัวร์น้เี ป็ นเหมำจ่ำยเบ็ดเสร็จ หำกท่ำนสละสิทธิกำรใช้
บริกำรใดๆ ตำมรำยกำร หรือถูกปฎิเสธกำรเข้ำ
์
ประเทศไม่ว่ำในกรณีใดก็ตำม ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินในทุกกรณี
o เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่ำทัวร์ทงั ้ หมดกับทำงบริษทั ฯแล้ว ทำงบริษทั ฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลง
ต่ำงๆ ทัง้ หมด
o หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจทำให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอำจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมส่วนใหญ่อำจจะไม่มเี ครือ่ งปรับอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่ำ
กรณีทม่ี งี ำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึน้ มำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในกำรปรั
บเปลีย่ นหรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม
์
โรงแรมทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอำจเป็ นห้องทีม่ ขี นำดกะทัดรัต และไม่มอี ่ำง
อำบน้ำ ซึง่ ขึน้ อยู่กบั กำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลกั ษณะแตกต่ำงกัน

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)
ใช้เวลาพิ จารณาโดยรวม 15-20 วันทาการหรือมากกว่าเนื่ องจากสถานการณ์ Covid-19
- ผูย้ ื่นคาร้องต้องแสดงตัวและสแกนนิ้ วมือ ณ วันนัดหมายยื่นคาร้องที่ศนู ย์ยื่น
- วัน/เวลานัดหมายเป็ นไปตามกฏของสถานทูตและศูนย์ยนื่
- รูปถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องทาการถ่ายใหม่ที่ศนู ย์ยื่น โดยผูย้ ื่นคาร้องต้องชาระเงิ นค่าถ่ายรูปด้วยตนเอง
- การถ่ายสาเนาเอกสารใดๆ ผูย้ ื่นคาร้องชาระเงิ นด้วยตนเอง
- ผูย้ ื่นคาร้อง กรุณาส่งสาเนาหน้ าหนังสือเดิ นทางที่เป็ นปัจจุบนั ที่สุด พร้อมกรอกข้อมูลเบือ้ งต้นสาหรับเพื่อใช้ในการ
ทานัดหมาย กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริง พร้อมเบอร์โทร.ที่สามารถติ ดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอร์โทร.ผูแ้ ทน
ยกเว้น ผูย้ ื่นคาร้องสูงอายุมากๆ หรือเด็กเล็กมากๆ
- เอกสารต้นฉบับที่เป็ นภาษาไทย อาทิ สาเนาหนังสือรับรองบริษทั / กิ จการร้านค้า, สาเนาทะเบียนบ้าน (กรณี เด็ก),

สาเนาสูติบตั ร (กรณี ผทู้ ี่อายุตา่ กว่า 20 ปี ), สาเนาทะเบียนสมรส, สาเนาทะเบียนหย่า, สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, สาเนาใบ
เปลี่ยนนามสกุล จะต้องถูกแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ทัง้ นี้ ทางบริษทั ฯ จะบริการท่าน ยกเว้น สาเนาหนังสือสัญญาซื้อ
ขาย/สัญญากู้/สัญญาอาชีพพิ เศษที่มีเนื้ อหาระบุเจาะจง กรุณาใช้บริการศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ เพือ่ หลีกเลี่ยง
ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผูย้ ื่นคาร้องจะต้องชาระด้วยตนเอง

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 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 33 x 48 มิ ลลิ เมตร จานวน 2 รูป
เน้ นขนาดใบหน้ า

ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้อง
สแกนรูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสือ้ สีขาว)
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่
หมวกหรือเครื่องประดับ
บดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิก๊
อายส์ **
-

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
- ใช้สาเนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุน้อยกว่า 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสาเนาสูตบิ ตั รด้วยและกรุณา
แนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บา้ นและเบอร์มือถือ
o
o
o
o

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

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษทั ทีท่ างานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ

เข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน และระบุวนั ลางานหรือระบุวนั ทีเ่ ดินทางอย่างชัดเจน (หนังสือรับรองการ
ทางานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สาเนาบัตรประจาตัว
ราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการทางานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)

- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น

 หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสาเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ ว่างงาน / 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)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา

- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) (หนังสือรับรองการเรียนออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)

o หลักฐานการเงิ น
- สเตทเม้นท์จากธนาคารบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัว ขอย้อนหลัง 6 เดือน และอัพเดทถึงเดือนปั จจุบนั ทีส่ ดุ
หรือไม่ต่ากว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมสาเนาหน้าบัญชีหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชี
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่มหรือ 1 บัญชี กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วยหรือ statement
บัญชีอ่นื ร่วมด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา เป็ นต้น
- กรณีรบั รองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทาจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย
ให้บุคคลในครอบครัวเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมระบุความสัมพันธ์เพื่อชีแ้ จงต่อสถานทูตอีก 1 ฉบับด้วย โดยเฉพาะคู่
สามี-ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินใน
บัญชีน้อย ฝ่ ายทีม่ กี ารเงินมากกว่าต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทาจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายพร้อม
ระบุช่อื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)

จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองทัง้ บิดาและมารดา
หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจาก
อาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- กรณี เด็กที่บิดา-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
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่ง
ยื่นคาร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่าใหม่
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้ น / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
(กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้ และกรอกเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อป้ องกันความผิดพลาดในการสะกด
ตัวอักษรและเพื่อให้เกิ ดความสะดวกต่อการทาเอกสารออนไลน์ ต่อไป)

1. ชื่ อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่ อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่ อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่ อหรื อชื่ อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

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

หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................................... วันเดื อนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสื อเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
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........................................................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี -ภรรยา .....................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
............................................................................................................. รหัสไปรษณี ย ์ .............................
ที่อยูป่ ัจจุบนั ปัจจุบนั หากเหมื อนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).......................................
................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์ ...............................................

โทรศัพท์บา้ น ...................................................................

โทรศัพท์มือถือ................................................. อีเมลล์ ...........................................................................
5. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณี ประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยูท่ ่ ีทางานให้ชดั เจนเช่นกัน)

ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
............................................................................................................ รหัสไปรษณีย ์ .............................
ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................
โทรศัพท์ ............................................ หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี) .................................
กรณี ศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชัน้ หรื อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณี ในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย..........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)........................................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ท่ ีผา่ นมาหรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณี เคยให้ระบุวนั ที่)
ตัง้ แต่วนั ที่ ...................................... ถึงวันที่ ......................................... รวม........... วัน
ได้รับวีซา่ จากสถานทูตใด .....................................................................................................
ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้ วมื อหรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย
กรณี ท่ ีทา่ นเคยได้รับการสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ...............................................................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณี เคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ)
.................................................................................................................................................................
10. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่ ........ ตัวเอง ......... มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย
(กรณี ท่ ีมีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านคื อ .........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .........................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่ ........ เดินทางด้วยกัน ......... ไม่ได้เดินทางด้วยกัน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

