กำหนดกำรเดินทำง

พฤษภำคม 2565 – มีนำคม 2566
( กรุ ณาสารองที่นงั่ ล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า)

วันที่1

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

20.00 น.

คณะพร้อมก ัน ณ สนามบิ นสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ S ของสาย การบิ นเตอร์
กิช แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่งอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบินที่ TK069

23.00 น.

วันที่2

อิสตันบูล – เวนิส – โบสถ์ เซนต์ มำร์ ค – นั่งเรื อกอนโดร่ ำ*** - มิลำน
ป้ อมปรำกำรสฟอร์ เซสโก้ – ดูโอโมมิลำน – โคโม่

05.15 น.
07.00 น.
08.30 น.

เดินทางถึงอิสตันบูล ประเทศตุรกี ให้ท่านแวะพักเปลี่ยนเครื่ อง
ออกเดินทางสู่เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ TK1867
เดิ นทางถึงท่ า อากาศยานนานาชาติ เมืองเวนิ ส ประเทศอิตาลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมืองและด่ า นศุลกากร
เรี ย บร้ อยแล้ว น าท่ า นลงเรื อเข้า สู่ “ เมือ งเว
นิ ส ” หนึ่ งในเมื อ งที่ ส วยที่ สุ ด ในประเทศ
อิต าลี เป็ นเมื อ งที่ รู้ จ ัก กนั ในด้า นของความ
เจริ ญรุ่ งเรื องทางประวัติศาสตร์แ ละศิลปะที่
ได้รั บ ฉายาว่า ราชิ นี แ ห่ ง ทะเลอาเดรี ย ตริ ก
เมืองแห่ งสายน้ า เมืองแห่ งสะพาน และ เมือง
แห่ งแสงสว่าง ชมความสวยงามของ “ โบสถ์
เซนต์มาร์ ค ” ซึ่งเป็ นโบสถ์แ บบไบเซ็นไทน์
ที่ “ ใหญ่ ที่ สุด ” ในยุโ รปตะวันตก ประดับ
ประดาด้วยโมเสกทองคาอันงดงาม ให้ท่าน

ได้สั ม ผัส คลองแห่ ง เวนิ ส อั น แสนโร
แมนติ ก โดยการ “ นั่ ง เรื อ กอนโดร่ า”
Gondora ที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก(ไม่รวม

ในรายการทัวร์กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ) จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ “เมืองเวนิส-เมสเตร้”
เที่ยง
บ่าย

ค่า

บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ า นเดิ นทางเข้า สู่ ต ัว “เมืองมิ ลาน” เมืองสาคัญ ในภาคเหนื อของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่บริ เวณที่ ราบลอมบาร์ ดี
จากนั้นน าคณะเก็บ ภาพ “ป้ อมปราการสฟอร์ เซสโก ”้ ปราสาทสวยงามหลังนี้ ได้เคยเป็ นป้ อมปราการของพวก
ตระกูลวิสคอนติ ต่ อมาเป็ นที่ พานักของผูน้ าเผด็จการในช่ ว งศตวรรษที่ 15 คื อ ตระกูลสฟอร์ ซา มีเวลาให้ท่า นได้
ถ่า ยภาพกบั มุมสวยๆ ของน้ า พุที่โพยพุ่งบริ เวณด้า นหน้า ปราสาทสฟอร์ เซสโก ้ นาท่ านชม “มหาวิห ารแห่ งมิลาน
หรื อดู โอโม” สัญลักษณ์ ที่โดดเด่ นที่สุด ของเมือง อันมีข นาดใหญ่โตมโหฬาร สร้ างขึ้นด้วยหิ นอ่อนสี ขาวในศิลปะ
แบบโกธิค ใช้เวลาสร้า งนานกว่า 500 ปี ปั จจุบันเป็ น “โบสถ์แ คธอลิกที่ ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของโลก” ลานด้านหน้า
เป็ นที่ต้ งั ของพระราชานุสาวรี ยพ์ ระเจ้าวิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 ทรงม้า รายล้อมด้วยอาคารที่เก่าแก่ค ลาสสิค และช้อป
ปิ้ งมอลล์ที่สวยที่สุดแห่ งหนึ่งของโลก
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั

พักที่ :

Hotel Cruise หรื อที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่3

โคโม่ – ทะเลสำบโคโม่ - Fox Town Outlet - แทช

เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่ าเดิ นทางสู่ “ทะเลสาบโคโม่” Lake Como ชมวิวที่ สวยงามริ มฝั่ ง
ทะเลสาบโคโม ทะเลสาบแสนสวยของประเทศอิ ต าลี น าท่ า น
เดิ น ทางสู่ “ฟ๊ อกซ์ ท าวน์ เอ้า ท์ เลท” Fox Town Outlet ตั้ง อยู่ท างใต้
ของประเทศสวิสเซอร์แ ลนด์ เป็ นเอ๊า ท์เลทใหญ่ซ่ ึ งเป็ นศูนย์รวม เช่ น
แว่นตา ผลิต ภัณ ฑ์เครื่ องหนัง รองเท้า กระเป๋ า อุปกรณ์ กีฬา แฟชั่น
แบ รน ด์ แ น มชื่ อดั ง อา ทิ Salvatore Ferragamo, Burberry, Bally,
Diesel, Calvin Klein, Prada, Gucci, Prada, Nike, Fendi, Guess,
Hugo Boss, Lacoste, Levi’s และอื่นๆอีกมากมาย ให้ท่านอิสระเลือกซื้อของอัธยาศัย
อิสระอาหารมื้อกลางวัน เพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

เที่ยง

บ่าย

ค่า

น าท่ า นผ่ า นชมภู มิ ป ระเทศที่ ง ดงามของ
เทื อ กเขาแอลป์ มี ท้ ัง อุ โมงค์ , สะพาน, หุ บ
เหว, สวิสแกรนด์แ คนยอน และหุ บเขาที่ สูง
2,000 กว่า เมตร ตลอดเส้นทางท่ า นสามารถ
ชมยอดเขาที่ ปกคลุมด้ว ยธารน้ าแข็งสู่ “เมือง
แทช” Tasch ท่ า นจะเห็ นหมู่บ้า นเล็กๆที่ อยู่
ตามเนิ น เขาและริ ม ทะเลสาบ เดิ น ทางถึ ง
เมื องแ ท ชซึ่ งเป็ น เมื อ งเล็ ก ๆ ที่ มี ค ว า ม
สวยงาม
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร / / จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั

พักที่ :

HOTEL ELITE TÄSCH หรื อที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่4

แทช – เซอร์ แมทซ์ – ยอดเขำกรอนเนอแกรต*** - มองเทรอซ์ – ปรำสำทชิ ลลอง
พิพิธภัณฑ์ โอลิมปิ ก - ศำลำไทย

เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่ า นเที่ ยวชม “เมื องเซอร์ แ มทซ์ ” Zermatt เมืองตากอากาศที่ ส วยงามดุ จสวรรค์บ นดิ น ตั้งอยู่บนความสู งกว่ า
1,620 เมตร (5,350 ฟุต ) เป็ นเจ้า ของ ยอดเขา
แ ม ท เธ อ ร์ ฮ อ ร์ น สั ญ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
สวิต เซอร์แ ลนด์ เป็ นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้
ให้ มีแ ต่ อากาศบริ สุทธิ์ โดยห้ ามรถที่ ใช้แ ก๊ส
และน้ า มัน เข้า มา นอกจากรถไฟฟ้ า และรถ
ม้า ที่ มี ไ ว้บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย ว น าท่ า นชม
ความงามของยอดเขาแมทเทอร์ ฮ อร์ น จาก
เมื อ งเซอร์ แ มท อิ ส ระก บั การเดิ น เที่ ย วชม
เมื อ งตามอัธ ยาศัย กรณี ที่ ** กรณี ที่ ท่ า น
สนใจ “ นัง่ รถไฟไต่ เขาสู่ “ยอดเขากรอนเนอแกรต” เพื่อชมวิว ยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ นอย่างใกล้ชิด บนความสูงกว่า
3,000 เมตรเหนือระดับน้ า ทะเล กรุ ณาติดต่อพนักงานขาย **
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร

เที่ยง

บ่าย

ค่า

นาคณะออกเดินทางผ่า น “เมืองมองเทรอซ์ ” Montreux เมืองพักผ่อนตากอากาศที่ มีชื่อเสี ยงทั้งในฤดู ร้อน และหนาว
ริ มทะเลสาบเจนีวา ซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็ น “ไข่ มุกแห่ งริ เวียร่ า สวิสฯ” คฤหาสน์ และโรงแรมหรู ของเมืองนี้ เรี ยง
รายริ มถนนเรี ยบทะเลสาบที่ ยาวถึง 7 กิโลเมตร แวะถ่า ยภาพที่ ระลึกกบั “ปราสาทชิ ลลอง” (ภายนอก) ซึ่งสร้างขึ้ น
โดยบัญ ชาของท่ า นเคาท์ ปี เตอร์ ออฟ ซาวอย หรื อที่ รู้จักกนั แพร่ ห ลายในสมญานามชาร์ ลมาญน้อยในครึ่ งหลัง
ศตวรรษที่ 13 เป็ นที่ประทับโปรดปรานของ
เค า น์ แ ละด ยุ ค แ ห่ งซา วอย น า ท่ าน ช ม
“ เมื อ ง โ ล ซ า น น์ ” Lausanne ชื่ น ช ม
บรรยากาศของเมือง แวะให้ท่า นได้ถ่า ยรู ป
หน้า “พิ พิธ ภัณ ฑ์โอลิ มปิ ก” เมื องโลซานน์
ตั้งอยู่บนฝั่ งเหนื อของทะเลสาบเจนี ว า นับ
ได้ว่า เป็ นเมืองที่ มีเสน่ ห์ โ ดยธรรมชาติ มาก
ที่สุด เมืองหนึ่ งของประเทศสวิต เซอร์ แ ลนด์
มี ป ระวั ติ ศา สต ร์ อ ั น ยา ว นา น มาตั้ งแ ต่
ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ ชาวโรมันมาตั้งหลัก
แหล่งอยูร่ ิ มฝั่งทะเลสาบที่นี่ มีทิวทัศน์ที่สวยงาม และมีอากาศที่ ปราศจากมลพิษ สามารถดึ งดูด นักท่องเที่ ยวจากทั่ว
โลกให้มาพักผ่อนตากอากาศ นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 “โลซานน์” ยังเป็ นเมืองที่ สมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรด
มาก ตั้งแต่ครั้งที่เสด็จฯไปดูงานและศึกษา ด้านสาธารณสุข และเมืองโลซานน์ถูกเลือก เป็ นที่ประทับถาวรของ
ใน ห ลวง 2 พระองค์ (รั ช กาลที่ 8 และ
รัชกาลที่ 9) ในปี 2476-2488 ซึ่ งมีพระชนนี
เป็ นผูน้ าครอบครัวเพียงลาพังในการอภิบาล
พระธิ ด าและพระโอรสที่ เป็ นในหลวงของ
ชาวไทย 2 พระองค์ ให้ท่านได้มีเวลาถ่ายรู ป
คู่กบั “ศาลาไทย” ณ เมืองโลซานน์ ทางการ
สวิ ส ฯ ได้อ นุ ญ าตให้ รัฐ บาลไทยก่อ สร้า ง
ศ า ล า ไ ท ย (Le Pavillon Thailandais) ใ น
พื้น ที่ สวนสาธารณะเดอน็ องตู ต าบลอุ ช ชี่
(Ouchy) ในเขตเทศบาลเมืองโลซานน์
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

Mövenpick Hotel Lausanne หรื อที่พักระดับใกล้ เคียง

วันที่5

โลซำนน์ – เจนีวำ – น้ำพุจรวดเจทโด – นำฬิ กำดอกไม้
ลูเซิร์น – อนุสำวรี ย์สิงโต - สะพำนไม้ คำเปล

เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาคณะเดิ นทางเข้าสู่ “เมืองเจนีว า” พันธรัฐ ที่เล็กที่สุดของสวิสฯ ตั้งอยูบ่ ริ เวณตอนปลายแหลมของ ทะเลสาบเจนี
วาทะเลสาบที่มีรูปคล้ายพระจันทร์ครึ่ งเสี้ยว
ยามข้า งแรมชมกรุ งเจนี ว า เมื องที่ ว่า ก นั ว่ า
เป็ นพัน ธรั ฐ สวิ ส ที่ แ ทบจะไม่ มี อ ะไรเป็ น
ส วิ ส เล ย ตั ว เมื อ ง ร า ย ล้ อ ม ด้ ว ย
สวนสาธารณ ะที่ ส วยงาม และองค์ ก าร
นานาชาติ ต่างๆ อาทิ เช่น ตึกสหประชาชาติ ,
สภาแรงงานโลก, องค์การกาชาดสากล น า
ท่า นชมทะเลสาบเจนีว า และน้ าพุจ รวดเจท
โด (Jet d’eau) ที่ ส ามารถส่ งน้ าขึ้ นท้อ งฟ้ า
ได้สูงถึง 140 เมตร และเป็ นสัญลักษณ์ อย่างหนึ่งของเจนีว า แวะถ่า ยรู ปกบั “นาฬิกาดอกไม้” และชื่ นชมไม้ด อกไม้
ประดับหลากสี สนั ภายในสวนอังกฤษริ มทะเลสาบเจนี วาบ่งบอกถึงความสาคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่
มีต่อเจนีวา จากนั้นนาคณะเดินทางสู่ “กรุ งเบิร์น” Berne นครหลวงอันเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเที่ยวที่ มี
ชื่อเสี ยงสวยงามเป็ นอย่า งยิ่งจนได้รับ การอนุ รักษ์ และประกาศให้เป็ น “มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก ”้ ชม “เบ
เร็นกราเบ็นหรื อบ่ อหมี ” สัตว์ที่เป็ นสัญลักษณ์ ของเมือง เดิ นทางเข้าสู่ ยา่ น“มาร์คกาสเซ” ย่านเมืองเก่าซึ่งปั จจุบัน เต็ม
ไปด้วยร้านดอกไม้และร้านบูทีค เป็ นเขตที่ปลอด
มลพิษ ไม่ให้รถยนต์วิ่งผ่าน จึงเหมาะก ับการเดิ น
เที่ยว นาชมอาคาร
เก่า อายุ 200-300 ปี ชมถนนจุ ง เคอร์ น กาสเซ
ถนนที่ มี ร ะดั บ สู ง สุ ด ๆ ของเมื อ งนี้ เข้า สู่ “ถน
นครัมกาสเซ” เต็มไปด้วยร้า นภาพวาด และร้า น
ขายของเก่า ในอาคารโบราณ ชม “นาฬิกาไซ้ท์
กล็อ คเค่ น ” อายุก ว่ า 800 ปี ที่ มี โ ชว์ใ ห้ ดู ทุ ก ๆ

ค่า

ชัว่ โมงที่ นาฬิกาตี บอกเวลา ชมมหาวิห ารเซนต์วินเซนต์รัทฮาวน์ และกรุ งเบิ ร์นยังเป็ นเมืองที่ มีน้ า พุมากที่ สุด เมือง
หนึ่งในยุโรป
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาคณะออกเดิ นทางสู่ “เมืองลูเซิ ร์น” Lucern เมืองที่ ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุด นาคณะไป
ถ่ายรู ปก ับ “อนุสาวรี ยส์ ิงโต” อนุสรณ์ราลึกถึงการเสี ยชีวิตของทหารสวิสฯผูถ้ วายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16
ในสงครามปฏิ ว ตั ิใหญ่ฝรั่งเศส นาท่ านเดิ นชมเมืองเก่า เดินข้าม “สะพานไม้คาเปล” ที่ มีชื่อเสี ยงที่สุด ของลูเซิ ร์น ซึ่ ง
เป็ นสะพานไม้ที่มีห ลังคาคลุมตลอด ทอดตัว ข้า ม “ แม่น้ า รุ ซซ์” (Reuss) ซึ่ งสร้า งมากว่า 660 ปี เพื่อเชื่ อมเขตเมือง
ใหม่ในฝั่ งใต้แ ละเขตเมืองเก่า ในฝั่ งเหนื อ สะพานแห่ งนี้ เคยถูกไฟไหม้เมื่อปี 1993 แต่ กไ็ ด้บูรณะใหม่จนมีส ภาพ
ใกล้เคี ยงของเดิม อิสระตามอัธยาศัยก ับการเที่ ยวชมบรรยากาศของเมือง นาท่า นเดินทางเข้า สู่บริ เวณจัตุรัสใจกลาง
เมื อ ง “ชวาเน่ น ท์ พ ลัท ซ์ ” ให้ ท่ า นช้อ ปปิ้ ง
สิ น ค้า ขึ้ นชื่ อของประเทศสวิ ส เซอร์ แ ลนด์
นานาชนิ ด อาทิ มีด พับสวิส ฯ ช็ อคโกแล็ต
ของซู วีเนี ยร์ ต่ า งๆ และที่ ท่ า นไม่ ค วรพลาด
คื อ น าฬิ กายี่ ห้ อต่ า งๆ ที่ มี ชื่ อ เสี ยงข อ ง
สวิ ส เซอร์ แ ลนด์ จากร้ า นตัว แทนจ าหน่ า ย
นาฬิก าชื่ อดัง อาทิ บุ ค เคอเรอร์ , กือ เบอลิน ,
เอ็มบาสซี่ ฯลฯ จากนั้น น าคณะเดิ น ทางสู่
“เมืองอินเทอร์ลาเกน้ ” เมืองหลวงของแบร์ น
เนอร์โอเบอร์ลนั ด์ เมืองตากอากาศ สวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่ ง กลางเมือง ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบสองแห่ งคื อ
Thunersee และ Brienzersee ท่ ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ า นจะได้เห็ นเขาจุ งเฟราอันสวยงาม
อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมือง หรื อเลือกซื้อสินค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

THE HEY HOTEL หรื อที่พักระดับใกล้เคียง

เที่ยง
บ่าย

วันที่6

อินเทอลำเค่ น – ซิลธอร์ น – เบิร์ก – มูร์เร่ น – กิมเมลวำลด์ – ป่ ำดำ – ทิทิเซ่ - ทะเลสำบทิทิเซ่

เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
หลังอาหารเดิ นทางสู่ เดิ นทางสู่ สถานี สเตกเคอแบร์ ค (Stechelberg) นาท่ านนัง่ กระเช้า ไฟฟ้ า ไต่ ค วามสูงขึ้ นไปอีก
ระดั บ สู่ ส ถานี กริ ม เมอร์ ว าล์ ด ต่ อ กระเช้ า
ไฟฟ้ า สู่ ย อดเขาชิ ล ธอร์ น “SCHILTHORN”
ซึ่ งนั บ ว่ า เป็ นกระเช้ า ไฟฟ้ า ที่ ย าวที่ สุ ด ใน
สวิต เซอร์ แ ลนด์ ยอดเขาชิ ลธอร์ น สู ง 2,970
เมตร ยอดเขาที่ มีชื่อเสี ยงจาก ภาพยนตร์ เรื่ อง
เจมบอนด์ 007 ในวันที่ อากาศดี ท่า นสามารถ
มองเห็ นยอด Jungfrau, ยอด Eiger และ ยอด
Monch ตั้งเรี ยงกนั อยู่โดยไม่มีอะไรมาบดบัง
ยอดเขาเหล่านี้ รวมทั้งชิลธอร์ นมีหิ มะปกคลุม
อยูต่ ลอดทั้งปี มีเวลาให้ท่า นเดิ นเล่นและเก็บภาพความประทับใจอย่างเต็มที่ ท่ านจะรู ้สึกเสมือนว่าท่ านยืนอยูเ่ หนื อ
เมฆอย่างแท้จริ ง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุนได้พิซ กลอเรี ย PIZ GLORIA ชมวิวแบบพาโนรามา 360 องศา
นาท่ า นลงกระเช้า สู่ ส ถานี เบิ ร์ก (Birg) ที่ ระดับ ความสู ง (2,677 เมตร) น าท่ า นเก็บ ภาพบริ เวณสกาย์ไ ลน์ วอล์ค
(Skyline Walk) จุ ด ชมวิว แสนสวยที่ ทุกท่ านจะประทับใจไปแสนนาน นาท่ านเดิ นพิสูจน์ค วามกล้า บริ เวณทริ ลล์
วอล์ค (Thrill Walk) ทางเดินเลาะริ มหน้าผาแบบที่ ท่า นเห็ นแล้วเสี ยวแน่นอนแต่ทุกท่า นจะได้รับความสวยงามของ
วิ ว ทิ วทั ศ น์ เป็ น กา รตอบ แทน ที่ สุ ดคุ ้ ม
จากนั้นนาท่า นนัง่ กระเช้า ลงสู่ห มู่บา้ นมูร์เริ น
“Murren” “หมู่ บ้า นบนหน้า ผา” ประทับ ใจ
ก บั ทิ ว ทั ศ น์ ที่ ส ว ยงา ม น่ าห ล งให ล มี
บรรยากาศค วามเป็ นสวิ ส แท้ ๆ สู งจาก
ระดั บ น้ าทะเล 1,650 เมตร เดิ นเล่ น ชม
บรรยากาศเมื อ งตามอัธ ยาศัย จากนั้ นนั่ ง
กระเช้ า ต่ อ ไปยัง ห มู่ บ้ า น ‘กิม เมอวาลด์ ’
(Gimmelwald) หมู่ บ้ า นเล็ก ๆ ที่ ง ดงามราว
ภาพวาดตั้งอยู่สูงบนขอบหน้า ผาสูงเหนื อหุ บเขาเลาเตอร์บรุ นเนน ใจกลางเทือกเขาแอลป์ ของสวิสที่ระดับความสู ง

เที่ยง
บ่าย

ค่า

1367 เมตรเหนื อระดับน้ า ทะเล สมควรแก่เวลา นาท่ า นออกเดิ นทางสู่เขต “ป่ าด า แบล็ค ฟอเรสท์ ” (Black Forest)
ขุม ทรัพ ยากรธรรมชาติ ข องไม้น านาพัน ธุ์โ ดยเฉพาะไม้ส นที่ น ามาใช้ท าเฟอร์ นิ เจอร์ ตลอดจนนาฬิ กาคุ๊ ก คู
(Cookcoo Clock) ที่ มีชื่อเสียงไปทั่วโลก และยังเป็ นอุตสาหกรรมในครอบครัวที่ มีอายุกว่า 100 ปี ทั้งยังเป็ นแหล่ง
ท่ องเที่ ยว และเขตป่ าสงวนที่ ส าคัญของประเทศเยอรมนี จากนั้นนาท่ า นสู่ “ทิ ทิเซ่ ” (Titisee) ทะเลสาบที่ มีค วาม
สวยงามของชาวเยอรมัน น าท่ า นชม “ทะเลสาบทิ ทิเซ่ ” “LAKE TITISEE” สัมผัส กบั ธรรมชาติ อย่า งใกล้ชิด ชม
ธรรมชาติ ที่ ส วยงามริ ม ทะเลสาบและหมู่บ้า นทิ ทิ เซ่ ที่ เป็ นแหล่ งพักผ่ อนตากอากาศชื่ อดังของเยอรมนี จากนั้น
เพลิดเพลินกบั การเดินเลือกซื้ อ นาฬิกากุก๊ กูและงานไม้แ กะสลัก ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ข องเยอรมันตอนใต้ที่เสมือนเป็ น
สัญลักษณ์ของชาวป่ าดา
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

Hotel Hofgut Sternen หรื อที่พักระดับใกล้เคียง

วันที่7

ทิทิเซ่ – ซำฟเฮำส์ เซ่ น – น้ำตกไรน์ – ซูริค – ช้ อปปิ้ งแบรนด์ เนม

เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่ พกั
จากนั้น เดิ น ทางเข้า สู่ “เมื อ งซาฟเฮาส์เซ่ น ” Schaffhausen เมื องชายแดนเยอรมัน -สวิส ฯ ชมความสวยงามของ
“น้ าตกไรน์ ” ซึ่ งเกิด จากแม่ น้ าไรน์ ส ายน้ า
นานาชาติที่สาคัญที่ สุดในยุโรปแม่น้ า แห่ งนี้
เกิดขึ้ นจากการละลายของหิ มะจากเทื อกเขา
แอลป์ เริ่ มจากเป็ นลาธารเล็กๆ ผ่า นลิคเท่ นส
ไตน์เข้า สู่ทะเลสาบคอนสแตนท์ที่กน้ ั พรหม
แดนระหว่า งสวิต เซอร์ แ ลนด์ก บั เยอรมัน นี
ส่ ว นที่ ล ้น ไหลออกจากทะเลสาบคอนส
แตนท์ ก อ่ ก าเนิ ด แม่ น้ าไรน์ ส ายใหญ่ ไหล
ผ่า นหน้า ผาสู งชัน ที่ เมือ งซาฟเฮาส์ เซ่ น เกิด
เป็ น “น้ าตกไรน์ ที่ ส วยงามที่ สุ ด ในยุโ รป
กล า ง” น า ท่ าน ช ม “เมื อ งซู ริ ค ” Zurich
ศูนย์กลางการเงิน,เศรษฐกิจและ การธนาคาร
ของยุโ รปซึ่ งมอบชี วิ ต ชี ว าให้ แ ก่ป ระเทศ
สวิ ต เซอร์ แ ลนด์ เมื อ งแห่ งนี้ ตั้ งอยู่ริ มฝั่ ง

18.45 น.
22.45 น.

วันที่8
01.45 น.
15.25 น.

“แม่น้ า ลิมแม็ท ” อุด มไปด้วยมีป่าไม้เขี ยวชอุ่มแซมด้ว ยสถาปั ตยกรรม อาคาร โรงแรม ร้า นค้า บ้า นพักตากอากาศ
กระจายตามบริ เวณริ ม ฝั่ งทะเลสาบซู ริค ... จากนั้น ให้ท่ า นได้เดิ น เล่ นเที่ ย วชมบรรยากาศเรี ยบ “แม่ น้ า ลิ มแม็ท ”
บริ เวณถนน “ลิมแม็ทคีย”์ หากมีเวลาให้ท่านได้เดิ นเล่นเที่ ยวชมบรรยากาศรอบๆ เมือง พร้อมช้อปปิ้ งของที่ระลึก
พื้นเมืองของสวิตเซอร์แลนด์
ออกเดินทางสู่กรุ งเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TK1910
เดินทางถึงอิสตันบู ล (แวะพักเปลี่ยนเครื่ อง)

กรุ งเทพฯ
เหิ รฟ้าสู่กรุ งเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TK068
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***หมายเหตุ โปรแกรมการเดิ นทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่า ช้าอัน
เนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่ างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย
เวิลด์ คอนเน็ค ชั่นส์ ได้มอบหมายให้ หัว หน้า ทัว ร์ ผูน้ าทัว ร์ มีอานาจตัด สิ นใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้ การตัด สิ นใจ จะค านึ งถึ ง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ***

อัตรำค่ ำบริ กำร
กาหนดการเดินทาง

25พ.ค.-01มิ.ย. 65
01 – 08 มิ.ย. 65
22 – 29 มิ.ย. 65
13 – 20 ก.ค. 65
25ก.ค.-01ส.ค. 65
10 – 17 ส.ค. 65
24 – 31 ส.ค. 65
07 – 14 ก.ย. 65
21 – 28 ก.ย. 65
07 – 14 ต.ค. 65
19 – 26 ต.ค. 65
09 – 16 พ.ย. 65
23 – 30 พ.ย. 65
02 – 09 ธ.ค. 65
06 – 13 ธ.ค. 65
18 – 25 ม.ค. 66
25ม.ค.-01ก.พ. 66
08 – 15 ก.พ. 66
22ก.พ.-01มี.ค. 66
08 – 15 มี.ค. 66
15 – 22 มี.ค. 66

ผูใ้ หญ่
พักห้องละ 2 ท่าน

69,900
69,900
69,900
72,900
72,900
72,900
72,900
69,900
69,900
69,900
69,900
67,900
67,900
67,900
67,900
67,900
67,900
67,900
67,900
67,900
67,900

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักก ับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

69,900
69,900
69,900
72,900
72,900
72,900
72,900
69,900
69,900
69,900
69,900
67,900
67,900
67,900
67,900
67,900
67,900
67,900
67,900
67,900
67,900

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักก ับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน
(เสริ มเตียง)

พักเดี่ยว

69,900
69,900
69,900
72,900
72,900
72,900
72,900
69,900
69,900
69,900
69,900
67,900
67,900
67,900
67,900
67,900
67,900
67,900
67,900
67,900
67,900

12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000

22 – 29 มี.ค. 66

67,900

67,900

67,900

12,000

* คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจานวนผูเ้ ดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น *
** ต้องการเดินทางโดยชั้นธุ รกิจ (Business Class) กรุ ณาสอบถามราคาเพิม่ เติมจากเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ **

อัตรำค่ ำบริ กำรนี้รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุ งเทพฯ-เวนิส// ซูริค -กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
2. ค่า รถปรับอากาศนาเที่ ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุ ญาตให้ค นขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วัน
3. โรงแรมที่พกั ตามระบุ หรื อเที ยบเท่ าในระดับเดียวก ัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบ
ที่มีอุณ หภูมิต่า และราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่า ตัว หากวันเข้า พักตรงกบั งานเทศกาล เทรดแฟร์ห รื อการประชุ มต่ างๆ
อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสก ับอาหารท้องถิน่ ในแต่ละประเทศ
5. ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6. ค่าประก ันอุบตั ิ เหตุ ในการเดินทางวงเงิ นท่ านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่ อนไขกรมธรรม์) หากท่ านอายุเกิน 75 ปี หรื อไม่ได้
เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ ป ท่านต้องซื้อประก ันเดี่ยวเพิ่ม

อัตรำค่ ำบริ กำรนี้ไม่ รวม
1.
2.
3.
4.

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (800 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโรต่อวัน / (12 ยูโร)
ค่า ธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่ม เชงเกน้ วีซ่า และค่า ธรรมเนี ยมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คื นให้ท่านไม่ว่า ท่ านจะผ่า น

การพิจารณาหรื อไม่กต็ าม ค่าวีซ่า+ค่าบริ การยื่นวีซ่า ท่านละ 5,500 บาท
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
6. ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

เงื่อนไขกำรสำรองที่นั่ง และกำรชำระเงิน
1. กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 40,000 บาท เมื่อจอง พร้อมส่งสาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั และ
ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
2. เนื่ องจากรายการทัว ร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ า ยเบ็ดเสร็จ หากท่ านสละสิทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิ เสธการเข้า
และออกประเทศไม่ว่าในกรณี ใดก็ตาม บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้กต็ ่ อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน
และหรื อ ผูร้ ่ วมเดิ นทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงิ นให้
ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี เมื่อเกิดเหตุจ าเป็ น สุ ดวิสยั จนไม่อาจแก ้ไขได้ และ
จะไม่รับผิด ชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่ นอกเหนื อความ รับผิด ชอบของหั วหน้าทัวร์ แ ละเหตุ
สุดวิสยั บางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
5. เมื่อท่า นได้ชาระเงินมัด จาหรื อทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัว แทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงก ับทางบริ ษทั ฯ ทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมำยเหตุ
1. บริ ษทั ฯ จะทาการยื่นวีซ่าของท่ า นก็ต่ อเมื่อในคณะมีผูส้ ารองที่ นงั่ ครบ 15 ท่ าน และได้รับคิ ว การตอบรับจากทางสถานทู ต
เนื่ องจากบริ ษทั ฯ จะต้องใช้เอกสารต่ า งๆที่ เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋ว เครี่ องบิ น ห้องพักที่ ค อนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป
ประก ันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้ก ับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
2. หากในช่ว งที่ท่านเดินทางคิ ววีซ่ากรุ๊ ปในการยืน่ วีซ่า เต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยืน่ วีซ่า เดี่ยว ซึ่ งทางท่ านจะต้อง
เดิ นทางมายื่นวีซ่าด้ว ยตัวเอง ตามวัน และเวลานัด หมายจากทางสถานทู ต โดยมีเจ้า หน้า ที่ ข องบริ ษทั คอยดู แ ล และอานวย
ความสะดวก
3. เอกสารต่า งๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าหนด ท่ านที่ มี
ความประสงค์จะยื่นวีซ่า ท่องเที่ ยวทวีปยุโรป กรุ ณ าจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้ว นตามที่ สถานทูตต้องการ เพราะ
จะมีผลต่ อการพิจารณาวีซ่า ของท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัว กลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผู ้
พิจารณาว่าวีซ่าให้ก ับทางท่าน
4. กรณีวีซ่ำที่ท่ำนยื่นไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ ำนจะต้องเสียค่ ำใช้ จ่ำยจริงที่เกิดขึน้ ดังต่อไปนี้
- ค่ าธรรมเนี ยมการยื่นวีซ่า และค่ า ด าเนิ น การ ทางสถานทู ต จะไม่ คื นค่ า ธรรมเนี ยมใดๆทั้งสิ้ นแม้ว่า จะผ่า นหรื อไม่ผ่า นการ
พิจารณา

- ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อตัว๋ เครื่ องบิ นที่ ออกมาจริ ง ณ วันยืน่ วีซ่า ซึ่งตัว๋ เป็ นเอกสารที่ สาคัญในการยืน่ วีซ่า หากท่า นไม่ผ่า น
การพิจารณา ตัว๋ เครื่ องบิ นถ้า ออกตั๋ว มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่า ธรรมเนี ยมที่ ท่า นต้องถูกหักบางส่ วน และ
ส่วนที่เหลือจะคื นให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสียแต่ค่า มัดจาตัว๋ ตามจริ ง
เท่านั้น
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่า นจะต้องโดนค่ ามัดจาห้องใน 2
คื นแรกของการเดิ นทางหากท่ า นไม่ปรากฏตัว ตามวันที่ เข้ า พัก ทางโรงแรมจะต้องยึด ค่ าห้ อง 100% ในทันที ทางบริ ษ ัท
จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
6. ทางบริ ษทั เริ่ มต้น และจบ การบริ การ ที่ สนามบิ นสุ ว รรณภูมิ กรณี ท่านเดิ นทางมาจากต่ างจังหวัด หรื อต่ างประเทศ และจะ
สารองตั๋ว เครื่ องบิ น หรื อพาหนะอย่า งหนึ่ งอย่า งใดที่ ใช้ในการเดิ นทางมาสนามบิ น ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่ าใช้จ่ ายใน
ส่วนนี้ เพราะเป็ นค่ าใช้จ่ ายที่ นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่ านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่
จะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขกำรยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเงินค่ามัดจาที่ตอ้ ง
การันตีที่นงั่ กบั สายการบิ น หรื อ กรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ ามัด จาที่ พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัว แทนในประเทศ หรื อต่า งประเทศ
และไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็ นจริ ง)
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100 %

เอกสำรที่ใช้ ประกอบในกำรยื่นวีซ่ำ (ต้ องมำโชว์ ตัวที่สถำนทูตพร้ อมสแกนนิ้วมือทุกท่ ำน)
 หนังสื อเดินทำง (ตัวจริง) ที่เหลืออำยุใช้ งำนไม่ต่ำกว่ำ 6 เดือน และมีหน้าหนังสือเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า
 รู ปถ่ ำยสี ฉำกหลังเป็ นสีขำวเท่ ำนั้น ขนำด 1.5 x 2 นิว้ จำนวน 3 รู ป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยมิ้ เห็น
ฟัน ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
 หลักฐำนแสดงสถำนะกำรทำงำน 1 ชุ ด
*** กรณีค้ำขำย : หลักฐานทางการค้า เช่น สำเนำใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์ หรื อใบทะเบียนกำรค้ำที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง หรื อ
สาเนาใบเสียภาษีร้านค้า (ภพ.20) อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)

*** กรณีพนักงำนและผู้ถือหุ้น : หนังสือรับรองการทางาน (ตัวจริง)เป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่ มงาน
พร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนทีจ่ ะเดินทาง)
*** กรณีข้ำรำชกำร: หนังสือรับรองจากต้นสังก ัด (ตัวจริง) เป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่ มงานพร้อมสลิป
เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีนักเรียนและนักศึกษำ: หนังสือรับรองการเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา (ตัวจริง) เป็ นภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ศึกษาอยู่
อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
 หนัง สื อแสดงกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริ ง) ของบัญชีอ อมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดื อน โดยต้ องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้ ำ (สถำนทูตพิจำรณำบัญชีออมทรัพย์ เป็ นอันดับแรก) แต่ในกรณีที่ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลัก สามารถ
แนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจาเพิ่มเติมในการยืน่ ได้) ( สถำนทูตไม่รับบัญชีกระแสรำยวัน )
 หนังสื อรับ รองจำกธนำคำร (สถานทูตพิจารณาบัญชีออมทรัพย์เป็ นอันดับแรก) ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุค าว่า TO
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต (เนื่ องจากประเทศในยุโรปเข้าร่ วมกลุ่ม ยูโรโซน) กรุ ณาสะกดชื่ อ
ให้ตรงกบั หน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวก ับ Statement ที่ท่านจะใช้ยนื่ วีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วันทา
การ) โดยต้องทาแยกกนั ระบุตามชื่อผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ (ตัวจริง / ไม่สำมำรถถ่ ำยเอกสำรได้ )
***ในกรณีเป็ น บิดำ/มำรดำ/บุตร, สำมี/ภรรยำ และญำติ (สำมำรถรับรองค่ำใช้ จ่ำยให้กนั ได้) ***
 กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ำ 20 ปี บริบูรณ์ หากเด็กไม่ได้เดินทางกบั บิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้อง
มีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอาเภอ โดยระบุประเทศและวัน
เดินทาง (ตัวจริง)
 สำเนำบัตรประชำชน / สำเนำทะเบียนบ้ ำน อย่ ำงละ 1 ชุ ด / สำเนำสู ติบัตร 1 ชุ ด (กรณีอำยุต่ำกว่ำ 20 ปี )
 สำเนำทะเบียนสมรส / สำเนำทะเบียนหย่ ำ / สำเนำใบมรณะบัตร (กรณีหม้ำย) / สำเนำใบเปลีย่ นชื่ อ -สกุล อย่ ำงละ 1 ชุ ด (ถ้ ำมี)
*** กรณีที่สถำนทูตมีกำรเรียกสัมภำษณ์ กรุ ณำเตรียมเอกสำรตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสัมภำษณ์ ด้วย ***
***สถำนทูตอำจมีกำรขอเอกสำรอย่ำงอื่นเพิ่มเติม ตำมดุลพินิจของสถำนทูต อย่ ำงกะทันหัน จึงขอควำมกรุ ณำเตรียมเอกสำรเพิ่มเติมให้
ครบถ้ วน ตำมที่สถำนทูตขอ เพื่อควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุมตั ิ ออกวีซ่ำสำหรับสถำนทูต ***
 กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ต ำมอำจจะถูกระงับ มิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นกำรถำวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุก
ครั้ง
 หำกสถำนทูตมีกำรสุ่ มเรีย กสัมภำษณ์ บำงท่ ำน ทำงบริษัทฯขอควำมร่ วมมือในกำรเชิญท่ ำนไปสัมภำษณ์ ตำมนัดหมำยและโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริ ษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกนั

 กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้วซี ่ ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้ งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำ
ของท่ ำน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
 ทำงสถำนทู ตจะรั บ พิ จำรณำเฉพำะท่ ำ นที่มีเอกสำรพร้ อมและมีควำมประสงค์ ที่ จะเดินทำงไปท่ องเที่ ยวยัง ประเทศตำมที่ร ะบุ
เท่ ำนั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษ ัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

