WONDERFUL EUROPE

ท่ องสวิสเซอร์ แลนด์ 7 วัน 4 คืน
น้ อมราลึกถึงทีม่ าแห่ งพระอัจฉริยภาพ

64,900.-

กาหนดเดินทาง : วันที่ 22-28 พฤศจิกายน 2560

ย้ อนราลึก สั มผัสถิ่นทีป่ ระทับเมือ่ ทรงพระเยาว์ ณ เมืองโลซานน์ เมืองแห่ งความทรงจาอันสง่ างามของชาวไทย
ชมเมืองเบิร์น เมืองมรดกโลกอันลา้ ค่ า ทีม่ กี ารอนุรักษณ์ ไว้ จวบจนถึงปัจจุบัน
ปราสาทชิลยอง ริมทะเลสาบเจนีวาทีส่ วยงามราวภาพวาด
ลูเซิร์น เมืองตากอากาศทีม่ ชี ื่อเสี ยงทีส่ ุ ดของสวิส ชมอนุสาวรีย์สิงโตหิน เดินเล่นทีส่ ะพานไม้ ชาเปล
นั่งกระเช้ าลอยฟ้าสู่ ยอดเขาทิตลิส หนึ่งในยอดเขาทีส่ วยทีส่ ุ ดของสวิสเซอร์ แลนด์
พักโรงแรมระดับมาตรฐาน / บินตรงสู่ ซูริค โดยการบินไทย พร้ อมสะสมไมล์
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วันแรก
22.00 น.
วันที่สอง
00.35 น.
06.55 น.

เที่ยง
บ่ าย

ค่า
วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง

ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2-3 เคาน์ เตอร์ D สายการบินไทย

โดยมีเจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกเรื่ องกระเป๋ าสัมภาระและเอกสารการเดินทาง
กรุ งเทพฯ – ซู ริค (สวิสเซอร์ แลนด์ ) – เบิร์น – มองเทรอซ์ – โลซานน์
ออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองซู ริค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG970
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง) (ใช้เวลาบินประมาณ 12 ชัว่ โมง 20 นาที)
เดินทางถึง สนามบินเมืองซู ริค (Zurich) เมืองที่ ใหญ่ที่สุดของสวิสเซอร์ แลนด์ เป็ นเมืองศูนย์กลางทางธุ รกิ จ
และวัฒนธรรม รวมทั้งยังเป็ นศูนย์กลางทางธนาคาร การเงิ นของโลก นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้า
เมือง และพิธีการทางศุลกากร
นําท่ านเดิ นทางสู่ กรุ งเบิร์น (Berne) (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นครหลวงอันงามสง่ าของ
สวิสเซอร์ แลนด์ เป็ นเมืองมรดกโลกอันลํ้าค่าที่ ถ่ายทอดและได้รับการอนุรักษ์มาสู่ ปัจจุบนั องค์การยูเนสโก้
ประกาศให้ส่วนหนึ่ งของเมืองเบิ ร์นเป็ นมรดกโลก ชมหอนาฬิ กาที่มีหน้าปั ดขนาดใหญ่ มีลกั ษณะเป็ นประตู
โบราณตั้งคร่ อมอยูค่ รึ่ งถนน ผ่านชมโบสถ์ จัตุรัสรัฐสภา และย่านเมืองเก่าที่มีร้านค้าเรี ยงรายมากมาย ผ่านชม
นํ้าพุที่ต้ งั อยู่กลางถนนเป็ นระยะๆ อย่างสวยงาม มีถนนคนเดิ นที่ สวยงามอี กเส้นหนึ่ งของยุโรป สมกับเป็ น
เมืองหลวงของประเทศ นําท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองสงบริ มทะเลสาบเจนี วา (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง 30 นาที)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านชม ปราสาทชิลยอง (Chateau De Chillon) (ด้านนอก) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ตั้งอยู่บนจุด
ยุทธศาสตร์ ที่ดีที่สุด และทําเลที่ งดงามที่สุดของมองเทรอซ์ ถึ งแม้ปราสาทแห่ งนี้ จะไม่ใหญ่โตนัก แต่ถือเป็ น
สัญลักษณ์การท่องเที่ ยวของประเทศสวิสเซอร์ แลนด์เลยทีเดียว นําท่านเดินทางสู่ โลซานน์ (Lausanne) (ใช้
เวลาเดิ นทางประมาณ 40 นาที ) เมืองที่ มีเสน่ห์โดยธรรมชาติ มากที่ สุดเมืองหนึ่ งของสวิส และเป็ นเมืองที่
สมเด็จพระบรมราชชนกทรงอภิเษกสมรสกับหม่อมสังวาลย์ และยังเป็ นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
ภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ ากัลยานิ วฒั นาฯ และ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั อานันทมหิ ดล ได้เสด็จมาประทับ และทรงศึกษาเมื่อครั้งเยาวว์วยั อีกด้วย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั HOTEL NOVOTEL BUSSIGNY, LAUSANNE หรือระดับเทียบเท่ า
โลซานน์ – ชมเมือง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชมวิวของตัวเมืองเก่าของโลซานน์บนเนิ นเขาที่ต้ งั ของมหาวิหารแห่ งเมืองโลซานน์โบส์ ถที่ สร้างใน
สถาปั ตยกรรมแบบโกธิ คที่ใหญ่ที่สุดในสวิส นําท่านชม โรงแรมโบริ วาจ (Beau-Rivage Palace) โรงแรมริ ม
ทะเลสาบเลม็องที่ หรู หราที่ สุดแห่ งหนึ่ งของสวิส เป็ นโรงแรมที่ สมเด็จ พระบรมราชชนกชนนี เคยเสด็จมา
ประทับหลังพิธีอภิเษกสมรส เมื่อปี ค.ศ. 2463 นําท่านชม โบสถ์ แซงต์ ฟรั งซั วส์ (Saint François) โบสถ์โบราณ
ที่สวยงามโดดเด่น เป็ นสถาปัตยกรรมใจกลางเมืองโลซานน์มาตั้งแต่ ศตวรรณที่ 13
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
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บ่ าย

ค่า
วันที่สี่
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า
วันที่ห้า
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า
วันที่หก
เช้ า

นําท่านชม ถ่ ายรู ปกับสวนสาธารณะแห่ งเมืองโลซานน์ ที่มี รู ปปั้นลิง 3 ตัว ปิ ดหู ปิ ดปาก ปิ ดตา ซึ่ งหมายถึง ปิ ด
ตาปิ ดหูปิดปากจากการทําชัว่ อันเป็ นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว์ และถ่ายรู ปกับ ศาลาไทย
ที่รัฐบาลไทยส่ งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมือง จากนั้นมีเวลาให้ท่านช้อปปิ้ งสิ้ นค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั HOTEL NOVOTEL BUSSIGNY, LAUSANNE หรือระดับเทียบเท่ า
โลซานน์ – เจนีวา – ลูเซิร์น
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ กรุ งเจนีวา (Geneva) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) ตั้งอยู่บริ เวณตอนปลายแหลมของ
ทะเลสาบเจนี วา ทะเลสาบที่ มีรูปคล้ายพระจันทร์ ครึ่ งเสี้ ยวยามข้างแรม ตัวเมืองเจนี วางดงามรายล้อมด้วย
สวนสาธารณะ และองค์การนานาชาติต่างๆ อาทิ ตึกสหประชาชาติ, สภาแรงงานโลก องค์การกาชาดสากล
นาฬิกาดอกไม้ น้ าพุเจทโด ที่สูงถึง 130 เมตร สัญลักษณ์ที่งดงามริ มทะเลสาบเจนีวา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นําท่านเดินทางสู่ ลูเซิร์น (Lucerne) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชัว่ โมง) เมืองที่ได้ชื่อว่า เป็ นหลังคาแห่ งทวีป
ยุโรป (The Roof of Europe) เพราะมีเทือกเขาสู งเสี ยดฟ้ าอย่างเทือกเขาแอลป์ และยังมีภูเขาใหญ่นอ้ ยสลับกับ
ป่ าไม้ที่แทรกตัวอยูต่ ามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั HOTEL IBIS STYLES LUCERNE CITY หรือระดับเทียบเท่ า
แองเกิลเบิร์ก – นั่งกระเช้ าสู่ ยอดเขาทิตลิส – ลูเซิร์น – ซู ริค
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกิลเบิร์ก (Engelberg) (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) จากนั้นนาท่านนัง่
กระเช้าลอยฟ้ าสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) ยอดเขาบนเทือกเขาแอลป์ มีชื่อเสี ยง 1 ใน 3 ของสวิสเซอร์ แลนด์ ที่ปก
คลุมไปด้วยหิ มะตลอดปี มี ระดับความสู ง 10,000 ฟิ ตจากระดับนํ้าทะเล ณ บนยอดเขาทิ ตลิ ส สัมผัสกับ
ทัศนี ยภาพอันงดงามของยอดเขามากมายที่ ปกคลุมด้วยหิ มะและบรรยากาศที่สดชื่ น เก็บภาพที่ระลึกบนลาน
กว้างที่เต็มไปด้วยหิ มะขาวโพลนละลานตา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขาทิตลิส
นําท่านเดิ นทางกลับสู่ ลูเซิ ร์น (ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 1 ชัว่ โมง) นาท่านชม สะพานไม้ ชาเปล (Chapel
bridge) เป็ นสะพานไม้ที่เก่าที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็ นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ ของเมืองลูเซิ ร์น
แวะถ่ายรู ปกับ อนุสาวรี ย์สิงโตหิน (The Lion Monument) ที่แกะสลักอยู่บนหน้าผา ที่หวั ของสิ งโตจะมีโล่ ซึ่ ง
มีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็ นเกียรติแก่ทหาร สวิตฯ ในด้านความกล้าหาญ
ซื่ อสัตย์และจงรักภักดี ที่เสี ยชี วิตไปในประเทศฝรั่งเศส สมควรแก่เวลานําท่านเดิ นทางสู่ เมืองซู ริค (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั PARK INN BY RADISSON ZURICH AIRPORT หรือระดับเทียบเท่ า
ซู ริค – กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
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13.15 น.
วันที่เจ็ด
06.10 น.

นําท่านเดินทางสู่ สนามบินซู ริค เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรี ยมตัวเดินทางกรุ งเทพฯ (มี
เวลาให้ท่านได้ทาํ คืนภาษี Tax Refund ก่อนการเช็คอิน)
เดินทางกลับ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG971
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง) (ใช้เวลาบินประมาณ 11 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงกรุ งเทพฯ
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
***********************

ข้ อควรทราบ :
 สาหรับท่ านที่ต้องออกตัว๋ ภายในประเทศ (เครื่องบิน, รถทัวร์ , รถไฟ) กรุ ณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายก่ อนทาการออกตัว๋
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ หรือเวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

อัตราค่ าบริการ

กาหนดการดินทาง
22-28 พฤศจิกายน 2560

เด็ก อายุ 2-12 ปี

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2-3 ท่ าน

พักกับ 1 ผู้ใหญ่

พักกับ 2
ผู้ใหญ่ มีเตียง

พักกับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่ มเี ตียง

64,900.-

64,900.-

62,900.-

60,900.-

พักเดีย่ ว
เพิม่ ท่ านละ

13,900.-

อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ าํ มันตามรายการทัวร์
 โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 ค่ารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 ค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าท่องเที่ยว (ยื่นสถานฑูตสวิสเซอร์แลนด์)
 ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม
 หัวหน้าทัวร์ คอยดูแลและอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทางจํานวน 1 ท่าน
 ค่าประกันสุ ขภาพระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท **พิเศษ ให้ความคุม้ ครองกระเป๋ าและไฟท์ดีเลย์
ทุกๆ 8 ชัว่ โมง จ่าย 4,000 บาท
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าดําเนินการทําหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสําหรับคนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
4

 ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกําหนด
 ค่าพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม
 ค่าทิปพนักงานขับรถ มาตรฐานวันละ 3 ฟรังก์ x 5 วัน = 15 ฟรังก์
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ มาตรฐานวันละ 3 ฟรังก์ x 7 วัน = 21 ฟรังก์
เงือ่ นไขการเดินทาง
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง กรณี มีผเู ้ ดินทางตํ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
เดินทาง 21 วัน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่ องมาจากการ
ล่าช้าของสายการบิ น, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ , การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯ โดยจะคํานึ งถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่ าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึ้ น หากท่ านถูกปฏิ เสธการเข้าเมื อง อันเนื่ องจากการกระทําที่ ส่อไปในทางผิด
กฎหมายหรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาํ ระมาแล้ว
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนือจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ ง
เท่านั้น เช่น ค่ามัดจําตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณี ที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจําห้องพัก ฯลฯ
การสารองที่นั่งและชาระเงิน
 ยืนยันการสารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง
 ชําระเงินมัดจําภายใน 3 วันนับจากวันที่จอง เงินมัดจําถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o ยุโรป อเมริ กา ออสเตรเลีย นิวซี แลนด์ ท่านละ 25,000 บาท
o ญี่ปุ่น เกาหลี ดูไบ ศรี ลงั กา อินเดีย อินโดนีเซี ย ท่านละ 10,000 บาท
o จีน ไต้หวัน เวียดนาม พม่า กัมพูชา ลาว สิ งคโปร์ ท่านละ 5,000 บาท
 ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชําระล่วงหน้า 30 วันก่อนเดินทาง
 หากท่านไม่ชาํ ระเงินค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือตามกําหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข
และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจํา
 หลังจากสํา รองที่ นั่งเรี ย บร้ อยแล้ว เจ้าหน้าที่ ฝ่ายขายจะนัดวัน -เวลา ไปรั บหนังสื อเดิ นทางและเอกสารอื่ นที่ แจ้งไว้ใน
โปรแกรม เพื่อดําเนินการยื่นขอวีซ่า (สําหรับประเทศที่ตอ้ งทําวีซ่า)
การยกเลิก
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 31 วัน
 คืนเงินมัดจําทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 30 - 15 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 50%
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 14 - 7 วัน
 หักเงินค่าทัวร์ 75%
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 6 - วันเดินทาง
 หักเงินค่าทัวร์ 100%
 กรณี ยกเลิ กการเดิ นทางหลังจากออกตัว๋ เครื่ องบิ นแล้ว หากเป็ นตัว๋ ที่ สามารถทํา Refund ได้ ผูเ้ ดิ นทางต้องรอเงิ นค่ า
Refund ตามระบบและเงื่อนไขของสายการบินเท่านั้น (ประมาณ 3 เดือน)
 หากท่านยกเลิกการเดินทางเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ ง แต่ท่านสามารถหาผูเ้ ดินทางมาแทนได้ โดยสามารถยื่นขอวีซ่าได้ทนั
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ตามกําหนดเวลา ทางบริ ษทั ฯ ขอคิ ดค่ าใช้จ่ายเพิ่ ม คื อค่าวีซ่า และค่ าเปลี่ ยนชื่ อตัว๋ เครื่ องบิ นเท่านั้น ทั้งนี้ ตอ้ งไม่อยู่ใน
เงื่อนไขตัว๋ ที่ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนชื่อ และไม่อนุญาตให้คืนบัตรโดยสาร
 หากท่ านยกเลิ กการเดิ นทาง อันเนื่ องมาจากบุคคลใดบุ คคลหนึ่ งในคณะของท่ านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าด้วย
เหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูต ซึ่ งการยกเลิกเฉพาะบุคคลหรื อการยกเลิกพร้อมกันทั้งหมด ให้ถือ
เป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไขของวันเวลาที่ยกเลิกดังกล่าวข้างต้น
ตัว๋ เครื่องบิน
 ตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านต้องชําระค่าใช้จ่ายที่สาย
การบินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินกําหนด ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ าํ มันเชื้ อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ออก
ราคาขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนที่เพิ่ม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยก
เก็บตามความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
โรงแรมและห้ องพัก
 ห้องพักในโรงแรมส่ วนใหญ่เป็ นแบบห้องคู่ (Twin / Double Room) ประเภทห้องพักขึ้นอยู่กบั การวางรู ปแบบของแต่ละ
โรงแรม กรณี ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะของท่านจองห้องประเภทอื่นๆ อาจทําให้ไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ
 โดยทัว่ ไป โรงแรมอนุญาตให้มีผเู ้ ข้าพักใน 1 ห้องมากที่สุด คือ 3 คนเท่านั้น
 โรงแรมส่ วนใหญ่ไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อมีจาํ นวนจํากัด บางโรงแรมอาจจัดเป็ นห้องพักคู่ และเพิ่ม
เตียงเสริ มให้ (Extra Bed)
 หากโรงแรมไม่มีหอ้ งพักแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรื อไม่มีเตียงเสริ มให้ ท่านจําเป็ นต้องแยกเป็ นพักห้องเดี่ยว และต้อง
ชําระค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่มด้วย
 โรงแรมบางแห่ งอาจไม่เปิ ดใช้เครื่ องปรับอากาศ เนื่ องจากเป็ นประเทศที่ อยู่ในแถบอุณหภูมิต่ าํ เครื่ องปรับอากาศจะเปิ ด
ให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรื องานเทศกาลต่างๆ เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้ น 3-4 เท่าตัวจากราคา
ต้นทุนที่คิดไว้ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายไปพักเมืองใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสมของโปรแกรม
กระเป๋ าและสั มภาระเดินทาง
 นํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่ โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบิ นอนุญาตท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิ น 30 กิโลกรัม (สําหรับ
ผูโ้ ดยสารชั้น Economy Class) หากสัมภาระมีน้ าํ หนักเกิน สายการบินมีสิทธิ์ เรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มได้
 กระเป๋ าสัมภาระที่สายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้างxยาวxสู ง ไม่เกิน
19 เซนติเมตร (7.5 นิ้ว) x 34 เซนติเมตร (13.5 นิ้ว) x 54.5 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน ซึ่ งผูเ้ ดินทางต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
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เอกสารประกอบการยืน่ วีซ่าในประเทศกลุ่มเชงเก้น
ผูท้ ี่ประสงค์ยนื่ คําร้องขอวีซ่า ต้ องมายืน่ เอกสารด้ วยตนเอง เนื่องจากต้องสแกนลายนิ้วมือและถ่ายภาพดิจิตอล
 หนังสื อเดินทาง (Passport) ที่ มีอายุเหลือมากกว่า 6 เดื อน และมีหน้าว่างสําหรับติ ดหน้าวีซ่าเป็ นอย่างน้อย 2 หน้า หากมี
หนังสื อเดินทางเล่มเก่า โปรดแนบมาด้วยเพื่อประโยชน์ในการอนุมตั ิวีซ่าจากสถานทูตฯ
 รู ปถ่ายสี ขนาด 1.5x2 นิ้ว หรื อ 3.5x4.5 ซม. จํานวน 2 รู ป พื้นหลังสี ขาว หน้าตรงไม่ใส่ แว่น ไม่ยิ้ม ไม่มีรอยขูดขีด รอยแม๊ก
เย็บกระดาษ หรื อเปื้ อนนํ้าหมึกปากกา (ถ่ ายไม่ เกิน 1 เดือน) เป็ นรู ปที่ถ่ายจากร้านเท่านั้น
 หลักฐานส่ วนตัว – สําเนาทะเบียนบ้าน, สําเนาบัตรประชาชน, สําเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่าหรื อใบมรณะบัตร (กรณี ค่สู มรส
เสี ยชีวิต), สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) กรณี เป็ นเด็กอายุต่าํ กว่า 15 ปี ใช้สาํ เนาใบสูติบตั ร
 หลักฐานการทํางาน– หนังสื อรับรองจากจากหน่ วยงานหรื อบริ ษทั (เป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น), กรณี เป็ นเจ้าของธุ รกิ จ ใบ
ทะเบียนการค้า และหนังสื อรับรองการจดทะเบียน (คัดลอกเป็ นเดือนปั จจุบนั ), กรณี เป็ นนักศึกษาให้ใช้หนังสื อรับรองจาก
ทางสถาบัน (เป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น)
 หลักฐานการเงิน–STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดื อน ที่ ปริ้ นท์โดยธนาคารพร้อมประทับตรา แสดงยอดล่าสุ ดก่อนยื่นวีซ่า
ภายใน 15 วัน (ควรมียอดเงินในบัญชี ข้ นั ตํ่า 100,000 บาท), หนังสื อรับรองการเงิ นจากธนาคารพร้อมระบุชื่อเจ้าของบัญชี
(BANK GUARANTEE) สถานทูตไม่ รับพิจารณาเงินฝากบัญชีกระแสรายวัน
 กรณี เจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลอื่น ต้องออกหนังสื อรับรองค่าใช้จ่าย (เป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น ) และหนังสื อ
รับรองการเงินจากธนาคาร (BANK GUARANTEE) พร้อมระบุชื่อเจ้าของบัญชี และชื่อผูถ้ กู รับรองค่าใช้จ่าย
 กรณี ที่เ ด็กอายุต่ าํ กว่า 20 ปี ไม่ ไ ด้เ ดิ นทางพร้ อมบิ ด ามารดาหรื อคนใดคนหนึ่ ง ต้องทํา หนังสื อยิ นยอมให้เ ดิ นทางไป
ต่างประเทศ จากอําเภอหรื อเขตที่ท่านอยู่
 กรณี เป็ นผูส้ ู งอายุ อายุ 70 ปี ขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล (ค่าใช้จ่ายในขอใบรับรองแพทย์ สําหรับผูส้ ู งอายุ
ไม่ได้รวมอยูใ่ นค่าบริ การ)
หมายเหตุ
 การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร ถึงแม้ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียม และหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่ ก็ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษทั ฯ ใคร่ ขอความร่ วมมือในการเชิ ญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัด หมาย
และโปรดแต่ งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ ไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษทั ฯ ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณี ที่ท่านยกเลิกการเดิ นทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
 หากท่านถูกปฏิ เสธวีซ่าจากสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตามซึ่ งสถานฑูตได้พิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่าท่านต้อง
ยกเลิกการเดินทางโดยปริ ยาย และจะถูกหักเงินตามเงื่อนไขการยกเลิกด้านบน
สถานทูตจะรั บพิจารณาเฉพาะท่ านที่ มีเอกสารพร้ อม และมีความประสงค์ ที่จะเดินทางไปท่ องเที่ ยวยังประเทศที่ ระบุเท่ านั้น
การปฏิ เสธวีซ่า อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ ในการยื่นขอวีซ่าท่ องเที่ ยว
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคื นเงิน
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รายละเอียดทีต่ ้ องการเพือ่ กรอกแบบฟอร์ มยืน่ ขอวีซ่าท่ องเทีย่ วในกลุ่มเชงเก้ น (ยุโรป)
 ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)......................................................................................................................................................
 ชื่อ-นามสกุลเดิม กรณีเปลีย่ นชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิมก่ อนแต่ งงาน
(ภาษาไทย).............................................................................................................................................................................
 สถานภาพ

 โสด  แต่ งงานจดทะเบียน  แต่ งงานไม่ จดทะเบียน หม้ าย  หย่ า  อืน่ ๆ

กรณี ท่านที่แต่งงานแล้วไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของคู่สามี-ภรรยา
 สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล ...............................................................................................................................................
 วันเกิดของสามี, ภรรยา .................................................... สถานที่เกิด สามี, ภรรยา .......................................................
 ที่อยู่ปัจจุบัน (ภาษาอังกฤษ)...................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
 เบอร์ โทรศัพท์ มอื ถือ........................................................... เบอร์ โทรศัพท์ บ้าน...................................................................
 ชื่อที่ทางาน/โรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................................................
 ที่อยู่ที่ทางาน/โรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)..................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
 เบอร์ โทรศัพท์ ที่ทางาน/โรงเรียน......................................................... ตาแหน่ ง (ภาษาอังกฤษ)..........................................
 ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้ วย ...............................................................................ความสั มพันธ์ .......................................
 ท่ านเคยเดินทางเข้ ายุโรปหรือไม่

 ไม่ เคย  เคย ระบุวนั ที่ .......................................รวม......................วัน

(กรุ ณาแจ้งข้อมูลที่สามารถติดต่อท่านได้โดยสะดวก
เนื่องจากทางสถานทูตอาจจะทําการโทรตรวจสอบข้อมูลโดยตรงกับท่าน สาคัญมาก)
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