Best of Swiss 9 Days
บินตรงซรู คิ นัง่ รถไฟสาย Bernina Express
ชมวิวเมืองเซ้นต์มอริตซ์จนถึงเมืองคูร ์
ชมเมืองล ูเซร์น เมืองตากอากาศยอดนิยม
นัง่ รถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราว Top of Europe
ตามรอยละครดังลิขิตรัก The Crown Princess
เดินเล่นในเมืองอินเทอร์ลาเก้น
นัง่ รถไฟสาย Golden Pass Line และขึ้นเขา Glacier 3000
เที่ยวเซอร์แมทเมืองในห ุบเขา บรรยากาศชวนฝัน
ชมศาลาไทยในโลซานน์และเวเว่ย ์ เดินเล่นสบายๆ
ในเมืองกร ุยแยร์ ชมเมืองเบิรน์ เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์
และแวะชมน้าตกไรน์ ที่เมืองชาฟฮาวเซ่น
บินตรง...เทีย่ วสบาย...โดยสายการบินไทย (TG)
ซูริค
เซ้นต์มอริ ทซ์

เมืองศูนย์กลางทางด้านการค้าและธุรกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
เมืองตากอากาศหรูในหุบเขาของสวิตเซอร์แลนด์ ในมลรัฐเกราบรุนเดิน้ Graubunden รัฐทีใ่ หญ่ทสี ่ ดุ ในเขต
แนวเทือกเขาแอลป์ ตัง้ อยู่บนระดับความสูง 1,775 เมตร
อิ นเทอร์ลาเก้น เมืองสวยในหุบเขาทีต่ งั ้ ริมฝั ง่ ของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์
ลูเซิ รน์
เมืองสวยทีต่ งั ้ อยู่รมิ ฝั ง่ ทะเลสาบแห่งสีพั่ นธรัฐ หรือเวียวาลด์สตรัทซี และเป็นเมืองตากอากาศทีม่ ชี อเสี
ื ่ ยงทีส่ ดุ
แห่งหนึง่ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ยอดเขากลาเซียร์ 3000 ยอดเขาสูง 3,000 เมตร สถานทีท่ ่องเทียวอี
่ กแห่งหนึง่ ของสวิตเซอร์แลนด์
ยอดเขาจุงฟราว ยอดเขาทีส่ งู ทีส่ ุดของสวิสฯ ฉายา Top of Europe
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เซอร์แมท
โลซานน์

เวเวย์
กรุยแยร์
เบิ รน์
ชาฟฮาวเซ่น

หมูบ่ า้ นเซอร์แมททีน่ ่ารักๆ และมีบรรยากาศสบายๆ ล้อมด้วยเขาสูงสวยงาม ด้วยเป็นเมืองปลอดพาหนะที ่
วุน่ วาย
เมืองทีเ่ ต็มไปด้วยโบสถ์ทมี ่ สี ถาปั ตยกรรมแบบโกธิคทีใ่ หญ่ทสี ่ ดุ ในสวิส และเป็นเมืองทีช่ าวไทยรูจ้ กั ดีในสวิส
นอกจากเป็นเมืองทีป่ ระทับของสมเด็จย่าแล้ว ยังเป็นเมืองทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงสาเร็จ
การศึกษาด้วย
เมืองบ้านเกิดชาลีแชปลิน
เมืองทีม่ บี รรยากาศงดงามและเป็นเมืองชือดั
่ งการทาชีส
เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สร้างขึน้ เมือ่ 800 ปีทแี ่ ล้ว
ทีต่ งั ้ ของน้ าตกไรน์ น้ าตกทีใ่ หญ่ทสี ่ ดุ ในทวีปยุโรป เกิดจากการทีแ่ ม่น้ าไรน์ ซึง่ เป็นแม่น้ านานาชาติทใี ่ หญ่ทสี ่ ดุ
ของยุโรปไหลจากต้นน้ าในเทือกเขาแอลป์ มาบรรจบบริเวณทีพ่ ้ืนทีโ่ ลกเปลีย่ นระดับจึงกลายเป็นน้ าตกที ่
สวยงามมาก

ปรับราคาทัวร์!!!

กาหนดการเดิ นทาง

10 - 18 เม.ย.2562

Update 26 Dec 2018

วันแรก
22.00น.

กรุงเทพฯ
นัดคณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์ เตอร์ สายการบิ นไทย
ROW D7-12 เจ้าหน้าทีพ่ ร้อมคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
**กรณี ที่บางท่ านเดิ นทางมาจากต่ างประเทศหรือต่ างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดิ นทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

วันทีส่ อง
01.05 น.
07.50 น.

ซูริค-เซ้นต์มอริ ตซ์-คูร-์ ลูเซิ รน์
ออกเดิ นทางสู่นครซูริค ประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG970
เดิ นทางถึงสนามบิ นซูริค เมืองเศรษฐกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นาท่านผ่านขันตอนการตรวจ
้
หนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระ จากนัน้ นาท่านโดยสารรถโค้ช เดินทางสูเ่ มืองเซ้นต์มอริ ทซ์หรือซังต์
มอริ ทซ์ St.Moritz (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั ่วโมง) เมืองตากอากาศชือ่ ดังในหุบเขาของ
สวิตเซอร์แลนด์ ในมลรัฐเกราบรุนเดิน้ Graubunden รัฐทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ และอยู่บนยอดเขาสูงของแนวเทือกเขา
แอลป์ บนระดับความสูง 1,775 เมตร และเป็ นอีกเมืองหนึ่งทีเ่ ป็ นศูนย์กลางสาหรับคนรักกีฬาทีด่ ที สี่ ดุ ในโลก
และยังได้รบั โอกาสให้เป็ นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิ คฤดูหนาวถึง 2 ครัง้ ผ่านชมทะเลสาบ
เซ้นต์มอริทซ์ ชือ่ เดียวกับชือ่ เมืองทีม่ ที วิ ทัศน์งดงาม ยามฤดูรอ้ นทะเลสาบจะส่องประกายเป็ นสีเขียวมรกต
สะท้อนภาพของภูเขาทีอ่ ยู่โดยรอบ หากเป็ นฤดูหนาว ทะเลสาบจะกลายเป็ นลานน้ าแข็งขนาดใหญ่ ชาวเมือง
สามารถลงเล่นสเก็ตได้จนมีการจัดการแข่งขันได้ดว้ ย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารพื้นเมือง
นำท่ำนเดินทำงสูส่ ถำนีรถไฟสำยโรแมนติก ให้ท่ำนนั ่งรถไฟท่องเที่ยวสาย Bernina Express ทีเ่ ก่ำแก่ทสี่ ุด
ของสวิตเซอร์แลนด์ เปิ ดให้บริกำรตัง้ แต่ปี ค.ศ.1990 มีเอกลักษณ์เป็ นขบวนรถไฟสีแดงสด บนทำงขนำด
กว้ำง 1 เมตร เป็ นรถไฟด่วนพิเศษสำมำรถชมวิวจำกบนรถไฟได้แบบพำโนรำมำ และได้ชอ่ื ว่ำเป็ นเส้นทำง
รถไฟทีม่ ที ศั นียภำพระหว่ำงทำงงดงำมทีส่ ดุ ของประเทศ ซึง่ เส้นทำงอันงดงำมนี้ได้รบั กำรประกำศให้เป็ น
มรดกโลกโดยองค์กำรยูเนสโก้ นำท่ำนผ่ำนเขตใจกลำงเทือกเขำแอลป์ ทีม่ หี มิ ะปกคลุมตลอดทัง้ ปี ผ่ำนหุบ

กลางวัน
บ่าย
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คา่

วันทีส่ ี ่

เหว หุบเขำอัลบูล่ำ ลำธำร โตรกผำ อุโมงค์ 55 แห่ง และสะพำนข้ำมธำรน้ ำต่ำงๆ 196 แห่ง และธำรน้ ำแข็งที่
ปกคลุมยอดเขำเบอร์นินำ โดยเฉพำะสะพำนโค้งวงกลมที่ Brusio ทีม่ ชี อ่ื เสียงโด่งดังไปทั ่วโลก และรถไฟไต่
ระดับควำมสูงจนถึง 2,253 เมตรเหนือระดับน้ ำทะเลเข้ำสูเ่ ขตช่องเขำเบอร์นินำและรถไฟค่อยๆ ลดระดับ
ควำมสูงโดยวิง่ เป็ นบันไดวนสูส่ ถำนีปลำยทำงสูเ่ มืองคูร์ Chur เมืองเล็กริมฝั ง่ แม่น้ ำไรน์ ตัง้ อยู่ทำงฝั ง่
ตะวันออกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีบรรยำกำศเมืองทีม่ คี วำมเรียบง่ำยแต่มคี วำมสวยงำม มีเมืองเก่ำทีม่ ี
ควำมเก่ำแก่ทสี่ ดุ ของสวิตเซอร์แลนด์ รถโค้ชรอรับท่ำนทีส่ ถำนีรถไฟเมืองคูร์ จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่
เมืองลูเซิ รน์ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 2 ชั ่วโมง) เมืองท่องเทีย่ วอันดับหนึ่งของสวิสทีห่ ลายท่านอาจจะเคย
ไปเยือนมาแล้ว แต่ลูเซิรน์ ก็ยงั คงมีความสวยงามเหมือนเดิม นาท่านชม อนุสาวรีย์สงิ โต และถ่ายรูปกับ
สะพานไม้ชาเพล สร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 14 ประดับตกแต่งบนโครงหลังคาหน้าจั ่วด้วยภาพวาดใน
ศตวรรษที่ 17 ซึง่ ภาพเขียนเหล่านี้เป็ นการเล่าเรือ่ งราวประวัติความเป็ นมาของเมืองลูเซิรน์ โดยมีหอคอยน้ า
Wasserturm ซึง่ เดิมใช้เป็ นที่คมุ ขังนักโทษและเก็บเอกสารรวมทัง้ ของมีคา่ ของเมืองไว้ หอคอยนี้มลี กั ษณะ
เป็ นรูปทรงแปดเหลีย่ มทีม่ ฐี านเชือ่ มติดอยู่กบั สะพานสร้างขึน้ ราวปี ค.ศ. 1300สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้
ไปเมือ่ ปี ค.ศ. 1993 แล้วก็มกี ารบูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม (ภาพวาดดังเดิ
้ มถูกไฟไหม้ไปเยอะ)
สะพานชาเพลนี้ถอื เป็ นสะพานไม้ทเี่ ก่าแก่ทสี่ ุดในยุโรป
รับประทานอาหารค่า ณ.ภัตตาคารจีน
นาท่านเข้าสูท่ พี่ กั โรงแรม ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
ลูเซิ รน์ -จุงฟราว-อิ นเทอร์ลาเก้น
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองกริ นเดอร์วาลด์กรุน (Grinderwald Grund) ชุมชนเล็กๆ น่ารักเพื่อ ขึน้ รถไฟฟ้ า
(Cog Wheel) สายจุงฟราวบาห์เนน (Jungfrau Banen) สู่ ยอดเขาจุงฟราว ซึง่ ตลอด 2 ข้างทางท่านจะ
ได้สมั ผัสกับธรรมชาติของภูเขาทีม่ หี มิ ะปกคลุมและแนวป่ าสนทีง่ ดงาม ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้
ท่านชมความงดงามและยิง่ ใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ จนเดินทางถึง ยอดเขาจุงฟราวยอร์ค ซึง่ มีความสูงกว่า
3,454 เมตรจากระดับน้ าทะเล และได้รบั การขนานนามว่า TOP OF EUROPE ทีเ่ พิง่ ฉลองครบรอบ 100 ปี
ของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้ เมื่อ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2012 ให้ท่านเดินชมประวัตขิ องการ
ก่อสร้าง นาท่านชมวิวสวยและสัมผัสอากาศทีห่ นาวเย็นบน สถานี ตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ Sphinx
จากนัน้ นาชม ถา้ น้าแข็ง ทีไ่ ด้รบั การขุดเจาะและตกแต่งไว้อย่างงดงามก่อนให้เวลาเดินเล่นสบาย ๆ หรือซื้อ
ไปรษณียบัตรส่งกลับบ้านจาก TOP OF EUROPE
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมืองบนยอดเขา
นาท่านเดินทางจากจุงฟราว สู่ เมืองกริ นเดลวาลด์กรุน อีกครัง้ (แวะเปลีย่ นรถไฟทีส่ ถานีไคลน์ไชเด็ค จุด
เปลีย่ นรถไฟ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จเมือ่ วันที่ 29 พ.ค. 2440) จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองอิ นเทอร์
ลาเก้น (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที) เมืองสวยในหุบเขาทีต่ งั ้ ริมฝั ง่ ของ 2 ทะเลสาบคือทะเลสาบธุนน์และ
เบรียนซ์โดยมีภาพของยอดเขาจูงเฟราเป็ นฉากหลัง (ขึน้ อยู่กบั สภาพดินฟ้ าอากาศ) อิสระให้ท่านเดินเล่น
พักผ่อนชืน่ ชมบรรยากาศของตัวเมืองทีม่ ที ุ่งหญ้ากว้างกลางเมือง มีสวนดอกไม้เล็กๆ น่ารัก สร้างสีสนั ให้ตวั
เมือง รวมทัง้ มีอาคารคาสิโนคูซาล อายุกว่า 100 ปี ทีง่ ดงามด้วยสถาปั ตยกรรมทีโ่ ดดเด่นและยังเป็ นคาสิโน
ของเมืองอีกด้วย
รับประทานอาหารค่า ณ.ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พี่ กั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
อิ นเทอร์ลาเก้น-สเปี ยซ-กลาเซียร์ 3000-ทาซ-เซอร์แมท
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รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสูส่ ถานี รถไฟเมืองสเปี ยซ Spiez นำท่ำนสัมผัสกับทำงรถไฟสำยโรแมนติค โกลเด้น พาส
Golden pass Line) ทีข่ น้ึ ชือ่ ว่ำเป็ นเส้นทำงสวยทีส่ ดุ และได้รบั ควำมนิยมมำกทีส่ ุดในสวิตเซอร์แลนด์
เส้นทำงท่องเทีย่ วในฝั นทีม่ ที ศั นียภำพเหนือคำบรรยำย ผ่ำนชมทัศนียภำพ ภูเขำ ทุ่งหญ้ำ และบ้ำนเรือน
สไตล์สวิสทีม่ คี วำมงดงำมเป็ นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร นำท่ำนเดินทำงถึง เมืองกสตาดด์ Gstaad เมืองสกี
รีสอร์ทเล็กๆ รำคำแพงอันดับต้นๆ ของยุโรป ทีเ่ หล่ำนักท่องเทีย่ วเศรษฐี หรือไฮโซคนดังทัง้ หลำย อำทิ จูลี่
แอนดรูส์ (เดอะซำวด์ ออฟมิวสิค) อลิซำเบธ เทย์เลอร์, เจ้ำฟ้ ำชำยชำลส์, เจ้ำหญิงไดอำน่ำ, ปำรีส ฮิลตัน
นิยมมำพักผ่อน ถนนกลำงหมูบ่ ำ้ นจึงเต็มไปด้วยร้ำนแบรนด์เนมดัง ทัง้ ร้ำนเสือ้ ผ้ำแฟชั ่น เครือ่ งประดับ
รวมทัง้ นำฬิกำยีห่ อ้ ดังสุดฮิตมำรวมกันอยู่ทนี่ ี่ จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสูส่ ถานี กระเช้า Col du Pillon นำ
ท่ำนเดินทำงโดย กระเช้าไฟฟ้ า ขึน้ สู่ ยอดเขากลาเซียร์ 3000 เป็ นยอดเขำสูง 3,000 เมตร สถำนที่
ท่องเทีย่ วอีกแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ซึง่ ท่ำนจะได้สนุกสนำน, เพลิดเพลินและชมวิวทิวทัศน์ของทิวเขำ
โดยรอบทัง้ 360 องศำ อีกทัง้ บริเวณลำนหิมะ สำมำรถทำกิจกรรมกีฬำกลำงแจ้งได้อย่ำงมำกมำย อำทิ กำร
เล่นสกี สโนว์บอร์ด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารบนเขากลาเซียร์ 3000
นำท่ำนเดินทำงกลับด้วยกำรนั ่งกระเช้ำฟ้ ำลง รถโค้ชรอรับทีส่ ถำนีกระเช้ำ จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสู่สมควร
แก่เวลานาท่านเดินทางต่อสูเ่ มืองทาซ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั ่วโมง) เมืองเล็กๆ น่ารักทีร่ ายล้อมไป
ด้วยยอดเขาสูงมากมายเป็ นทัศนียภาพทีส่ วยมากๆ อีกจุดหนึ่ง เมือ่ เดินทางถึงเมืองทาซ นาท่านนั ่งรถไฟสู่
เมืองเซอร์แมท ด้วย Shuttle Train เมืองน่ารักทีม่ บี รรยากาศแบบสบายๆ ล้อมรอบด้วยขุนเขา
นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พี่ กั โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่าทีโ่ รงแรม จากนัน้ ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
เซอร์แมท-ทาซ-โลซานน์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ให้ท่านเดินเล่นลัดเลาะเทีย่ วชมหมู่บา้ นเซอร์แมททีน่ ่ ารักๆ และมีบรรยากาศสบายๆ ล้อมด้วยเขาสูงสวยงาม
ด้วยเป็ นเมืองปลอดพาหนะทีว่ นุ่ วาย โดยห้ามรถทีใ่ ช้แก๊สและน้ ามันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้ า และรถม้า ทีม่ ี
ไว้บริการนักท่องเทีย่ ว สร้างบรรยากาศทีแ่ ปลกตา เดินเล่นช้อปปิ้ งสินค้าคุณภาพดีของสวิสมากมาย จาก
เมืองด้านล่างนี้หากสภาพอากาศดีและสดใส จะสามารถมองเห็นยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ทีค่ วามสูง 3,833
เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ซึง่ ความสูงของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สูงเด่นเป็ นสง่าท่ามกลางเทือกเขาแอลป์
ด้วยความสูง 4,447 เมตรจากระดับน้ าทะเล และมีรปู ทรงทีเ่ ป็ นเอกลักษ์เฉพาะตัวของแมทเทอร์ฮอร์น แบบ
สามเหลีย่ มคล้ายปิ รามิดทีจ่ ุดสูงสุดบนยอดเขา เรียกได้ว่าเป็ นยอดเขาทีง่ ดงามทีส่ ดุ ในสวิส และมีความโดด
เด่นไปอีกเมือ่ เอกลักษณ์ เฉพาะตัวนี้ได้เป็ นโลโก้ของช็อคโกแล็ตดังทับเบอร์โรน และผูผ้ ลิตภาพยนตร์ราย
ใหญ่พาราเม้าท์พคิ เจอร์ส ซึง่ ความงดงามนี้เอง สวยงามราวภาพวาดบวกกับทะเลสาบแสนงามในยามฤดู
ร้อน ซึง่ สะท้อนความงามบนยอดเขาทีม่ หี มิ ะปกคลุมตลอด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านนั ่งรถไฟชัทเทิ้ ลเทรนกลับสู่เมืองทาซ จากนัน้ รถโค้ชรอรับนาท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ เมือง
สาคัญแห่งหนึ่งของชาวไทยเป็ นเมืองทีป่ ระทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในวัยเยาว์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั ่วโมง) นาท่านชมวิวของตัวเมืองเก่าของ โล
ซานน์ บนเนินเขาทีต่ งั ้ ของมหาวิหารแห่งเมืองโลซานน์โบสถ์ทสี่ ร้างในสถาปั ตยกรรมแบบโกธิคทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ
ในสวิส ผ่านชมโบสถ์นอร์ทเทรอดาม, โบริวาจพาเลส, ศาลาว่าการและโบสถ์เซ้นต์ฟรานซิส ก่อนนาท่าน
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ถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ทีร่ ฐั บาลไทยส่งไปตัง้ ในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ ตัง้ อยู่ในสวนสาธารณะทีม่ ี
รูปปั น้ ลิง 3 ตัว ปิ ดหู ปิ ดปาก ปิ ดตา อันเป็ นสถานทีท่ รงโปรดของในหลวงเมือ่ ทรงพระเยาว์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พี่ กั โรงแรม ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
โลซานน์ -เวเวย์-กรุยแยร์-เบิ รน์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ Vevey (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองทีต่ งั ้ อยู่บนชายฝั ง่ ทางตอน
เหนือของทะเลสาบเจนีวา ต่างก็ขนานนามให้เมืองเวเว่ย์ เป็ นไข่มกุ แห่งริเวียร่าสวิส ทีแ่ ม้แต่ศลิ ปิ นตลกชือ่
ดังแห่งฮอลลีวดู้ ชาลี แชปลิน ยังหลงใหลและได้อาศัยอยู่ทเี่ มืองนี้ในบันปลายชี
้
วติ ชมและถ่ายรูปอนุเสาวรีย์
ของชาลี แชปลินและโบสถ์เซ้นต์มาร์ตนิ จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ มืองกรุยแยร์ Gruyeres เมืองเล็กๆ ที่
เป็ นต้นกำเนิดของชีสกรูแยร์ Gruyere cheese ทีช่ อ่ื เสียงโด่งดังไปทั ่วโลก บรรยำกำศของเมืองเป็ นแบบยุค
กลำง พื้นปูดว้ ยหิน มีบอ่ น้ ำอยู่กลำงเมือง มีโบสถ์หลังเล็กๆ และทีส่ ำคัญคือมีปรำสำทตัง้ อยู่บนเนินสูงใน
เมืองอีกทัง้ ปรำสำทกรูแยร์ยงั ได้ขน้ึ ทะเบียนเป็ นมรดกของชำติ และด้วยควำมทีเ่ ป็ นเมืองจำกยุคกลำงทีม่ ี
เอกลักษณ์โดดเด่นจึงไม่เหมือนเมืองต่ำงๆ ในสวิตเซอร์แลนด์ ทำให้กรูแยร์เป็ นเมืองท่องเทีย่ วยอดนิยมเป็ น
อย่ำงมำก ให้ท่ำนเดินเล่นถ่ำยรูปตำมอัธยำศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ กรุงเบิ รน์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั ่วโมง) นครหลวงอันงามสง่าของประเทศ เมือง
มรดกโลกอันล้าค่าทีถ่ ่ายทอดและอนุรกั ษ์มาสู่ปัจจุบนั นาท่าน ชมกรุงเบิ รน์ ทีส่ ร้างขึน้ ในยุคกลางของยุโรป
มีหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์มากมาย องค์การยูเนสโก้ประกาศให้สว่ นหนึ่งของเมืองเป็ นมรดกโลก ชมย่าน
เมืองเก่าซึง่ ปั จจุบนั เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูตคิ เป็ นย่านทีป่ ลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินทางเทีย่ ว
ชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์ (ไซ้ท์ กล็อคเค่น) อายุกว่า 800 ปี ทีจ่ ะมีต๊กุ ตา
ออกมา เริงระบาให้ดทู ุกๆ ชั ่วโมงทีน่ าฬิกาตีบอกเวลา ชมศาลาว่าการเมือง ในศิลปะแบบโกธิคและชมเบ
เร็นกราเบ็น หรือ บ่อหมี สัตว์ทเี่ ป็ นสัญลักษณ์ของเมืองนี้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พี่ กั โรงแรม ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า
เบิ รน์ -ชาฟฮาวเซ่น-น้ าตกไรน์ -ซูริค
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ชาฟฮาวเซ่น ที่ตงั ้ ของน้ าตกไรน์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั ่วโมง) ให้ท่านแวะชม
ความสวยงามของน้ าตกไรน์ น้ าตกทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในทวีปยุโรป เกิดจากการทีแ่ ม่น้ าไรน์ ซึง่ เป็ นแม่น้ านานาชาติ
ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของยุโรปไหลจากต้นน้ าในเทือกเขาแอลป์ มาบรรจบบริเวณทีพ่ ้นื ทีโ่ ลกเปลีย่ นระดับจึงกลายเป็ น
น้ าตกทีส่ วยงามมาก ตัวน้ าตกมีความสูง 25 เมตร กว้าง 150 เมตร มีอายุราว 14,000 – 17,000 ปี อิสระให้
ท่านได้ชน่ื ชมธรรมชาติและถ่ายรูปไว้เป็ นทีร่ ะลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางสูน่ ครซูรคิ นาท่าน ชมเมืองซูริค Zurich เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิ ส และมีแม่น้ า
ลิมมัตเป็ นแม่น้ าทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ เมืองซูรคิ ไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มชี อ่ื เสียงระดับโลกและเป็ นเมือง
ศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย นาท่านผ่านชมย่านเมืองเก่าลินเดอร์ฮอฟ
ประกอบไปด้วยโบสถ์ในสมัยกลาง สถานทีโ่ ดดเด่นเห็นจะเป็ นมหาวิหารคู่บา้ นคู่เมืองโบสถ์กรอสมุนเตอร์
Grossmunste Church ซึง่ ถือเป็ นเอกลักษณ์ของเมืองซูรคิ ตัง้ อยู่บริเวณริมฝั ง่ แม่น้ าลิมมัต ปั จจุบนั กลายเป็ น
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หนึ่งในสถานทีท่ ่องเทีย่ วของซูรคิ จากนัน้ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นและเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมจากย่านใจ
กลางเมืองซูรคิ ได้แก่ย่านบาห์นฮอฟสตราสเซ่ ย่านช้อปปิ้ งสาคัญของเมืองซูรคิ อิสระให้ท่านเลือกซื้อสินค้า
และเดินเล่นตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พี่ กั โรงแรม ระดับ 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า

คา่

วันทีแ่ ปด
เช้า
13.30 น.
วันทีเ่ ก้า
05.30 น.

ซูริค-สนามบิ นซูริค
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
สมควรแก่เวลาให้ท่านเช็คเอ๊าท์จากทีพ่ กั พร้อมนาท่านออกเดินทางสู่ สนามบิ นซูริค
ออกเดิ นทางจากนครซูริค โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG971
กรุงเทพฯ
เดิ นทางกลับถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ..โดยสวัสดิ ภาพ...
**กรณี ที่บางท่ านเดิ นทางกลับต่างประเทศหรือต่างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดิ นทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ
ที่ ไม่คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ และหากที่พกั ตามรายการไม่ได้รบั การยืนยัน
บริ ษทั ฯ ขอทาการเปลี่ยนโรงแรมที่ พกั ในระดับเดียวกันหรือเมืองใกล้เคียงให้
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ของคณะเป็ นสาคัญ
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อัตราค่าเดิ นทาง

ปรับราคาทัวร์!!!

10-18 เม.ย. 2562

Best of Swiss
เบส ออฟ สวิ ส 8 วัน 5 คืน (TG)
ผูใ้ หญ่ ท่ำนละ
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน เสริมเตียง
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่ำนละ

Update 26 Dec 2018
ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตั ๋ว

104,900

69,900
69,900
66,900
9,900

102,300
97,900
9,900

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ ตัว๋ เครือ่ งบิน**

เพิม่ เงื่อนไขท้ายรายการทัวร์
2 ม.ค. 2562

*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ มภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***
หมายเหตุ
 อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผู้โดยสารที่เป็ นผูใ้ หญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่าน และจะต้องชาระมัดจา หลังจาก
ยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
 การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15 วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการ
ดาเนิ นการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้ าที่สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้ วมือ
 กรณี ท่านที่ต้องการอยู่ต่อ ชาระค่าธรรมเนี ยมในการทาตั ๋วอยู่ต่อที่สนามบิ นเดิ มได้ไม่เกิ น 7 วัน นับจากวันที่
เดิ นทางออกจากต้นทาง ค่าธรรมเนี ยม 4,500 บาทต่อท่ าน แต่ทงั ้ นี้ ขนึ้ อยู่กบั ในวันนัน้ ๆ จะสามารถยืนยันการ
เดิ นทางได้ และการยื่นวีซ่าจะต้องแยกยื่นวีซ่าเดี่ยว ประกันต่างๆ ผูเ้ ดิ นทางจะต้องซื้อเพิ่ มเติ มเพื่อให้ครอบคลุม
กับวันที่ เดิ นทาง ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ไม่รวมในราคาทัวร์
 กรณี ท่านที่มีต ั ๋วโดยสารแล้ว แล้วเดิ นทางไม่พร้อมหมู่คณะ ตรวจสอบตารางการเดิ นทางของท่านว่ามีการพานักอยู่
ในประเทศอื่นมากกว่าในประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์หรือไม่ หากมีและระยะเวลาในการพานักนานกว่าในเขตประเทศ
สวิ ตเซอร์แลนด์ ท่านจะต้องดาเนิ นการยื่นวีซ่าที่ ประเทศนัน้ ๆ แทน โดยท่ านจะต้องดาเนิ นการด้วยตนเอง โดย
ค่าธรรมเนี ยมและค่าบริ การในการยื่นวีซ่าประเทศนัน้ ๆ ไม่ได้รวมในราคาทัวร์เช่นเดียวกัน
อัตรานี้ รวมบริ การ
 ค่ำตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับโดยสำยกำรบินไทยเส้นทำง กรุงเทพฯ-ซูรคิ -กรุงเทพฯ ชันประหยั
้
ด
 ค่ำโรงแรมทีพ่ กั ตำมรำยกำรทีร่ ะบุ (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง)
 ค่ำเข้ำชมสถำนทีต่ ่ำงๆ, ค่ำอำหำรและเครือ่ งดืม่ ตำมรำยกำร
 ค่ำรถรับส่งระหว่ำงนำเทีย่ วตำมรำยกำรทีร่ ะบุ
 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ำบริกำรหัวหน้ำทัวร์ของบริษทั จำกกรุงเทพฯ ทีค่ อยอำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
 ค่ำธรรมเนียมกำรทำวีซ่ำเชงเก้น
 ค่ำทิปพนักงำนขับรถและหัวหน้ำทัวร์ทเี่ ดินทำงไป-กลับพร้อมคณะ
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 ค่ำประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท สำหรับซึง่ เด็กอำยุต่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้ หญ่อำยุเกิน 75 ปี
วงเงินคุม้ ครอง 500,000 บำท (เฉพำะค่ำรักษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไม่ได้รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ อันเกิดจำกอุบตั เิ หตุ อำทิ ค่ำตั ๋ว
โดยสำร, ค่ำทีพ่ กั , ค่ำอำหำรหรืออื่นๆ ทัง้ นี้เป็ นไปตำมเงือ่ นไขของบริษทั ประกันฯ)
 ค่ำภำษีน้ ำมันเชือ้ เพลิงและค่ำประกันภัยกำรเดินทำงทีม่ กี ำรเรียกเก็บจำกสำยกำรบิน ซึง่ เป็ นอัตรำเรียกเก็บ ณ วันที่ 12
ธ.ค.2561 หำกมีเพิม่ เติมภำยหลังหรืออัตรำกำรผกผันค่ำน้ ำมันหรือภำษีใดๆ จะต้องมีกำรชำระเพิม่ ตำมกแและเงือ่ นไขของ
สำยกำรบิน

 ภาษี มลู ค่าเพิ่ ม 7% และหัก ณ ที่ จ่าย 3%
อัตรานี้ ไม่รวมบริ การ
 ค่ำน้ ำหนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีทเี่ กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่ำน)
 ค่ำธรรมเนียมกำรทำหนังสือเดินทำง
 ค่ำบริกำรพนักงำนยกกระเป๋ ำทุกแห่ง
 ค่ำน้ ำดืม่ ระหว่ำงทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ ำดืม่ ระหว่ำงทัวร์)
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ ะบุ เช่น ค่ำเครือ่ งดืม่ และค่ำอำหำรทีส่ ั ่งเพิม่ เองค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด หรือ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยมิได้คำดหมำยหรือค่ำอำหำรทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
 ค่ำทำใบอนุญำตทีก่ ลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว
 ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงทีน่ อกเหนือจำกรำยกำรทัวร์

การชาระเงิ น
ทำงบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ ดยสำรหนึ่งท่ำน สำหรับกำรจองทัวร์สว่ นที่
เหลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วันทำกำร มิฉะนัน้ ทำงบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในกำรคื
์
นเงินค่ำมัด
จำทัง้ หมด
การยกเลิ ก
 หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันทาการแต่ไม่เกิน 90 วันทาการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
์
นเงินมัดจาค่าตั ๋วโดยสาร
ของท่านนัน้ ๆ (เงือ่ นไขค่ามัดจาตามทีท่ างสายการบินเรียกเก็บ)
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
์
นเงินมัดจาทัง้ หมด
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิในการคื
์
นเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุ มตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจา 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่
สถานทูตเรียกเก็บ
 หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซา่ ผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครื่องบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
์
นค่ามัดจา
 หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั ๋วโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
์
นค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
 รำยกำรอำจจะมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่ำงประเทศ
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคำนึงถึงควำมสะดวกของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
 กรณีทมี่ กี ำรเกิดภัยธรรมชำติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่ำงประเทศที่ผเู้ ดินทำงกำลังจะไป หำกมีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทำให้กำรเดินทำงไม่สำมำรถออกเดินทำงตำมกำหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงิน จนกว่ำจะได้รบั กำรยืนยัน
จำกสำยกำรบิน โรงแรม หรือหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่ำสำมำรถคืนเงินได้
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่ำเสียหำย เนื่องจำกภัยธรรมชำติ หรือเหตุกำรณ์จลำจลต่ำงๆ และอื่นๆ ทีม่ เี หตุทำให้
ไม่สำมำรถเดินทำงไป-กลับได้ตำมกำหนดกำรเดินทำงของรำยกำรทัวร์
 บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผูเ้ ดินทำง เนื่องจำกมีสงิ่ ผิดกฎหมำยหรือสิง่ ของห้ำมนำเข้ำ
ประเทศ เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือ ควำมประพฤติสอ่ ไปในทำงเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตำมที่กองตรวจคน
เข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว ทำงบริษทั ฯไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได้ ไม่วำ่ จำนวนทัง้ หมดหรือบำงส่วน
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทสี่ ถำนทูตงดออกวีซ่ำ อันสืบเนื่องมำจำกตัวผูโ้ ดยสำรเอง
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 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบั ชำวต่ำงชำติ หรือ คน
ต่ำงด้ำวทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศไทย
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดกำรสูญเสีย , สูญหำยของกระเป๋ ำ และสัมภำระของผูโ้ ดยสำร อันเกิดจำกสำยกำรบิน
ทำงสำยกำรบินผูใ้ ห้บริกำรจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตำมกฎของกรมกำรบินพำณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำย
ของสัมภำระใบใหญ่ในวงเงินตำมทีส่ ำยกำรบินกำหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่ำช้ำหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
 ในบำงรำยกำรทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น้ ำหนักของกระเป๋ ำอำจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ำมำตรฐำนได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภำระควำมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในน้ ำหนักส่วนที่
เกิน
 ในประเทศต่ำง ๆ ในยุโรป มีกำรรณรงค์เรือ่ งกำรงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช , โรงแรม และสถำนทีต่ ่ำง ๆ จะมีขอ้ กำหนดที่ชดั เจน
ในเรือ่ งกำรสูบบุหรี่ และมีสถำนทีโ่ ดยเฉพำะสำหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจำกสุขภำพของคนส่วนรวม
 กรณีทที่ ่ำนเดินทำงเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทำงพร้อมสมำชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั กำรดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อำยุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลำเกินกว่ำ 4 - 5 ชั ่วโมง
ติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็ นหมูค่ ณะ
หัวหน้ำทัวร์มคี วำมจำเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
 กำรจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นกำรกำหนดตลอดทัง้ ปี หรือกำหนดล่วงหน้ำค่อนข้ำงนำน หำกวันเดินทำงดังกล่ำวตรงกับวันที่
สถำนทีเ่ ข้ำชมนัน้ ๆ ปิ ดทำกำร หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้ำ หรือ กำรเปิ ดรับจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้ำ
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดังกล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะสลับรำยกำรเพื่อให้ท่ำนได้เข้ำชมสถำนทีด่ งั กล่ำวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่ำเข้ำชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่ นไขรำคำทีไ่ ด้รบั จำกทำง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หำกมีกำรล่ำช้ำ หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่ำงกำรเดินทำง เป็ นผลทำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ดงั กล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะไม่มกี ำรคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่ำน
เนื่องจำกได้ชำระค่ำ Reservation Fee ไปแล้ว
 หำกช่วงทีเ่ ดินทำงเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมำสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชำวยุโรป ร้ำนค้ำปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ำรณำก่อนกำรจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่า
กรณีทมี่ งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบน้ า ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น (สวิ ตเซอร์แลนด์)
ใช้เวลาพิ จารณาโดยรวม 15 วัน
- ผูย้ ื่นคาร้องต้องแสดงตัวและสแกนนิ้ วมือ ณ วันนัดหมายยื่นคาร้องที่ศนู ย์ยื่น
- วัน/เวลานัดหมายเป็ นไปตามกฏของสถานทูตและศูนย์ยื่น
- รูปถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องทาการถ่ายใหม่ที่ศนู ย์ยื่น โดยผูย้ ื่นคาร้องต้องชาระเงิ นค่าถ่ายรูปด้วยตนเอง
- การถ่ายสาเนาเอกสารใดๆ ผูย้ ื่นคาร้องชาระเงิ นด้วยตนเอง
- ผูย้ ื่นคาร้อง กรุณาส่งสาเนาหน้ าหนังสือเดิ นทางที่เป็ นปัจจุบนั ที่สุด พร้อมกรอกข้อมูลเบื้องต้นสาหรับเพื่อใช้ในการ
ทานัดหมาย กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริ ง พร้อมเบอร์โทร.ที่สามารถติ ดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอร์โทร.ผู้แทน
ยกเว้น ผูย้ ื่นคาร้องสูงอายุมากๆ หรือเด็กเล็กมากๆ
- เอกสารต้นฉบับที่เป็ นภาษาไทย อาทิ สาเนาหนังสื อรับรองบริ ษทั / กิ จการร้านค้า, สาเนาทะเบียนบ้าน (กรณี เด็ก),
สาเนาสูติบตั ร (กรณี ผท้ ู ี่อายุตา่ กว่า 20 ปี ), สาเนาทะเบียนสมรส, สาเนาทะเบียนหย่า, สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, สาเนาใบ
เปลี่ยนนามสกุล จะต้องถูกแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ทัง้ นี้ ทางบริ ษทั ฯ จะบริ การท่าน ยกเว้น สาเนาหนังสือสัญญาซื้อ
ขาย/สัญญากู้/สัญญาอาชีพพิ เศษที่ มีเนื้ อหาระบุเจาะจง กรุณาใช้บริ การศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ เพื่อหลีกเลี่ยง
ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผูย้ ื่นคาร้องจะต้องชาระด้วยตนเอง

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน

o โดยนับวันเริม่ เดินทำงเป็ นหลัก หำกนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทำงนี้สำมำรถใช้ได้ แต่หำกนับแล้วต่ำกว่ำ 6 เดือน
ผูเ้ ดินทำงจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ทกี่ องหนังสือเดินทำง
o หน้ำหนังสือเดินทำงจะต้องมีหน้ำว่ำงสำหรับวีซ่ำอย่ำงน้อยไม่ต่ำกว่ำ 3 หน้ำ
o หำกท่ำนเปลีย่ นหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรียมเล่มเก่ำให้ดว้ ยเนื่องจำกประวัตกิ ำรเดินทำงของท่ำนจะเป็ น
ประโยชน์อย่ำงยิง่ ในกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำ
o ท่ำนทีม่ ปี กหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออกและไม่จำเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หำกมีกำรสูญหำย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำงนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิ ลลิ เมตร จานวน 2 รูป
เน้ นขนาดใบหน้ า
-

ฉำกหลังสีขำวเท่ำนัน้ เนื่องจำกสถำนทูตจะต้อง
สแกนรูปลงบนวีซ่ำ (ไม่ควรสวมเสือ้ สีขำว)
รูปถ่ำยหน้ำตรงห้ำมใส่แว่น, ห้ำมคำดผมและห้ำมใส่
หมวกหรือเครือ่ งประดับ
บดบังหน้ำตำ, ห้ำมใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิก๊
อำยส์ **

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
- ใช้สำเนำสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
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- หำกเด็กอำยุน้อยกว่ำ 20 ปี และยังศึกษำอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชำชนแล้ว ทำงสถำนทูตขอสำเนำสูตบิ ตั รด้วยและกรุณำ
แนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ

o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บา้ นและเบอร์มือถือ
o
o
o
o

สำเนำทะเบียนสมรส กรณีท่ำนทีส่ มรสแล้ว
สำเนำใบเปลีย่ นชือ่ กรณีท่ำนทีม่ กี ำรเปลีย่ นชือ่
สำเนำใบเปลีย่ นนำมสกุล กรณีท่ำนทีม่ กี ำรเปลีย่ นนำมสกุล
สำเนำใบหย่ำ กรณีท่ำนทีห่ ย่ำแล้ว

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
- กรณี ลกู จ้าง ใช้ใบรับรองกำรทำงำนของบริษทั ทีท่ ำงำนอยู่เป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจริง) โดยมีรำยละเอียดกำร

เข้ำทำงำน, อัตรำเงินเดือน, ตำแหน่งงำน และระบุวนั ลำงำนหรือระบุวนั ทีเ่ ดินทำงอย่ำงชัดเจน (หนังสือรับรองกำร
ทำงำนออกมำไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวันยื่นวีซ่ำ)
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองกำรทำงำนจะต้องคัดเป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง,
อัตรำเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเี่ ริม่ ทำงำนกับหน่วยงำน หรือ องค์กร พร้อมใบลำและ สำเนำบัตรประจำตัว
รำชกำร 1 ชุด (หนังสือรับรองกำรทำงำนออกมำไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวันยื่นวีซ่ำ)
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สำเนำทะเบียนกำรค้ำ หรือ สำเนำกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ หรือ สำเนำหนังสือรับรอง
ควำมเป็ นเจ้ำของกิจกำร โดยจะต้องคัดมำไม่ต่ำกว่ำ 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น

 หำกไม่มอี ำชีพหรือเป็ นแม่บำ้ น ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรส
 หำกสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสำเนำสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพื่อแสดงควำมสัมพันธ์กำรเป็ นสำมี-ภรรยำ หำกไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับควำมสัมพันธ์กำรเป็ นสำมี-ภรรยำกัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่ำใช้จ่ำย พร้อมแสดงหลักฐำนกำรทำงำนและหลักฐำน
ทำงด้ำนกำรเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงกำรรับรองค่ำใช้จ่ำย
ให้แก่ผเู้ ดินทำงพร้อมแสดงควำมสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญำติใกล้ชดิ (กรณีน้ีหำก
ควำมสัมพันธ์ไม่สำมำรถสืบได้ หรือไม่เป็ นควำมจริง ท่ำนอำจถูกปแิเสธกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำนี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา

- ใช้หนังสือรับรองทำงกำรศึกษำและแสดงควำมเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษำ จำกโรงเรียนหรือจำกสถำบัน เป็ น
ภำษำอังกฤษ (ฉบับจริง) (หนังสือรับรองกำรเรียนออกมำไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวันยื่นวีซ่ำ)

o หลักฐานการเงิ น
- สเตทเม้นท์จากธนาคารบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัว ขอย้อนหลัง 6 เดือน และอัพเดทถึงเดือนปั จจุบนั ทีส่ ดุ
หรือไม่ต่ำกว่ำ 15 วันนับจำกวันนัดหมำยยื่นวีซ่ำ พร้อมสำเนำหน้ำบัญชีหน้ำแรกทีม่ ชี อ่ื เจ้ำของบัญชี
- กรณีมเี งินฝำกในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่มหรือ 1 บัญชี กรุณำแสดงสำเนำสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วยหรือ statement
บัญชีอ่นื ร่วมด้วย อำทิ เช่น บัญชีเงินฝำกประจำ เป็ นต้น
- กรณีรบั รองค่ำใช้จ่ำยให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจำกธนำคำร 1 ฉบับ และทำจดหมำยรับรองค่ำใช้จ่ำย
ให้บคุ คลในครอบครัวเป็ นภำษำอังกฤษพร้อมระบุควำมสัมพันธ์เพื่อชีแ้ จงต่อสถำนทูตอีก 1 ฉบับ ด้วย โดยเฉพำะคู่
สำมี-ภรรยำ จะต้องมีสำเนำสมุดบัญชีกำรเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้วำ่ จะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตำม หำกมีกำรเงินใน
บัญชีน้อย ฝ่ ำยทีม่ กี ำรเงินมำกกว่ำต้องขอหนังสือรับรองจำกธนำคำร 1 ฉบับ และทำจดหมำยรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อม
ระบุชอ่ื และควำมสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถำนทูตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรด้วย

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

จะต้องมีใบอนุญำตจำกผูป้ กครองทัง้ บิดำและมำรดำ
หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมำรดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บตุ รเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดย
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-

-

-

คัดฉบับจริงจำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของมำรดำเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บตุ รเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิ ดาและมารดา โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บตุ รเดินทำงไปต่ำงประเทศกับ
มำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจำก
อำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ ำยใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ

*** กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นกำรถำวร และถึงแม้วำ่

ท่ำนจะถูกปแิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คนื ค่ำธรรมเนียมทีไ่ ด้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นคำร้องใหม่กต็ อ้ งชำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หำกสถำนทูตมีกำรสุม่ เรียกสัมภำษณ์ บำงท่ำน ทำงบริษทั ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและ
โปรดแต่งกำยสุภำพ ทัง้ นี้ทำงบริษทั ฯ จะส่งเจ้ำหน้ำทีไ่ ปอำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอ
เอกสำรเพิม่ เติม ทำงบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
*** กรณีทที่ ่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกกำรได้วซี ่ำแล้ว ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรแจ้งสถำนทูต ยกเลิกวีซ่ำของ
ท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนำมของบริษทั ฯ
*** เมือ่ ท่ำนได้ชำระเงินค่ำมัดจำหรือทัง้ หมด ไม่ว่ำจะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชำระโดยตรงกับทำงบริษทั ฯ
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงือ่ นไขต่ำง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ำรขอใช้หนังสือเดินทำงในระหว่ำงกำรยื่นวีซ่ำ ท่ำนต้องแจ้งควำมจำนงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทรำบล่วงหน้ำ แต่หำก
กรณีท่ำนทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทำงก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่ำและท่ำนไม่สำมำรถนำหนังสือเดินทำงมำแสดงได้ทนั ท่ำนนัน้ จะต้องมำ
ยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถำนทูตตำมกำหนดกำรของสถำนทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนทีม่ เี อกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ทจี่ ะเดินทำงไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตำมทีร่ ะบุเท่ำนัน้ กำรปแิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเทีย่ ว
ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 20
วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำง
เป็ นหลัก
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่ง
ยื่นคาร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนี ยมวีซ่าใหม่
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษี ยณ / แม่บา้ น / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
(กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้ และกรอกเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อป้ องกันความผิดพลาดในการสะกด
ตัวอักษรและเพื่อให้เกิ ดความสะดวกต่อการทาเอกสารออนไลน์ ต่อไป)
1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่อหรื อชื่อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

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

หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................................... วันเดื อนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสื อเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ

โสด

แต่งงานจดทะเบียน

แต่งงานไม่จดทะเบียน

หย่า

หม้าย
3. กรณีทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล..................................................................................
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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. ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณี ประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยูท่ ่ ีทางานให้ชดั เจนเช่นกัน)
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
..................................................................................................... รหัสไปรษณี ย ์

ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ......................................................................................................................
โทรศัพท์

............................................ หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)
.................................
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กรณี ศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชัน้ หรื อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณี ในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย......................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครัง้ นี้ (ระบุ)....................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ท่ ีผา่ นมาหรื อไม่
ตัง้ แต่วนั ที่
รวม

ไม่เคย

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

เคย (กรณี ท่ ีเคยให้ระบุวนั ที่)

ถึงวันที่

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

........... วัน

ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้ วมื อหรื อไม่

ไม่เคย

เคย

กรณี ท่ ที า่ นเคยได้รับการสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ......................................................................................
9. ท่านเคยถูกปฎิเสธวีซา่ หรื อไม่

ไม่เคย

เคย (กรณีท่ ีเคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ)

....................................................................................................................................................
..............
10. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่

ตัวเอง

มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย

(กรณี ท่ ีมีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่าน คื อ ...................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .....................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่

เดินทางด้วยกัน

ไม่ได้เดินทางด้วยกัน

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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