กำหนดกำรเดินทำง

พฤษภำคม 2565 – มีนำคม 2566
( กรุ ณาสารองที่นงั่ ล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 8 สัปดาห์เพื่อความสะดวกในการยืน
่ วีซ่า)

วันที่1

ท่ ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิ

20.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศประตู 8 เคาน์เตอร์ S ของสาย การบินเตอร์
กิช แอร์ไลน์ พบเจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ งอิสตันบูล 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
ออกเดินทางสู่ เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ TK1867
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เมื องเวนิ ส ประเทศอิ ตาลี หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมื องและด่ านศุลกากร
เรี ย บร้ อยแล้ว น าท่ านลงเรื อเข้าสู่ “ เมื องเว
นิ ส ” หนึ่ งในเมื อ งที่ ส วยที่ สุ ด ในประเทศ
อิ ต าลี เป็ นเมื องที่ รู้จกั กัน ในด้านของความ
เจริ ญรุ่ งเรื องทางประวัติศาสตร์ และศิลปะที่
ได้รับ ฉายาว่ า ราชิ นี แ ห่ ง ทะเลอาเดรี ย ตริ ก
เมืองแห่งสายน้ า เมืองแห่งสะพาน และ เมือง
แห่งแสงสว่าง ชมความสวยงามของ “ โบสถ์
เซนต์มาร์ ค ” ซึ่ งเป็ นโบสถ์แบบไบเซ็นไทน์
ที่ “ ใหญ่ ที่ สุ ด ” ในยุโรปตะวัน ตก ประดับ
ประดาด้วยโมเสกทองคาอันงดงาม ให้ท่านได้สัมผัสคลองแห่ งเวนิ สอันแสนโรแมนติกโดยการ “ นั่งเรื อ

กอนโดร่ า” Gondora ที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก(ไม่รวมในรายการทัวร์ กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ ) จากนั้นนา
เที่ยง
บ่าย

ท่านเดินทางกลับสู่ “เมืองเวนิส-เมสเตร้”
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางเข้าสู่ ตวั “เมืองมิลาน” เมื อง
สาคัญในภาคเหนื อของประเทศอิตาลี ตั้งอยู่
บริ เวณที่ราบลอมบาร์ ดี จากนั้นนาคณะเก็บ
ภาพ “ป้ อมปราการสฟอร์ เซสโก้” ปราสาท
สวยงามหลังนี้ ได้เคยเป็ นป้ อมปราการของ
พวกตระกูลวิสคอนติ ต่อมาเป็ นที่พานักของ
ผู ้ น าเผด็ จ การใน ช่ วงศตวรรษ ที่ 15 คื อ
ตระกูลสฟอร์ซา มีเวลาให้ท่านได้ถ่ายภาพกับมุมสวยๆ ของน้ าพุที่โพยพุ่งบริ เวณด้านหน้าปราสาทสฟอร์เซสโก้ นา
ท่านชม “มหาวิหารแห่ งมิลาน หรื อดูโอโม” สัญลักษณ์ที่โดดเด่นที่สุดของเมือง อันมีขนาดใหญ่โตมโหฬาร สร้าง

ค่า

ขึ้นด้วยหิ นอ่อนสี ขาวในศิ ลปะแบบโกธิ ค ใช้เวลาสร้างนานกว่า 500 ปี ปั จจุ บน
ั เป็ น “โบสถ์แคธอลิกที่ ใหญ่เป็ น
อันดับ 3 ของโลก” ลานด้านหน้าเป็ นที่ต้ งั ของพระราชานุสาวรี ยพ์ ระเจ้าวิคเตอร์เอ็มมานูเอลที่ 2 ทรงม้า รายล้อมด้วย
อาคารที่เก่าแก่คลาสสิ คและช้อปปิ้ งมอลล์ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร / จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั

พักที่ :

Hotel Cruise หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่3

โคโม่ – ทะเลสำบโคโม่ - Fox Town Outlet - แทช

เช้า

ค่า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาท่าเดินทางสู่ “ทะเลสาบโคโม่” Lake Como ชมวิวที่สวยงามริ มฝั่ง
ทะเลสาบโคโม ทะเลสาบแสนสวยของประเทศอิ ต าลี น าท่ า น
เดิ น ทางสู่ “ฟ๊ อกซ์ ท าวน์ เอ้าท์เลท” Fox Town Outlet ตั้ง อยู่ท างใต้
ของประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ เป็ นเอ๊าท์เลทใหญ่ซ่ ึ งเป็ นศูนย์รวม เช่น
แว่นตา ผลิตภัณ ฑ์เครื่ องหนัง รองเท้า กระเป๋ า อุปกรณ์ กีฬา แฟชั่น
แบ รน ด์ แ น ม ชื่ อ ดั ง อ าทิ Salvatore Ferragamo, Burberry, Bally,
Diesel, Calvin Klein, Prada, Gucci, Prada, Nike, Fendi, Guess,
Hugo Boss, Lacoste, Levi’s และอื่นๆอีกมากมาย ให้ท่านอิสระเลือกซื้อของอัธยาศัย
อิสระอาหารมื้อกลางวัน เพื่อให้ทุกท่านได้เลือกซื้อสิ นค้าตามอัธยาศัย
น าท่ า นผ่ า นชมภู มิ ป ระเทศที่ ง ดงามของ
เทื อ กเขาแอลป์ มี ท้ ัง อุ โมงค์, สะพาน, หุ บ
เหว, สวิสแกรนด์แคนยอน และหุ บเขาที่สูง
2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถ
ชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ าแข็งสู่ “เมือง
แทช” Tasch ท่านจะเห็นหมู่บา้ นเล็กๆที่อยู่
ตามเนิ น เขาและริ มทะเลสาบ เดิ น ทางถึ ง
เมื องแท ช ซึ่ งเป็ น เมื องเล็ ก ๆ ที่ มี ค วาม
สวยงาม
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร / / จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ ที่พกั

พักที่ :

HOTEL ELITE TÄSCH หรื อที่พกั ระดับใกล้ เคียง

เที่ยง
บ่าย

วันที่4

แทช – เซอร์ แมทซ์ – ยอดเขำกรอนเนอแกรต*** - มองเทรอซ์ – ปรำสำทชิลลอง
พิพธิ ภัณฑ์ โอลิมปิ ก - ศำลำไทย

เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
น าท่ านเที่ ยวชม “เมื องเซอร์ แมทซ์ ” Zermatt เมื องตากอากาศที่ ส วยงามดุ จสวรรค์บ นดิ น ตั้งอยู่บ นความสู งกว่า
1,620 เมตร (5,350 ฟุ ต) เป็ นเจ้าของ ยอดเขา
แ ม ท เธ อ ร์ ฮ อ ร์ น สั ญ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
สวิตเซอร์ แลนด์ เป็ นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้
ให้มีแต่อากาศบริ สุทธิ์ โดยห้ามรถที่ ใช้แก๊ส
และน้ ามันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้ า และรถ
ม้า ที่ มี ไ ว้บ ริ การนั ก ท่ อ งเที่ ย ว น าท่ า นชม
ความงามของยอดเขาแมทเทอร์ ฮ อร์ น จาก
เมื อ งเซอร์ แ มท อิ ส ระกับ การเดิ น เที่ ย วชม
เมื อ งตามอัธ ยาศั ย กรณี ที่ ** กรณี ที่ ท่ า น
สนใจ “ นัง่ รถไฟไต่เขาสู่ “ยอดเขากรอนเนอแกรต” เพื่อชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ นอย่างใกล้ชิด บนความสู งกว่า
3,000 เมตรเหนือระดับน้ า ทะเล กรุ ณาติดต่อพนักงานขาย **
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาคณะออกเดินทางผ่าน “เมืองมองเทรอซ์” Montreux เมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสี ยงทั้งในฤดูร้อน และหนาว
ริ มทะเลสาบเจนีวา ซึ่ งได้รับสมญานามว่าเป็ น “ไข่มุกแห่ งริ เวียร่ าสวิสฯ” คฤหาสน์ และโรงแรมหรู ของเมืองนี้เรี ยง
รายริ มถนนเรี ยบทะเลสาบที่ยาวถึง 7 กิโลเมตร แวะถ่ายภาพที่ระลึกกับ “ปราสาทชิ ลลอง” (ภายนอก) ซึ่ งสร้างขึ้น
โดยบัญชาของท่านเคาท์ ปี เตอร์ ออฟ ซาวอย หรื อที่ รู้จกั กันแพร่ ห ลายในสมญานามชาร์ ล มาญน้อยในครึ่ งหลัง
ศตวรรษที่ 13 เป็ นที่ประทับโปรดปรานของ
เค าน์ แล ะด ยุ ค แห่ งซ าวอ ย น าท่ าน ช ม
“ เมื อ ง โ ล ซ า น น์ ” Lausanne ชื่ น ช ม
บรรยากาศของเมื อง แวะให้ท่านได้ถ่ายรู ป
หน้า “พิ พิ ธภัณ ฑ์โอลิ ม ปิ ก” เมื องโลซานน์
ตั้งอยู่บ นฝั่ งเหนื อ ของทะเลสาบเจนี วา นับ
ได้ว่าเป็ นเมื องที่ มี เสน่ ห์ โดยธรรมชาติ ม าก
ที่สุดเมืองหนึ่ งของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
มี ป ระ วั ติ ศ าส ต ร์ อั น ยาว น าน ม าตั้ งแ ต่
ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ ชาวโรมันมาตั้งหลัก
แหล่งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบที่นี่ มีทิวทัศน์ที่สวยงาม และมีอากาศที่ปราศจากมลพิษ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทัว่
โลกให้มาพักผ่อนตากอากาศ นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 “โลซานน์” ยังเป็ นเมืองที่สมเด็จพระบรมราชชนกทรงโปรด
มาก ตั้งแต่ครั้งที่เสด็จฯไปดูงานและศึกษา ด้านสาธารณสุ ข และเมืองโลซานน์ถูกเลือก เป็ นที่ประทับถาวรของ

เที่ยง
บ่าย

ค่า

ในหลวง 2 พ ระองค์ (รั ช กาลที่ 8 และ
รัชกาลที่ 9) ในปี 2476-2488 ซึ่ งมีพระชนนี
เป็ นผูน้ าครอบครัวเพียงลาพังในการอภิบาล
พระธิ ดาและพระโอรสที่ เป็ นในหลวงของ
ชาวไทย 2 พระองค์ ให้ท่านได้มีเวลาถ่ายรู ป
คู่กบั “ศาลาไทย” ณ เมืองโลซานน์ ทางการ
สวิ ส ฯ ได้อ นุ ญ าตให้ รัฐ บาลไทยก่ อ สร้ า ง
ศ า ล า ไ ท ย (Le Pavillon Thailandais) ใ น
พื้ น ที่ ส วนสาธารณะเดอน็ อ งตู ต าบลอุ ช ชี่
(Ouchy) ในเขตเทศบาลเมืองโลซานน์
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

Mövenpick Hotel Lausanne หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่5

โลซำนน์ – เจนีวำ – น้ำพุจรวดเจทโด – นำฬิ กำดอกไม้
ลูเซิร์น – อนุสำวรีย์สิงโต - สะพำนไม้ คำเปล

เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
นาคณะเดินทางเข้าสู่ “เมืองเจนี วา” พันธรัฐที่เล็กที่สุดของสวิสฯ ตั้งอยู่บริ เวณตอนปลายแหลมของ ทะเลสาบเจนี
วาทะเลสาบที่มีรูปคล้ายพระจันทร์ ครึ่ งเสี้ ยว
ยามข้างแรมชมกรุ งเจนี วา เมื องที่ ว่ากัน ว่า
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
นานาชาติต่างๆ อาทิเช่น ตึกสหประชาชาติ,
สภาแรงงานโลก, องค์การกาชาดสากล นา
ท่านชมทะเลสาบเจนี วา และน้ าพุจรวดเจท
โด (Jet d’eau) ที่ ส ามารถส่ ง น้ าขึ้ น ท้อ งฟ้ า
ได้สูงถึง 140 เมตร และเป็ นสัญลักษณ์อย่างหนึ่ งของเจนี วา แวะถ่ายรู ปกับ “นาฬิกาดอกไม้” และชื่ นชมไม้ดอกไม้
ประดับหลากสี สันภายในสวนอังกฤษริ มทะเลสาบเจนี วาบ่งบอกถึงความสาคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่
มีต่อเจนีวา จากนั้นนาคณะเดินทางสู่ “กรุ งเบิร์น” Berne นครหลวงอันเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเที่ยวที่มี
ชื่ อเสี ยงสวยงามเป็ นอย่างยิ่งจนได้รับการอนุ รักษ์ และประกาศให้เป็ น “มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้” ชม “เบ
เร็ นกราเบ็นหรื อบ่อหมี” สัตว์ที่เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง เดินทางเข้าสู่ ย่าน“มาร์คกาสเซ” ย่านเมืองเก่าซึ่ งปัจจุบนั เต็ม
ไปด้วยร้านดอกไม้และร้านบูทีคเป็ นเขตที่ปลอดมลพิษ ไม่ให้รถยนต์วิ่งผ่าน จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว นาชมอาคาร

ค่า

เก่า อายุ 200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์ นกาสเซ ถนนที่มีระดับสู งสุ ดๆ ของเมืองนี้ เข้าสู่ “ถนนครัมกาสเซ” เต็มไปด้วย
ร้านภาพวาด และร้ านขายของเก่ าในอาคาร
โบราณ ชม “นาฬิ ก าไซ้ ท์ กล็ อคเค่ น ” อายุ
กว่า 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆชัว่ โมงที่นาฬิกา
ตี บ อกเวลา ชมมหาวิห ารเซนต์วิน เซนต์รัท
ฮาวน์ และกรุ งเบิร์นยังเป็ นเมืองที่มีน้ าพุมาก
ที่สุดเมืองหนึ่งในยุโรป
บริ การอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาคณะออกเดินทางสู่ “เมืองลูเซิ ร์น”
Lucern เมื อ ง ที่ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว
บันทึ กภาพไว้มากที่ สุด นาคณะไปถ่ายรู ปกับ “อนุ สาวรี ยส์ ิ งโต” อนุ สรณ์ ราลึ กถึ งการเสี ยชี วิตของทหารสวิส ฯผู ้
ถวายการอารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวตั ิใหญ่ฝรั่งเศส นาท่านเดินชมเมืองเก่าเดินข้าม “สะพานไม้
คาเปล” ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของลูเซิ ร์น ซึ่ งเป็ นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอด ทอดตัวข้าม “ แม่น้ ารุ ซซ์” (Reuss) ซึ่ ง
สร้างมากว่า 660 ปี เพื่อเชื่ อมเขตเมืองใหม่ในฝั่ งใต้และเขตเมืองเก่าในฝั่ งเหนื อ สะพานแห่ งนี้ เคยถูกไฟไหม้เมื่อปี
1993 แต่ก็ได้บูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียง
ของเดิ ม อิ ส ระตามอัธยาศัยกับ การเที่ ยวชม
บรรยากาศของเมื อ ง น าท่ า นเดิ น ทางเข้า สู่
บ ริ เว ณ จั ตุ รั ส ใ จ ก ล า ง เมื อ ง “ช ว า
เน่ น ท์พ ลัท ซ์ ” ให้ท่ านช้อปปิ้ งสิ น ค้าขึ้ น ชื่ อ
ของประเทศสวิ ส เซอร์ แ ลนด์ นานาชนิ ด
อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโกแล็ต ของซู วีเนี ยร์
ต่ า งๆ และที่ ท่ า นไม่ ค วรพลาดคื อ นาฬิ ก า
ยี่ห้ อต่ างๆที่ มี ชื่ อเสี ย งของสวิ ส เซอร์ แ ลนด์
จากร้ านตัวแทนจาหน่ ายนาฬิ กาชื่ อดัง อาทิ บุ คเคอเรอร์ , กื อเบอลิ น , เอ็ม บาสซี่ ฯลฯ จากนั้น น าคณะเดิ น ทางสู่
“เมืองอิ นเทอร์ ลาเก้น ” เมื องหลวงของแบร์ นเนอร์ โอเบอร์ ลน
ั ด์ เมื องตากอากาศ สวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่ ง
กลางเมือง ตั้งอยูร่ ะหว่างทะเลสาบสองแห่ งคือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันสวยงาม อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมือง หรื อเลือกซื้อสิ นค้าต่างๆ ตามอัธยาศัย
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

THE HEY HOTEL หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

เที่ยง
บ่าย

วันที่6

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

เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
หลังอาหารเดินทางสู่ เดินทางสู่ สถานี สเตกเคอแบร์ ค (Stechelberg) นาท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้ าไต่ความสู งขึ้นไปอีก
ระดั บ สู่ สถานี กริ มเมอร์ ว าล์ ด ต่ อ กระเช้ า
ไฟฟ้ าสู่ ย อดเขาชิ ล ธอร์ น “SCHILTHORN”
ซึ่ งนั บ ว่ า เป็ นกระเช้ า ไฟฟ้ า ที่ ย าวที่ สุ ดใน
สวิตเซอร์ แลนด์ ยอดเขาชิ ลธอร์ น สู ง 2,970
เมตร ยอดเขาที่มีชื่อเสี ยงจาก ภาพยนตร์ เรื่ อง
เจมบอนด์ 007 ในวันที่อากาศดีท่านสามารถ
มองเห็ นยอด Jungfrau, ยอด Eiger และ ยอด
Monch ตั้งเรี ยงกันอยู่โดยไม่มีอะไรมาบดบัง
ยอดเขาเหล่านี้ รวมทั้งชิลธอร์นมีหิมะปกคลุม
อยู่ตลอดทั้งปี มีเวลาให้ท่านเดินเล่นและเก็บภาพความประทับใจอย่างเต็มที่ ท่านจะรู ้สึกเสมือนว่าท่านยืนอยู่เหนื อ
เมฆอย่างแท้จริ ง
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุนได้พิซ กลอเรี ย PIZ GLORIA ชมวิวแบบพาโนรามา 360 องศา
น าท่ า นลงกระเช้าสู่ ส ถานี เบิ ร์ก (Birg) ที่ ระดับ ความสู ง (2,677 เมตร) น าท่ า นเก็ บ ภาพบริ เวณสกาย์ไ ลน์ วอล์ค
(Skyline Walk) จุดชมวิวแสนสวยที่ ทุกท่านจะประทับใจไปแสนนาน นาท่านเดิ นพิสูจน์ ความกล้าบริ เวณทริ ลล์
วอล์ค (Thrill Walk) ทางเดินเลาะริ มหน้าผาแบบที่ท่านเห็นแล้วเสี ยวแน่นอนแต่ทุกท่านจะได้รับความสวยงามของ
วิ ว ทิ วทั ศ น์ เป็ น ก ารต อบ แท น ที่ สุ ดคุ ้ ม
จากนั้นนาท่านนัง่ กระเช้าลงสู่ หมู่บา้ นมูร์เริ น
“Murren” “หมู่ บ ้านบนหน้าผา” ประทับ ใจ
กั บ ทิ ว ทั ศ น์ ที่ ส ว ย ง าม น่ าห ล ง ให ล มี
บรรยากาศความ เป็ นสวิ ส แท้ ๆ สู งจาก
ระดั บ น้ าทะเล 1,650 เมตร เดิ น เล่ น ชม
บรรยากาศเมื อ งตามอัธ ยาศัย จากนั้ นนั่ ง
กระเช้ า ต่ อ ไปยัง หมู่ บ ้ า น ‘กิ ม เมอวาลด์ ’
(Gimmelwald) หมู่ บ ้า นเล็ ก ๆ ที่ ง ดงามราว
ภาพวาดตั้งอยู่สูงบนขอบหน้าผาสู งเหนื อหุ บเขาเลาเตอร์ บรุ นเนน ใจกลางเทือกเขาแอลป์ ของสวิสที่ระดับความสู ง
1367 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเล สมควรแก่ เวลา นาท่านออกเดินทางสู่ เขต “ป่ าดา แบล็ค ฟอเรสท์” (Black Forest)
ขุ ม ทรั พ ยากรธรรมชาติ ข องไม้น านาพัน ธุ์ โดยเฉพาะไม้ส นที่ น ามาใช้ท าเฟอร์ นิ เจอร์ ตลอดจนนาฬิ กาคุ๊ ก คู
(Cookcoo Clock) ที่มีชื่อเสี ยงไปทัว่ โลก และยังเป็ นอุตสาหกรรมในครอบครัวที่มีอายุกว่า 100 ปี ทั้งยังเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ ยว และเขตป่ าสงวนที่ สาคัญ ของประเทศเยอรมนี จากนั้น นาท่ านสู่ “ทิ ทิเซ่ ” (Titisee) ทะเลสาบที่ มี ความ
สวยงามของชาวเยอรมัน นาท่านชม “ทะเลสาบทิ ทิ เซ่ ” “LAKE TITISEE” สัม ผัสกับ ธรรมชาติ อย่างใกล้ชิด ชม

เที่ยง
บ่าย

ค่า

ธรรมชาติ ที่ ส วยงามริ ม ทะเลสาบและหมู่ บ ้านทิ ทิ เซ่ ที่ เป็ นแหล่ ง พัก ผ่อนตากอากาศชื่ อดังของเยอรมนี จากนั้น
เพลิดเพลินกับการเดินเลือกซื้ อ นาฬิกากุ๊กกูและงานไม้แกะสลัก ซึ่งเป็ นสัญลักษณ์ของเยอรมันตอนใต้ที่เสมือนเป็ น
สัญลักษณ์ของชาวป่ าดา
บริ การอาหารมื้อค่า ณ ภัตตาคาร

พักที่ :

Hotel Hofgut Sternen หรื อที่พกั ระดับใกล้เคียง

วันที่7

ทิทิเซ่ – ซำฟเฮำส์ เซ่ น – น้ำตกไรน์ – ซู ริค – ช้ อปปิ้ งแบรนด์ เนม

เช้า

บริ การอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั
จากนั้น เดิ น ทางเข้าสู่ “เมื องซาฟเฮาส์ เซ่ น ” Schaffhausen เมื องชายแดนเยอรมัน -สวิ ส ฯ ชมความสวยงามของ
“น้ าตกไรน์ ” ซึ่ งเกิ ด จากแม่ น้ าไรน์ ส ายน้ า
นานาชาติที่สาคัญที่สุดในยุโรปแม่น้ าแห่ งนี้
เกิดขึ้นจากการละลายของหิ มะจากเทือกเขา
แอลป์ เริ่ มจากเป็ นลาธารเล็กๆ ผ่านลิคเท่นส
ไตน์เข้าสู่ ทะเลสาบคอนสแตนท์ที่ก้ น
ั พรหม
แดนระหว่างสวิต เซอร์ แลนด์กับ เยอรมัน นี
ส่ วนที่ ล ้ น ไหลออกจากทะเลสาบคอนส
แตนท์ ก่ อ ก าเนิ ด แม่ น้ าไรน์ ส ายใหญ่ ไหล
ผ่านหน้าผาสู งชัน ที่ เมื องซาฟเฮาส์ เซ่ น เกิ ด
เป็ น “น้ าตกไรน์ที่สวยงามที่สุดในยุโรปกลาง” นาท่านชม “เมืองซูริค” Zurich ศูนย์กลางการเงิน,เศรษฐกิจและ การ
ธนาคารของยุ โ รปซึ่ งมอบชี วิ ต ชี ว าให้ แ ก่
ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ เมืองแห่งนี้ ต้ งั อยูร่ ิ ม
ฝั่ง “แม่น้ าลิมแม็ท” อุดมไปด้วยมีป่าไม้เขียว
ชอุ่มแซมด้วยสถาปั ตยกรรม อาคาร โรงแรม
ร้ า นค้ า บ้ า นพั ก ตากอากาศกระจายตาม
บริ เวณริ มฝั่งทะเลสาบซูริค... จากนั้นให้ท่าน
ได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศเรี ยบ “แม่น้ าลิ
มแม็ ท ” บริ เวณถนน “ลิ ม แม็ ท คี ย ์” หากมี
เวลาให้ท่ านได้เดิ น เล่ น เที่ ยวชมบรรยากาศ
รอบๆ เมือง พร้อมช้อปปิ้ งของที่ระลึกพื้นเมืองของสวิตเซอร์แลนด์
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TK1910
เดินทางถึงอิสตันบูล (แวะพักเปลี่ยนเครื่ อง)

18.45 น.
22.45 น.

วันที่8
01.45 น.
15.25 น.

กรุงเทพฯ
เหิ รฟ้าสู่ กรุ งเทพฯโดยเที่ยวบินที่ TK068
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ / โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***หมายเหตุ โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่ องจากสภาพ ลม ,ฟ้ า , อากาศ,การล่าช้าอัน
เนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย
เวิลด์ คอนเน็คชั่นส์ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ ผูน้ าทัวร์ มี อานาจตัดสิ น ใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้ การตัดสิ นใจ จะคานึ งถึ ง
ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็ นสาคัญ***

อัตรำค่ ำบริกำร
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
22 – 29 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
67,900

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ 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
67,900

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักกับผูใ้ 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
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
12,000

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

อัตรำค่ ำบริกำรนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุ งเทพฯ-เวนิส// ซูริค-กรุ งเทพฯ (หรื อสลับประเทศลงก่อน-หลัง)
2. ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง กฎหมายในยุโรปไม่อนุ ญาตให้คนขับรถ
เกิน 12 ช.ม./วัน
3. โรงแรมที่พกั ตามระบุหรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่ วนใหญ่ในยุโรปจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบ
ที่มีอุณหภูมิต่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์ หรื อการประชุมต่างๆ
อันเป็ นผลที่ทาให้ตอ้ งมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
4. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
5. ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู ้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) หากท่านอายุเกิน 75 ปี หรื อไม่ได้
เดินทางไปและกลับพร้อมกรุ๊ ป ท่านต้องซื้อประกันเดี่ยวเพิ่ม

อัตรำค่ ำบริกำรนีไ้ ม่ รวม
1.
2.
3.
4.

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท / ท่าน (800 บาท)
ค่าทิปพนักงานขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 2 ยูโรต่อวัน / (12 ยูโร)
ค่าธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรื อกลุ่มเชงเก้นวีซ่า และค่าธรรมเนี ยมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่า ท่านจะผ่าน

การพิจารณาหรื อไม่ก็ตาม ค่าวีซ่า+ค่าบริ การยืน
่ วีซ่า ท่านละ 5,500 บาท
5. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรี ด ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
6. ค่าผกผันของภาษีน้ ามันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

เงื่อนไขกำรสำรองที่นั่ง และกำรชำระเงิน
1. กรุ ณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 40,000 บาท เมื่อจอง พร้อมส่ งสาเนาหน้าหนังสื อเดินทาง Passport มายังบริ ษทั และ
ค่าใช้จ่ายส่ วนที่เหลือกรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
2. เนื่ องจากรายการทัวร์ น้ ี เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิ ทธิ์ การใช้บริ การใดๆตามรายการ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า
และออกประเทศไม่วา่ ในกรณี ใดก็ตาม บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน
และหรื อ ผูร้ ่ วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15 ท่าน ซึ่งในกรณี น้ ี ทางบริ ษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้
ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรื อจัดหาคณะทัวร์ อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ย นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุจาเป็ น สุ ดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และ
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี ที่สูญหาย สู ญเสี ยหรื อได้รับบาดเจ็บ ที่ นอกเหนื อความ รั บผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุ
สุ ดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ

5. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทั้งหมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทาง
บริ ษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริ ษทั ฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมำยเหตุ
1. บริ ษทั ฯ จะทาการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผูส้ ารองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เนื่ องจากบริ ษทั ฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน
่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริ ษทั ต้องขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่ งทางท่านจะต้อง
เดิ นทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั คอยดูแล และอานวย
ความสะดวก
3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยืน
่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน
่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผู ้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
4. กรณีวีซ่ำที่ท่ำนยื่นไม่ ผ่ำนกำรพิจำรณำ และคณะสำมำรถออกเดินทำงได้ ท่ ำนจะต้ องเสี ยค่ ำใช้ จ่ำยจริงที่เกิดขึน
้ ดังต่ อไปนี้
- ค่าธรรมเนี ยมการยื่น วีซ่าและค่าดาเนิ นการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนี ยมใดๆทั้งสิ้ นแม้ว่าจะผ่านหรื อไม่ผ่านการ
พิจารณา
- ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน หรื อตัว๋ เครื่ องบินที่ออกมาจริ ง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่าน
การพิจารณา ตัว๋ เครื่ องบินถ้าออกตัว๋ มาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนี ยมที่ท่านต้องถูกหักบางส่ วน และ
ส่ วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตัว๋ ท่านจะเสี ยแต่ค่ามัดจาตัว๋ ตามจริ ง
เท่านั้น
- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน 2
คืนแรกของการเดิ นทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่ เข้ าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทัน ที ทางบริ ษ ทั
จะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
6. ทางบริ ษทั เริ่ มต้น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะ
สารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่
จะสารองยานพาหนะ

เงื่อนไขกำรยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อเงินค่ามัดจาที่ตอ้ ง

การันตีที่นงั่ กับสายการบิน หรื อ กรุ๊ ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศ
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 อมสแกนนิว้ มือทุกท่ ำน)
•
•
•

•

หนังสื อเดินทำง (ตัวจริง) ที่เหลืออำยุใช้ งำนไม่ ต่ำกว่ ำ 6 เดือน และมีหน้าหนังสื อเดินทางว่างอย่างน้อย 3 หน้า
รูปถ่ ำยสี ฉำกหลังเป็ นสี ขำวเท่ ำนั้น ขนำด 1.5 x 2 นิว้ จำนวน 3 รูป (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา ไม่ยิ้มเห็น
ฟัน ขึ้นอยูก่ บั ประเทศที่จะเดินทาง
หลักฐำนแสดงสถำนะกำรทำงำน 1 ชุด
*** กรณีค้ำขำย : หลักฐานทางการค้า เช่น สำเนำใบรับรองจำกกระทรวงพำณิชย์ หรื อใบทะเบียนกำรค้ ำที่มีชื่อผูเ้ ดินทาง หรื อ
สาเนาใบเสี ยภาษีร้านค้า (ภพ.20) อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 3 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีพนักงำนและผู้ถือหุ้น : หนังสื อรับรองการทางาน (ตัวจริง)เป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่ มงาน
พร้อมสลิปเงินเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีข้ำรำชกำร: หนังสื อรับรองจากต้นสังกัด (ตัวจริง) เป็ นภาษาอังกฤษ ระบุตาแหน่ง เงินเดือน และวันเริ่ มงานพร้อมสลิป
เงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)
*** กรณีนักเรียนและนักศึกษำ: หนังสื อรับรองการเป็ นนักเรี ยนหรื อนักศึกษา (ตัวจริง) เป็ นภาษาอังกฤษจากสถาบันที่ศึกษาอยู่
อายุยอ้ นหลังไม่เกิน 1 เดือน (นับจากเดือนที่จะเดินทาง)

หนังสื อแสดงกำรเคลื่อนไหวทำงบัญชี (Bank Statement) (ตัวจริง) ของบัญชี ออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน โดยต้ องมีเลขที่บัญชี
ระบุอยู่ทุกหน้ ำ (สถำนทูตพิจำรณำบัญชีออมทรัพย์ เป็ นอันดับแรก) แต่ในกรณี ที่ยอดเงินในบัญชีออมทรัพย์ไม่ถึง 6 หลัก สามารถ
แนบ Statement สมุดบัญชีฝากประจาเพิ่มเติมในการยืน
่ ได้) ( สถำนทูตไม่ รับบัญชีกระแสรำยวัน )
• หนังสื อรับรองจำกธนำคำร (สถานทูตพิจารณาบัญชี ออมทรัพย์เป็ นอันดับแรก) ในการออกจดหมายรับรองกรุ ณาระบุคาว่า TO
WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต (เนื่ องจากประเทศในยุโรปเข้าร่ วมกลุ่มยูโรโซน) กรุ ณาสะกดชื่ อ
ให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับ Statement ที่ท่านจะใช้ยน
ื่ วีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วันทา
การ) โดยต้องทาแยกกัน ระบุตามชื่อผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน / 1 ฉบับ (ตัวจริง / ไม่ สำมำรถถ่ ำยเอกสำรได้ )
***ในกรณีเป็ น บิดำ/มำรดำ/บุตร, สำมี/ภรรยำ และญำติ (สำมำรถรับรองค่ ำใช้ จ่ำยให้ กันได้ ) ***
• กรณีเด็กอำยุต่ำกว่ ำ 20 ปี บริบูรณ์ หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรื อบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้งสองคน ต้อง
มีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา & มารดา ซึ่ งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอาเภอ โดยระบุประเทศและวัน
เดินทาง (ตัวจริง)
• สำเนำบัตรประชำชน / สำเนำทะเบียนบ้ ำน อย่ ำงละ 1 ชุด / สำเนำสู ติบัตร 1 ชุด (กรณีอำยุต่ำกว่ ำ 20 ปี )
• สำเนำทะเบียนสมรส / สำเนำทะเบียนหย่ ำ / สำเนำใบมรณะบัตร (กรณีหม้ ำย) / สำเนำใบเปลี่ยนชื่ อ-สกุล อย่ ำงละ 1 ชุด (ถ้ ำมี)
*** กรณีที่สถำนทูตมีกำรเรียกสั มภำษณ์ กรุณำเตรียมเอกสำรตัวจริงทั้งหมด ไปในวันนัดสั มภำษณ์ ด้วย ***

***สถำนทูตอำจมีกำรขอเอกสำรอย่ ำงอื่นเพิม่ เติม ตำมดุลพินิจของสถำนทูต อย่ ำงกะทันหัน จึงขอควำมกรุณำเตรียมเอกสำรเพิ่มเติมให้
ครบถ้ วน ตำมที่สถำนทูตขอ เพื่อควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุมัติ ออกวีซ่ำสำหรับสถำนทูต ***
•

•

•
•

กำรบิดเบือนข้ อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้ เดินทำงเข้ ำประเทศในกลุ่มเชงเก้ นเป็ นกำรถำวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนี ยมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่ทุก
ครั้ง
หำกสถำนทูตมีกำรสุ่ มเรี ยกสั มภำษณ์ บำงท่ ำน ทำงบริ ษัทฯขอควำมร่ วมมื อในกำรเชิ ญท่ ำนไปสั มภำษณ์ ตำมนัดหมำยและโปรด
แต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้ ทางบริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริ ษทั ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้ วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรแจ้ งสถำนทูตยกเลิกวีซ่ำ
ของท่ ำน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
ทำงสถำนทูตจะรั บพิจำรณำเฉพำะท่ ำนที่มีเอกสำรพร้ อมและมีค วำมประสงค์ ที่จะเดินทำงไปท่ องเที่ ยวยังประเทศตำมที่ร ะบุ
เท่ ำนั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่ องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรื อผิดวัตถุประสงค์ในการยืน
่ ขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริ ษทั
ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน โปรแกรม
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทางเป็ นหลัก

