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ซูริค
เบิร์น
เจนีวา

เมืองศูนย์กลางทางด้านการค้าและธุรกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สร้างขึน้ เมือ่ 800 ปี ทแี่ ล้ว
เมืองแสนสวยอีกเมืองหนึง่ ทีม่ ที ศั นียภาพงดงามไปด้วยทะเลสาบและน้าพุ กลางใจเมืองซึง่ เป็ น
สัญลักษณ์ของเมือง
โลซานน์
เมืองทีเ่ ต็มไปด้วยโบสถ์ทมี่ สี ถาปัตยกรรมแบบโกธิคทีใ่ หญ่ทสี่ ุดในสวิส และเป็ นเมืองทีช่ าวไทย
รู้จกั ดีในสวิส นอกจากเป็ นเมืองทีป่ ระทับของสมเด็จย่าแล้ว ยังเป็ นเมืองทีพ่ ระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั ทรงสาเร็จการศึกษาด้วย
มองเทรอซ์
เมืองสวยทางใต้ของสวิสริมทะเลสาบเลอมังค์ เป็ นทีต่ งั้ ของปราสาทชิลยอง และมีหลักฐานใน
การก่อสร้างมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 13
เซอร์แมท
หมู่บา้ นเซอร์แมททีน่ ่ารักๆ และมีบรรยากาศสบายๆ ล้อมด้วยเขาสูงสวยงาม ด้วยเป็ นเมือง
ปลอดพาหนะทีว่ ุ่นวาย
อิ นเทอร์ลาเก้น เมืองสวยในหุบเขาทีต่ งั้ ริมฝั่ งของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์
ลูเซิร์น
เมืองสวยทีต่ งั้ อยู่รมิ ฝั่ งทะเลสาบแห่งสีพ่ นั ธรัฐ หรือเวียวาลด์สตรัทซี และเป็ นเมืองตาก
อากาศทีม่ ชี อื่ เสียงทีส่ ุดแห่งหนึง่ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
วันเดิ นทาง
กันยายน – ธันวาคม 2560
วันแรก กรุงเทพฯ
21.30 น. นัดคณะพร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ ชัน้ 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบิ น
ไทย เจ้าหน้าทีค่ อยให้ความสะดวกเรือ่ งเช็คบัตรโดยสารและสัมภาระ
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วันที่สอง ซูริค – เบิ รน์ – เจนี วา
00.35 น. ออกเดินทางสู่นครซูรคิ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG970
07.50 น. เดินทางถึงสนามบิ นซูริค เมืองเศรษฐกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นํ าท่านผ่านขัน้ ตอนการตรวจ
หนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระ จากนัน้ นําท่าน ชมเมืองซูริค Zurich เมืองทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ุดใน
สวิส และมีแม่น้ําลิมมัตเป็ นแม่น้ําทีใ่ หญ่ทส่ี ุด เมือ งซูรคิ ไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มชี ่อื เสียงระดับ
โลกและเป็ นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย นําท่านชมย่านเมือง
เก่าลินเดอร์ฮอฟ ประกอบไปด้วยโบสถ์ในสมัยกลาง สถานทีโ่ ดดเด่นเห็นจะเป็ นมหาวิหารคู่บา้ นคู่เมือง
โบสถ์กรอสมุนเตอร์ Grossmunste Church ซึ่งถือเป็ นเอกลักษณ์ของเมืองซูรคิ ตัง้ อยู่บริเวณริมฝั ง่
แม่ น้ํ า ลิม มัต ปั จ จุ บ ัน กลายเป็ นหนึ่ ง ในสถานที่ท่ อ งเที่ย วของซู ร ิค ตามตํ า นานเล่ า ว่ า กษัต ริย์
Charlemagne ทรงสร้างหอคอยสูงของมหาวิหารแห่งนี้ขน้ึ ในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 8 ตรงบริเวณ
หลุมฝั งศพของ Saint Felix และ Saint Regula สองนักบุญผูย้ งิ่ ใหญ่ซง่ึ ถูกค้นพบ ณ ทีน่ ้ี ถัดไปไม่ไกล
คือโบสถ์เซ้นต์ปีเตอร์ โดยด้านบนสุดของโบสถ์เซนต์ปีเตอร์นนั ้ เป็ นทีต่ งั ้ ของหน้าปั ดนาฬิกาทีต่ ดิ อันดับ
หน้าปั ดนาฬิกาทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลกอีกด้วย โดยหน้าปั ดนาฬิกาของโบสถ์มเี ส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8.7
เมตร และโบสถ์กรอมุนสเตอร์ ที่มหี น้าต่างกระจกสีอนั สดใสสวยงาม ฝี มอื ออกแบบของศิลปิ นชื่อดัง
ได้แก่ Giacometti และ Chagall
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) เมนูอาหารจีน
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ กรุงเบิ รน์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
นครหลวงอันงามสง่าของประเทศ
เมืองมรดกโลกอันลํ้าค่าทีถ่ ่ายทอดและอนุรกั ษ์มาสู่ปัจจุบนั นําท่าน ชมกรุงเบิ รน์ ทีส่ ร้างขึน้ ในยุคกลาง
ของยุโรป มีหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์มากมาย องค์การยูเนสโก้ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเมืองเป็ น
มรดกโลก ชมย่านเมือ งเก่ าซึ่งปั จจุบนั เต็มไปด้ว ยร้านดอกไม้และบูติค เป็ นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึง
เหมาะกับการเดินทางเทีย่ วชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์ (ไซ้ท์ กล็อคเค่น)
อายุกว่า 800 ปี ทีจ่ ะมีตุ๊กตาออกมา เริงระบําให้ดทู ุกๆ ชัวโมงที
่
น่ าฬิกาตีบอกเวลา ชมศาลาว่าการเมือง
ในศิลปะแบบโกธิคและชมเบเร็นกราเบ็น หรือ บ่อหมี สัตว์ทเ่ี ป็ นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ สมควรแก่เวลา
นําท่านเดินทางสู่นครเจนี วา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)
่
พันธรัฐทีเ่ ล็กทีส่ ุดของสวิส ตัง้ อยู่
ริมทะเลสาบเจนิวาหรือเลคเลอมังค์ เมืองที่ว่ากันว่าเป็ นพันธรัฐสวิสที่แทบจะไม่มอี ะไรเป็ นสวิสเลย
นอกจากนโยบายการต่างประเทศ ศาสนาและเป็ นทีต่ งั ้ ของธนาคารจํานวนมาก
คํ่า
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2) เมนูอาหารพืน้ เมือง
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ RAMADA ENCORE GENEVE หรือระดับเทียบเท่า
วันที่สาม เจนี วา – โลซานน์ – เวเว่ย์ – ทาซ – เซอร์แมท
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(3) .....จากนัน้ นําท่านเดิน ชมกรุงเจนี วา ชมความ
สวยงามบริเวณอิงลิช การ์เด้น ทีต่ งั ้ อยูร่ มิ ทะเลสาบเจนีวา ในวันทีอ่ ากาศสดใสท่านอาจได้เห็นนํ้าพุเจ็ท
โด พุ่งทะยานขึน้ เหนือทะเลสาบ สูงถึง 140 เมตร รวมทัง้ นาฬิกาดอกไม้ สัญลักษณ์แห่งเจนิวาและยัง
บ่งบอกถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาทีม่ ตี ่อเมืองเจนีวาและสภากาชาติแห่งนครเจนี
วาอีกด้วย จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ เมืองสําคัญแห่งหนึ่งของชาวไทย เป็ นเมืองประสูติ
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ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
1 ชัวโมง)
่
นําท่านชมวิวของตัวเมืองเก่าของโลซานน์บนเนินเขาทีต่ งั ้ ของมหาวิหารแห่งเมืองโลซานน์
โบสถ์ทส่ี ร้างในสถาปั ตยกรรมแบบโกธิคทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในสวิส ก่อนนําท่านถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ทีร่ ฐั บาล
ไทยส่งไปตัง้ ในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ ตัง้ อยูใ่ นสวนสาธารณะทีม่ รี ปู ปั ้นลิง 3 ตัว ปิ ดหู ปิ ด
ปาก ปิ ดตา อันเป็ นสถานทีท่ รงโปรดของในหลวงเมือ่ ทรงพระเยาว์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4) เมนูอาหารจีน
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองทีต่ งั ้ อยู่บนชายฝั ง่ ทางตอนเหนือ
ของทะเลสาบเจนีวา ต่างก็ขนานนามให้เมืองเวเว่ย์ เป็ นไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส ทีแ่ ม้แต่ศลิ ปิ นตลกชื่อดัง
แห่ ง ฮอลลีวู้ด ชาลี แชปลิน ยัง หลงใหลและได้อ าศัย อยู่ท่ีเ มือ งนี้ ใ นบัน้ ปลายชีว ิต ชมและถ่ า ยรูป
อนุ เสาวรีย์ของชาลี แชปลินและโบสถ์เซ้นต์มาร์ติน จากนัน้ นํ าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองทาซ (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
เมืองเล็กๆ น่ารักทีร่ ายล้อมไปด้วยยอดเขาสูงมากมายเป็ นทัศนียภาพทีส่ วย
มากๆ อีกจุดหนึ่ง เดินทางถึงสถานีรถไฟเมืองทาซ นําท่านนัง่ รถไฟ สู่ เมืองเซอร์แมท ด้วย Shuttle
Train
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (5) เมนูอาหารพืน้ เมือง
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ HOTEL ANTARES ZERMATT หรือระดับเทียบเท่า
เซอร์แมท – ทาซ – มองเทรอซ์ – อิ นเทอร์ลาเก้น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) จากนัน้ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นลัดเลาะเที่ยวชม
หมู่บ้านเซอร์แ มทที่น่ารัก ๆ และมีบรรยากาศสบายๆ ล้อ มด้ว ยเขาสูงสวยงาม ด้วยเป็ นเมือ งปลอด
พาหนะที่วุ่นวาย โดยห้ามรถที่ใ ช้แก๊ส และนํ้ ามันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้ า และรถม้า ที่มไี ว้บริการ
นักท่องเทีย่ ว สร้างบรรยากาศทีแ่ ปลกตา เดินเล่นช้อปปิ้ งสินค้าคุณภาพดีของสวิสมากมาย หากท่านมี
เวลาหรือในวันทีอ่ ากาศเอื้ออํา นวย ท่านสามารถซือ้ ทัวร์เสริมเพื่อขึน้ ไปชม ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ที่
ความสูง 3,833 เมตรเหนือระดับนํ้ าทะเล ซึ่งความสูงของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สูงเด่นเป็ นสง่า
ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ ด้วยความสูง 4,447 เมตรจากระดับนํ้ าทะเล และมีรูปทรงที่เป็ นเอกลักษ์
เฉพาะตัวของแมทเทอร์ฮอร์น แบบสามเหลีย่ มคล้ายปิ รามิดทีจ่ ุดสูงสุดบนยอดเขา เรียกได้ว่าเป็ นยอด
เขาที่งดงามที่สุดในสวิส และมีความโดดเด่นไปอีกเมื่อเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ได้เป็ นโลโก้ของช็อคโก
แล็ตดังทับเบอร์โรน และผูผ้ ลิตภาพยนตร์รายใหญ่พาราเม้าท์พคิ เจอร์ส ซึง่ ความงดงามนี้เอง สวยงาม
ราวภาพวาดบวกกับทะเลสาบแสนงามในยามฤดูรอ้ น ซึ่งสะท้อนความงามบนยอดเขาทีม่ หี มิ ะปกคลุม
ตลอดปี (การชมทัศนียภาพบนเขานี้ขน้ึ อยู่กบั สภาพอากาศเอื้ออํานวย) หรืออิสระขึน้ กรอนเนอแกรต
เพื่อชมทัศนียภาพของแมทเทอร์ฮอร์นเป็ นฉากหลัง (ทัวร์ขึ้นเขานี้ ไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ กรณี ท่าน
ที่ต้องการขึ้นชม ตรวจสอบเวลาจากหัวหน้ าทัวร์)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) เมนูอาหารพืน้ เมือง
นําท่านนังรถไฟชั
่
ทเทิล้ เทรนกลับสู่เมืองทาซ จากนัน้ รถโค้ชนําท่านเดินทางต่อสู่เมืองมองเทรอซ์
เมืองสวยทางใต้ของสวิส ริมทะเลสาบเลอมังค์ และเป็ นที่ตงั ้ ของปราสาทชิลยอง ทีต่ งั ้ อยูร่ มิ ทะเลสาบ
และมีหลักฐานในการก่อสร้างมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 13 และยังคงอนุ รกั ษ์ไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ นําท่าน
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ชมเมืองตากอากาศริมทะเลสาบเจนีวาทีม่ ชี ่อื เสียงเย้ายวนให้นกั ท่องเทีย่ วเข้ามาพักผ่อน ด้วยความ
เงียบสงบของตัวเมืองกับบรรยากาศทีส่ ุดแสนสบาย นําท่านชมสวนดอกไม้และรูปปั ้นของ
เฟรดดี้ เมอร์ครู ่ี นักร้องวงควีนเจ้าของบทเพลง We are the Champion ซึง่ ถัดไปเป็ น Casino Barrière
de Montreux โดยตรงข้ามกับคาสิโนคือ Tour d'Ivoire ตึกสูงทีส่ ุดของมองเทรอซ์สร้างมาตัง้ แต่ปีค.ศ.
1962 มีจาํ นวนชัน้ ทัง้ หมด 29 ชัน้ ใช้เป็ นทีพ่ กั อาศัยอีกด้วย จากนัน้ นําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอิ นเทอร์
ลาเก้น เมืองสวยในหุบเขาทีต่ งั ้ ริมฝั ง่ ของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (8) เมนูอาหารจีน
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ CITY OBERLAND หรือระดับเทียบเท่า
อิ นเทอร์ลาเก้น – ยอดเขาจุงฟราว – ลูเซิ รน์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)
จากนัน้ นําท่านเดินทางจากอินเทอร์ลาเก้นโดยรถโค้ช สู่ เมืองกริ นเดอร์วาลกรุน (Grinderwald
Grund) ชุมชนเล็กๆ น่ารักเพื่อ ขึ้นรถไฟฟ้ า (Cog Wheel) สายจุงฟราวบาห์เนน (Jungfrau
Banen) สู่ ยอดเขาจุงฟราว ซึง่ ตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สมั ผัสกับธรรมชาติของภูเขาทีม่ หี มิ ะปก
คลุมและแนวป่ าสนทีง่ ดงาม ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านชมความงดงามและยิง่ ใหญ่ของ
เทือกเขาแอลป์ จนเดินทางถึง ยอดเขาจุงฟราวยอร์ค ซึง่ มีความสูงกว่า 3,454 เมตรจาก
ระดับนํ้าทะเล และได้รบั การขนานนามว่า TOP OF EUROPE ทีเ่ พิง่ ฉลองครบรอบ 100 ปี ของการ
ก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้ เมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2012 ให้ท่านเดินชมประวัตขิ องการก่อสร้าง
นําท่านชมวิวสวยและสัมผัสอากาศทีห่ นาวเย็นบนสถานี ตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ Sphinx จากนัน้
นําชม ถา้ น้าแข็ง ทีไ่ ด้รบั การขุดเจาะและตกแต่งไว้อย่างงดงามก่อนให้เวลาเดินเล่นสบาย ๆ หรือซือ้
ไปรษณียบัตรส่งกลับบ้านจาก TOP OF EUROPE
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10) เมนูอาหารพืน้ เมืองบนยอดเขา
นํ าท่านเดินทางจากจุงฟราว สู่ เมืองเลาเท่ นบรุนเน่ น โดยเส้นทางรถไฟอีกด้านหนึ่ง (แวะเปลี่ยน
รถไฟที่ส ถานีไคลน์ ไ ชเด็ค จุดเปลี่ยนรถไฟ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จเมื่อ วันที่ 29 พ.ค. 2440)
จากนัน้ นําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองลูเซิ รน์ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชัวโมง)
่
เมืองท่องเทีย่ วอันดับหนึ่งของ
สวิสที่หลายท่านอาจจะเคยไปเยือนมาแล้ว แต่ลูเซิร์นก็ยงั คงมีความสวยงามเหมือนเดิม นํ าท่านชม
อนุ สาวรียส์ งิ โต และถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเพล สร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 14 ประดับตกแต่งบน
โครงหลังคาหน้าจัวด้
่ วยภาพวาดในศตวรรษที่ 17 ซึง่ ภาพเขียนเหล่านี้เป็ นการเล่าเรื่องราวประวัตคิ วาม
เป็ นมาของเมืองลูเซิรน์ โดยมีหอคอยนํ้ า Wasserturm ซึ่งเดิมใช้เป็ นที่คุมขังนักโทษและเก็บเอกสาร
รวมทัง้ ของมีค่าของเมืองไว้ หอคอยนี้มลี กั ษณะเป็ นรูปทรงแปดเหลี่ยมที่มฐี านเชื่อมติดอยู่กบั สะพาน
สร้างขึน้ ราวปี ค.ศ. 1300สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ. 1993 แล้วก็มกี ารบูรณะใหม่จนมี
สภาพใกล้เคียงของเดิม (ภาพวาดดัง้ เดิมถูกไฟไหม้ไปเยอะ) สะพานชาเพลนี้ถอื เป็ นสะพานไม้ทเ่ี ก่าแก่
ทีส่ ุดในยุโรป
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (11) เมนูอาหารจีน
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นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั ณ IBIS STYLES LUZERN CITY หรือระดับเทียบเท่า
วันที่หก ลูเซิ รน์ – ซูริค
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (12)
สมควรแก่เวลาให้ท่านเช็คเอ๊าท์จากทีพ่ กั พร้อมนําท่านออกเดินทางสู่ สนามบิ นซูริค
13.30 น. ออกเดินทางจากนครซูรคิ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG971
วันที่เจ็ด
05.30 น.

กรุงเทพฯ
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ..โดยสวัสดิภาพ...
******************************

อัตราค่าบริ การ (บาทต่อท่าน) กันยายน – ธันวาคม 2560
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่

4-10, 18-24 กันยายน 2560
6-12, 20-26 พฤศจิ กายน 2560
27 พฤศจิ กายน – 3 ธันวาคม 2560
1-7, 3-9 ธันวาคม 2560

57,900
53,900

เด็กอายุ 2-11 ปี เด็กอายุ 2-11 ปี พัก
พักร่วมกับ
พักร่วมกับ
เดี่ยว
ผูใ้ หญ่ 1 ท่ าน ผูใ้ หญ่ 2 ท่ าน
มีเตียง
56,900
52,900
7,900
52,900
48,900
6,900

53,900

52,900

48,900

6,900

**ไม่รวมค่าบริ การด้านวีซ่าและค่าบริ การท่านละ 3,500 บาท //
ค่าทิ ปคนขับและค่าทิ ปหัวหน้ าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท ชาระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดิ นทาง **
หมายเหตุ
 อัตราค่าเดินทางนี้ตอ้ งมีจานวนผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่จานวนไม่ต่ากว่า 25 ท่าน และจะต้องชาระมัดจา หลังจากยืนยันการจองทัวร์
ทันที
 การดาเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารสาหรับ
การยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการดาเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไป
แสดงตัวต่อเจ้าหน้าทีส่ ถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้วมือ
 กรณีท่านทีต่ อ้ งการอยูต่ ่อ ชาระค่าธรรมเนียมในการทาตั ๋วอยู่ต่อทีส่ นามบินเดิมได้ไม่เกิน 7 วัน นับจากวันทีเ่ ดินทางออกจากต้น
ทาง ค่าธรรมเนียม 4,500 บาทต่อท่าน แต่ทงั ้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ในวันนัน้ ๆ จะสามารถยืนยันการเดินทางได้ และการยื่นวีซ่าจะต้องแยก
ยื่นวีซ่าเดีย่ ว ประกันต่างๆ ผูเ้ ดินทางจะต้องซือ้ เพิม่ เติมเพื่อให้ครอบคลุมกับวันทีเ่ ดินทาง ซึง่ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ไม่รวมในราคาทัวร์
 กรณีท่านทีม่ ตี ั ๋วโดยสารแล้ว แล้วเดินทางไม่พร้อมหมู่คณะ ตรวจสอบตารางการเดินทางของท่านว่ามีการพานักอยูใ่ นประเทศอืน่
มากกว่าในประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือไม่ หากมีและระยะเวลาในการพานักนานกว่าในเขตประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ท่านจะต้อง
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ดาเนินการยื่นวีซ่าทีป่ ระเทศนัน้ ๆ แทน โดยท่านจะต้องดาเนินการด้วยตนเอง โดยค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการยื่นวีซ่า
ประเทศนัน้ ๆ ไม่ได้รวมในราคาทัวร์เช่นเดียวกัน

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-ซูรคิ -กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
2. ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่าง ๆ, ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มตามรายการ
4. ค่ารถรับส่งระหว่างนําเทีย่ วตามรายการทีร่ ะบุ
5. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
6. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ ทีค่ อยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
7. ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทางคุม้ ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต่าํ กว่า 1 ปี
และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี ได้รบั ความคุม้ ครอง 500,000 บาท (ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน)
8. ค่าภาษีน้ํ ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มกี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัตราเรียกเก็บ
ณ วันที่ 28 เม.ย.2560
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)
2. ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการ ชําระพร้อมค่าทัวร์ท่านละ 3,500 บาท
4. ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ทีจ่ ะต้องชําระเพิม่ พร้อมค่าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยมิได้คาดหมายหรือค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทําใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
7. ค่าบริการพนักงานยกกระเป๋ าทุกแห่ง
8. ค่าประกันภัยการเดินทางทีน่ อกเหนือจากรายการทัวร์
เงื่อนไขการจอง
กรุณาวางเงินมัดจําท่านละ 20,000 บาท โดยการโอนเข้าบัญชี
บริ ษทั ฟอร์เรสทัวร์ จากัด
ธนาคารกสิ กรไทย สาขาย่อยเทียมร่วมมิ ตร เลขที่ 733-1-01222-4 (บัญชีกระแสรายวัน)
1. หลังการโอนกรุณานําส่งเอกสารการโอนมาที่ 02-5149027
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนการเดินทาง 21 วัน
3.
กรุณาจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 4 สัปดาห์ก่อนเดิ นทาง
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1. หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษทั ก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทําการ มิฉะนัน้ บริษทั ฯจะขอสงวนสิทธิ ์ใน
การคืนเงินทัง้ หมด
2. หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยืน่ วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชําระค่ามัดจําที่ 20,000.- บาท และค่าวีซ่า
ตามทีส่ ถานทูตเรียกเก็บ
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3. หากผูโ้ ดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครือ่ งบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืน
เงินค่ามัดจํา
หมายเหตุ
1. รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ใน
ต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ น
สําคัญ
2. กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ
เกิดขึน้ และมีเหตุทาํ ให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน
จนกว่าจะได้รบั การยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถ
คืนเงินได้
3. บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้าม
นําเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็
ตามทีก่ องตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
4. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
5. บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั
ชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวทีพ่ าํ นักอยูใ่ นประเทศไทย
6. บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร
อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะ
รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกําหนด
7. ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่า
มาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่วนทีเ่ กิน
8. ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรือ่ งการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมี
ข้อกําหนดทีช่ ดั เจนในเรือ่ งการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสําหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคน
ส่วนรวม
9. กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5
ชัวโมงติ
่
ดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทาง
เป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
10. การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดตลอดทัง้ ปี หรือกําหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรง
กับวันทีส่ ถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทําการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดย
ในวันทีค่ ณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชม
สถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงือ่ นไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศ
นัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่
ดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชาํ ระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
11. หากเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้ ขอให้
พิจารณาก่อนการจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้หอ้ งพัก
แบบห้องเดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3
เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มี
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ห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่าํ
3. กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต
และไม่มอี ่างอาบนํ้า ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะ
แตกต่างกัน
เอกสารในการขอวีซ่า (โดยยืน่ ขอวีซ่าทีส่ ถานทูตสวิสเซอร์แลนด์)
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วัน
ผูย้ ื่นคาร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัว,ถ่ายรูป และสแกนนิ้ วมือ ที่สถานทูตหรือศูนย์ยื่นวีซ่าของ
สถานทูตนัน้ ๆ ตามวันและเวลานัดหมาย ไม่ว่าจะเป็ นหมู่คณะหรือแบบครอบครัว ซึ่งจะต้องมีการนัด
หมายไว้ล่วงหน้ า และไม่สามารถยืนยันได้หากไม่มีการทานัดหมายไว้ก่อน (วันและเวลานัดหมายเป็ นไป
ตามกฎและเงื่อนไขของสถานทูตนัน้ ๆ)
ดังนัน้ บริ ษทั ฯ จึงต้องขอความร่วมมือในการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ พร้อมเบอร์โทร.ทัง้ ที่
ทางานและบ้านและมือถือตามรายละเอียดด้านล่างและกรอกข้อมูลตามใบกรอกข้อมูลที่แนบมาพร้อมกัน
นี้ ส่วนเอกสารเกี่ยวกับด้านการทางาน, ใบเปลี่ยนชื่อ, ใบเปลี่ยนนามสกุล, ใบทะเบียนสมรส หรือใบ
หุ้นส่วนต่างๆ หรือเอกสารใดๆ ที่เป็ นภาษาไทย (ยกเว้น ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน) กรุณาแนบฉบับ
แปลภาษาอังกฤษมาด้วย (สาเนาบัตรข้าราชการใช้ แทนบัตรประชาชนไม่ได้) ** เบอร์โทร.ทัง้ ที่ทางานและ
มือถือเป็ นส่วนสาคัญเช่ นกัน กรณี มีการติ ดต่อกลับจากสถานทูตเพื่อสอบถามข้อมูลบางประการ กรุณาแจ้ง
ให้ครบถ้วนและสามารถติ ดต่อได้ **
1.

หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน
o โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วตํ่า
กว่า 6 เดือน ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยืน่ คําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสําหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่าํ กว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะ
เป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการยืน่ คําร้องขอวีซ่า
o ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาํ เป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ
จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ

-

รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ ว จานวน 2 รูป เน้ นหน้ าใหญ่ (ขนาดรูปหน้ าเท่ากับ
ในหนังสือเดิ นทาง)
ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า
รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวก **

-

สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี

2.

3.
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- ใช้สาํ เนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุน้อยกว่า 20 ปี และยังศึกษาอยูถ่ งึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสําเนาสูตบิ ตั รด้วย
และกรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
4.
5.
6.
7.
8.

หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่ อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ
สําเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านทีส่ มรสแล้ว
สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ กรณีท่านทีม่ กี ารเปลีย่ นชื่อ
สําเนาใบเปลีย่ นนามสกุล กรณีท่านทีม่ กี ารเปลีย่ นนามสกุล
สําเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ ย่าแล้ว

9.

หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ ดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทํางานของบริษทั ทีท่ าํ งานอยูเ่ ป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้
(ตัวจริง) โดยมี
รายละเอียดการเข้าทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหน่งงาน เป็ นต้น (หนังสือรับรองการทํางานออกมาไม่เกิน 1 เดือน
นับจากวันยืน่ วีซ่า)
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทํางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุ
ตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทํางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สําเนาบัตร
ประจําตัวราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการทํางานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยืน่ วีซ่า)
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาํ เนาทะเบียนการค้า หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สําเนาหนังสือ
รับรองความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ํากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- กรณี ท่านที่เป็ นแม่บ้าน
 หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสําเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสําเนาทะเบียนสมรส
พร้อมแสดงสําเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ุตรด้วยกัน ควรคัด
หนังสือชีแ้ จงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุ นค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทํางานและ
หลักฐานทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรอง
ค่าใช้จ่ายให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณี
นี้หากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคําร้องขอวีซ่านี้)
- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา
- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบันเป็ น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) (หนังสือรับรองการเรียนออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยืน่ วีซ่า)
10. หลักฐานการเงิ น
- สเตทเม้นท์จากธนาคารบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัว ขอย้อนหลัง 6 เดือน และอัพเดทถึงเดือนปั จจุบนั
ทีส่ ุดหรือไม่ต่าํ กว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมสําเนาหน้าบัญชีหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชี
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีเล่มอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงิน
ฝากประจํา เป็ นต้น
- กรณีรบั รองค่าใช้จา่ ยให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทําจดหมายรับรอง
ค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมระบุความสัมพันธ์เพื่อชีแ้ จงต่อสถานทูตอีก 1 ฉบับด้วย
โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสาํ เนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม
หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ ายทีม่ กี ารเงินมากกว่าต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทําจดหมายรับรอง
ค่าใช้จ่ายพร้อมระบุช่อื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย
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*** สถานทูตไม่รบั บัญชี กระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
11. กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิ ดาหรือมารดา หรือ บิ ดา-มารดา หย่าร้าง)
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองทัง้ บิดาและมารดา
- หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่
อาจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณ าแนบฉบับ
แปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์แ ละยินดีชดเชยค่าเสียหายที่
อาจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับ
แปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิ ดาและมารดา
โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้
โดยคัดฉบับจริงจากอําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใด
เป็ นผูด้ แู ลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชําระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คําร้องใหม่กต็ อ้ ง
ชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด
หมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทูตขอเอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูต
ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมือ่ ท่านได้ชําระเงินค่ามัดจําหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับ
ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยืน่ วีซ่า ท่านต้องแจ้งความจํานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่
หากกรณีท่านทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกําหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั
ท่านนัน้ จะต้องมายื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกําหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวี
ซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์
ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคํานึงถึงประโยชน์
และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
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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..................................................................................
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 (ถ้า

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

ไม่เคย

เคย (กรณี ท่ ีเคยให้ระบุวนั ที่)
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-

รวม

ถึงวันที่

-

-

วัน

.....................................................................................................................................................................

