สวิตเซอร์แลนด์ – อิ ตาลี – ออสเตรีย - เยอรมนี 10 วัน
โปรแกรมที่เหมาะสําหรับผูช้ ่นื ชอบเมืองเก่าๆ โรแมนติคสวยๆ น่ารักๆ แบบยุโรปแท้ๆ ท่ามกลางธรรมชาติ ภูเขาสูงเสียด
ฟ้ า ป่ าเขียวขจี ริมทะเลสาบแสนสวย เทีย่ วสบายๆ มีเวลาส่วนตัว เดินเล่นชมเมือง เดินเล่นริมทะเลสาบ นัง่ จิบชา-กาแฟ ไอศกรีม
เหมาะสําหรับเทีย่ วแบบครอบครัว (เด็กโต) คู่ฮนั นีมนู คนรักบรรยากาศแบบยุโรป แต่ก็มเี วลาช้อปปิ้ ง / ต้นฉบับ
สายการบิน
โรงแรม
อาหาร
รถไฟ
รถโค้ช
มัคคุเทศก์
หมายเหตุ

การบินไทยบินตรงไป-กลับ
มาตรฐานยุโรป มีพกั โรงแรมทีเ่ ดียว 2 คืน 2 ครัง้ (หัว-ท้าย) และ 1 คืน 3 ครัง้
เช้าแบบอเมริกนั กลางวัน-คํา่ แบบเอเชียและพื้นเมือง สลับบ้างเพือ่ บรรยากาศ
เบอร์นินา เอ็กซเพรส (BERNINA EXPRESS) เส้นทางที่สวยที่สดุ เส้นหนึ่ งของสวิส
มาตรฐานยุโรป / ค่าทัวร์รวมค่าทิปคนขับรถไว้แล้ว 2 ยูโร/คน/วัน
ชํานาญเส้นทางในยุโรปแน่นอน
-โปรแกรมแนะนํา รับรองว่าสวยมากมายจริงๆ ดูวา่ หลายประเทศแต่เป็ นตะเข็บพรมแดนทีต่ ดิ กัน
-ยูนิต้ ี 2000 จะไม่เขียนบรรยาย (แหล่งท่องเทีย่ วหรืออาหาร) เกินความเป็ นเจริง

วันแรก
21.30 น.

กรุงเทพฯ
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย

วันที่สอง
00.35 น.
06.55 น.

กรุงเทพฯ - ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) – นํ้าตกไรน์ – ลูเซิรน์ – เบิรน์ – อินเทอร์ลาเก้น
บินตรงสู่ซูรคิ โดยเทีย่ วบิน TG 970
ถึงสนามบินซูรคิ (ZURICH) หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ นําท่านเดินทางสู่
เมืองชาฟเฮาเซ่น (SCHAFFHAUSEN) เพื่อชมความงดงามของ
นํา้ ตกไรน์ (RHINEFALLS / 45 นาที) ที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป
จากนัน้ เดินทางสู่ลูเซิรน์ (LUCERNE / 1 ชม. 30 นาที) เมืองท่องเทีย่ ว
อันดับหนึ่งของสวิส นําท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรียส์ งิ โต ให้ท่านมีเวลาอิสระ
เดินเล่นชมทะเลสาบลูเซิรน์ ทีไ่ ด้ช่อื ว่าถูกถ่ายรูปมากทีส่ ุด รวมทัง้ สะพานไม ้ (KAPELL BRÜCKE) สัญลักษณ์
ของเมืองลูเซิรน์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

เทีย่ ง
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บ่าย

คํา่
วันที่สาม
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย
14.30 น.

คํา่
วันที่ส่ี
เช้า

ออกเดินทางสู่กรุงเบิรน์ (BERN / 1 ชม.) เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชมตัวเมืองเก่าที่อาคาร
บ้านเรือนยังได้รบั การดูแลรักษาไว้เป็ นอย่างดีเหมือนเมือ่ หลายร้อยปี ก่อน จนองค์การยูเนสโก้ประกาศให้เป็ น
มรดกโลกด้านวัฒนธรรม ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาของประเทศ และหอนาฬกิ าประจําเมือง แวะชมหมีสญั ลักษณ์
ของกรุงเบิรน์ จากนัน้ เดินทางสู่อนิ เทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN / 50 นาที) ตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สมั ผัส
กับทัศนียภาพทีง่ ดงามทัง้ ทุ่งหญ้า ภูเขาสูงและทะเลสาบธุน และบ้านสวยๆ บนเนินเขาริมทะเลสาบ (เม.ย.-ต.ค.
ร้านค้าในอินเทอร์ลาเก้น เปิ ดถึง 4 ทุ่ม)
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบฟองดูวแ์ ละสเต็ก / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม ROYAL ST.GEORGE
หรือ METROPOLE หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
อินเทอร์ลาเก้น (ยอดเขาจุงฟราวยอร์ค)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดอร์วาลกรุน (GRINDERWALD GRUN / 20 นาที)
ชุมชนเล็กๆ น่ารักเพือ่ ขึ้นรถไฟฟ้ า (COG WHEEL) สายจุงฟราวบาห์เนน
(JUNGFRAU BANEN) สู ่ยอดเขาจุงฟราวยอร์คซึง่ ตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้
สัมผัสกับธรรมชาติของภูเขาที่มหี มิ ะปกคลุมและแนวป่ าสนที่งดงาม ระหว่างการ
เดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ จน
เดินทางถึงยอดเขาจุงฟราวยอร์ค 3,454 เมตรจากระดับนํา้ ทะเล และได้รบั การขนานนามว่า TOP OF
EUROPE (ยอดเขาจุงฟราวสู ง 4,158 เมตร) นําท่านชมวิวสวยและสัมผัสอากาศทีห
่ นาวเย็นบนสถานีตรวจวัด
สภาพภูมอิ ากาศ SPHINX นําชมถํา้ นํา้ แข็งทีไ่ ด้รบั การขุดเจาะและตกแต่งไว้อย่างงดงามก่อนให้เวลาเดินเล่น
สบายๆ เล่นหิมะจุใจ หรือซื้อไปรษณียบัตรส่งกลับบ้านจากจุดสูงสุดในยุโรปทีร่ ถไฟขึ้นถึง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา
มีเวลาทํากิจกรรมบนเขาหรือเล่นหิมะตามอัธยาศัย
เดินทางกลับจากจุงฟราวสู่เมืองเวนเก้น และเมืองเลาเท่นบรุนเน่ น (LAUTERBRUNNEN / 15 นาที) โดย
เส้นทางรถไฟอีกด้านหนึ่ง (แวะเปลีย่ นรถไฟทีส่ ถานีไคลน์ไชเด็ค จุดเปลีย่ นรถไฟทีล่ ้นเกลา้ รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จ
เมือ่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2440 / ค.ศ. 1897 ขณะนัน้ ทางรถไฟเสร็จแค่สถานีน้ ี) แลว้ เดินทางสู่อนิ เทอร์ลาเก้น
ให้เวลาท่านเดินเล่นหรือเลือกซื้อของทีร่ ะลึกและสินค้าคุณภาพดีของสวิส อาทิ ช๊อคโกแลต นาฬกิ ายี่หอ้ ดังๆ
ของสวิส มีดพับของทหารสวิส ฯลฯ หรือถ่ายรูปนาฬกิ าดอกไม้หน้าคาสิโน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
อินเทอร์ลาเก้น – ลูกาโน่ (ฟ็ อกทาวน์ เอ้าท์เล็ท) – โคโม (อิตาลี)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองลูกาโน่ (LUGANO / 3 ชม.) อีกหนึ่งเมืองพักผ่อนของชาวสวิส และชาวอิตาเลียน นํา
ท่านสู่ FOX TOWN OUTLET ซึง่ ตัง้ อยู่ใกลเ้ มืองลูกาโน่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็ น OUTLET ทีร่ วม
สินค้าแฟชัน่ แบรนด์เนมจากหลากหลายเมือง และจากดีไซเนอร์ชนั้ นําระดับแถวหน้าของอิตาลี อิสระให้ท่าน
เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยกับร้านค้าแฟชัน่ และสินค้าต่างๆทัง้ GUCCI, PRADA, VERSACE,
VALENTINO, BALLY, DOLCE & GABBANA, MISSONI, DIESEL, ESPRIT, ADIDAS, NIKE และ
อืน่ ๆ อีกมากมาย โดยสินค้าแฟชัน่ จะลดราคาตัง้ แต่ 30%-70% ตลอดปี
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เทีย่ ง
บ่าย

คํา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่โคโม่ (COMO / 30 นาที) เมืองตากอากาศแสนสวยทางเหนือของอิตาลีใกลท้ ะเลสาบโคโม่ นํา
ท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบโคโม่ท่อี ยู่ในอ้อมกอดของเทือกเขาแอลป์ ใต้ ที่น่ีเป็ นแหล่งพักผ่อนตาก
อากาศของบรรดาเหล่าเศรษฐีจากทัว่ โลก และโดยเฉพาะคนดังทัง้ ดารา-นักกีฬาระดับโลก ต่างพากันมาสร้าง
บ้า นพัก ตากอากาศที่น่ี ม ากมายหลายร้อ ยคน (เนื่ อ งจากเมือ งนี้ มีโ รงแรมไม่ ม ากนัก หากเต็ ม จะพัก
เมืองใกล ้เคียง)
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําท่านเข้าที่พกั โรงแรม BARCHETTA EXCELSIOR
หรือระดับเดียวกัน

วันที่หา้
เช้า

โคโม – ติราโน – เซนต์ มอริทซ์ (สวิส) – นอยชติฟ (ออสเตรีย)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองติราโน (TIRANO / 2 ชม.เศษ) เมืองเล็กๆ น่ารักสไตล์อติ าเลียน อยู่พรมแดนระหว่าง
ประเทศอิตาลีและสวิส
10.03-12.17 น. ออกเดิ น ทางโดยรถไฟสายเบอร์นิ นา เอ็ ก ซเพรส (BERNINA
EXPRESS) รถไฟสายประวัติศาสตร์เก่ าแก่สุดของ
สวิตเซอร์แลนด์ เปิ ดบริการตัง้ แค่ปี ค.ศ. 1910 โดย
บริษทั ไรเธียนร์ บาห์น ให้ท่านได้ชมความสวยงามของ
ธรรมชาติสองข้างทางแบบ พาโนรามา ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ อุโมงค์ สะพานหิน และ
สะพานก้นหอยแห่งบรูซโิ อ (BRUSIO) สะพานโค้งวงกลมทีม่ ชี ่อื เสียง สู่เซนต์มอริทซ์ (ST. MORITZ) เมืองรี
สอร์ทตากอากาศชื่อดังทีเ่ ศรษฐียุโรปนิยมมาสร้างบ้านพักตากอากาศทีน่ ่ี และยังได้ช่อื ว่าเป็ นโรงเรียนฝึ กสอนสกี
แห่งแรกของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองนี้เป็ นอีกเมืองสวยติดอันดับของสวิส
หมายเหตุ
บางวันรถไฟสายเบอร์นินา เอ็กซเพรส ไม่มวี ่ งิ ในช่วงเช้า บริษทั จะใช้รถไฟปกติแต่เป็ นชัน้ เฟิ ร์สคลาสและวิ่ง
บนรางเดียวกันวิวเดียวกันทดแทน (ค่าตัว๋ แพงกว่าเล็กน้อย บริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ)
12.30 น.
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
บ่าย
ออกเดินทางสู่เมืองนอยชติฟ (NEUSTIFT / 3 ชม.) เมืองแห่งชาเลต์ (บ้านไม้เขตภูเขาแอลป์ ) เมืองทีท่ ่านจะ
ได้สมั ผัสวิถีชีวิตความเรียบง่ายของชาวชนบทออสเตรีย เมืองที่มธี รรมชาติลอ้ มรอบด้วยทุ่งหญ้า เนินเขาที่
สวยงาม อากาศบริสุทธิ์ นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม SPORT หรือระดับเดียวกัน สไตล์ชาเล่ตท์ ่ามกลางขุนเขาแห่ง
แคว้นทีโรล อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อน หรือเดินเล่นชมเมือง
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
** เมืองนี้มแี ต่โรงแรมเล็กๆ หากเต็มจะไปพักโรงแรมทีเ่ มือง INNSBRUCK (ห่าง 25 นาที)

วันที่หก
เช้า

นอยชติฟ – ฮอลสตัท
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่ฮอลสตัท (HALLSTATT / 3 ชม. 30 นาที) เมืองมรดกโลกทีเ่ ก่าแก่ยอ้ นหลังกลับไปกว่า 4,000
ปี ช่วงทีเ่ จริญรุ่งเรืองทีส่ ุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และยังมีทวิ ทัศน์ทส่ี วยงามเป็ นทีห่ ลงใหล
ของนักเดินทางมากมายจากทุกมุมโลก ระหว่างทางเป็ นชนบททีส่ วยแบบธรรมชาติยุโรปแท้ๆ
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เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
หมายเหตุ
วันที่เจ็ด
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นํา ท่ า นชมเมือ งฮอลสตัท เดิน เท้า เลาะริม ทะเลสาบบนถนนเลีย บทะเลสาบที่เ รีย กว่ า “ซี สตราซ” (SEE
STRASS) ระยะทางประมาณ 900 เมตร อีกด้านมีรา้ นขายของที่ระลึก ที่
ศิลปิ นพื้นบ้านออกแบบเองเป็ นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์แอลไพน์ท่ี
เก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างก็อยู่ระดับพื้นดิน บ้างก็อยู่บนหน้าผาลดหลันกั
่ นเป็ น
ชัน้ ๆ และบ้านแต่ละหลังลว้ นประดับประดาด้วยของเก่า และดอกไม้หลาก
สีสนั สวยงาม ปลายสุดของถนนซี สตราซ ท่านจะได้ชมจตุรสั ประจําเมืองซึง่
เป็ นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยนํา้ พุกลางลาน และอาคารบ้านเรือนทีส่ วยงาม แลว้ นําชมจุดชมวิวทีส่ วยทีส่ ุด
ของเมืองฮอลสตัท อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนนัง่ จิบกาแฟ หรือเดินเทีย่ วชมเมือง
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําท่านเข้าที่พกั โรงแรม HERITAGE หรือระดับเดียวกัน /
กรุณาจัดกระเป๋ าใบเล็กเข้าโรงแรมทีพ่ กั จะสะดวกกว่า
เนื่ องจากแถวนี้ เป็ นเมืองเล็กๆ และมีแต่โรงแรมเล็กๆ แบบธุรกิจครอบครัว (4 ดาว มีแห่งเดียว) หากโรงแรม
เต็มมากอาจไปพักเมืองข้างเคียง แต่รบั รองว่าดีและสวยแน่ นอน (บอกกันตรงๆ)
ฮอลสตัท – ซาลส์เบิรก์ – ปรีน (เยอรมัน) - มิวนิ ค
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองซาลส์เบิรก์ (SALZBURG / 50 นาที) เมืองทีไ่ ด้รบั สมญานามว่า THE ROME OF THE
่ วยงามทีส่ ุดแห่งหนึ่ง เพราะเมืองนี้ได้รบั การสนับสนุนอย่างดีย่งิ ในการสร้างเมือง
NORTH ถือว่าเป็ นเมืองทีส
จากอาค์คบิชอฟ เมือ่ ครัง้ เจริญรุ่งเรืองให้เป็ นเมืองทีเ่ พรียบพร้อมไป
ด้วยศิลปะแบบบาร็อค เป็ นเมืองเกิดของคีตกวีช่อื ดัง เด็กอัจฉริยะ
“วูลฟ์ กงั อมาดิอุส โมสาร์ท” และยังเป็ นฉากในการถ่ายทํา
ภาพยนตร์อมตะ “THE SOUND OF MUSIC” หรือมนต์รกั เพลง
สวรรค์ ชมสวนมิลาเบล (MIRABELL) สวนสวยของเมือง จากจุด
นี้ท่านสามารถชมปราสาทโฮเฮนซาลส์เบิรก์ (HOHENSALZBURG) บนเนินเขาได้อย่างชัดเจน เดินข้าม
สะพานทีข่ า้ มแม่นาํ้ ZALZACH เข้าสู่เมืองเก่า นําท่านเดินชมเมืองเก่าบนถนน GETREIDE GASSE ซึง่ เป็ น
ย่านช้อปปิ้ งของเมือง นําท่านถ่ายภาพคู่กบั อนุสาวรียข์ องโมสาร์ทซึ่งตัง้ อยู่บริเวณใจกลางเมืองเก่า แลว้ ออก
เดินทางสู่ปรีน (PRIEN / 40 นาที) หมูบ่ า้ นใหญ่ทส่ี ุดริมทะเลสาบคีมเซ (CHIEMSEE) หรือทะเลสาบบาวาเรีย
ตัง้ อยู่ตอนใต้สุดของเยอรมัน ใกล ้พรมแดนออสเตรีย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านนัง่ เรือล่องไปยังเกาะเฮอเรนคีมเซ (HERRENCHIEMSEE /
15 นาที) กลางทะเลสาบ ซึ่งเป็ นที่ตงั้ ของพระราชวังเฮอร์เรนคีมเซ
(ROYAL PALACE OF HERRENCHIEMSEE) หรือแวร์ซายส์
น้อยของพระเจ้า ลุดวิกที่ 2 นําท่านชมห้องภายในพระราชวังทีป่ ระดับ
ประดาตกแต่งอย่างวิจิตรบรรจง ถ่ายรู ปกับสวนสวยแลว้ นัง่ เรือกลับ
ปรีน จากนัน้ ออกเดินทางสู่มิวนิ ค (MUNICH / 1 ชม.) นครหลวงแห่งบาวาเรียรัฐใหญ่ทางตอนใต้
ของเยอรมัน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย / นําท่านทีพ่ กั โรงแรม HILTON หรือระดับเดียว 2 คืน
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วันที่แปด
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่เก้า
เช้า

มิวนิ ค
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านชมนครมิว นิค เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรียแห่งนี้เปี่ ย มไปด้วยมนต์เสน่ ห ์ และศิ ล ปะวัฒนธรรม
ท่ามกลางความเจริญก้าวหน้าสู งสุดทางเทคโนโลยี เริ่มจากชมบริเวณรอบนอกของพระราชวังนิมเฟนเบิรก์
(NYMPHENBURG) พระราชวังฤดูรอ้ นของบาวาเรีย สถานทีป
่ ระสูตขิ องกษัตริยล์ ุดวิกที่ 2 ผ่านชมบริเวณ
สนามกีฬาโอลิมปิ คทีม่ วิ นิคได้รบั เกียรติให้เป็ นเจ้าภาพเมือ่ ปี ค.ศ.1972
ผ่านสนามฟุตบอลโลก 2006 ก่อนขับรถผ่านชมสถานที่สาํ คัญๆ อาทิ
พระราชวังหลวงเรสซิเด้นท์ (RESIDENZ PALACE) นําท่านเข้าชม
พิพิธ ภัณ ฑ์ร ถยนต์ BMW สถานที่จ ดั แสดงวิว ฒ
ั นาการของรถยนต์
BMW ในแต่ ล ะรุ่ น ซึ่ง มีต น
้ กํา เนิ ดที่เมือ งมิว นิ คแห่ ง นี้ ตัง้ แต่ ปี ค.ศ.
1916 ให้ท่านได้ชมเทคนิคการจัดแสดงรถยนต์ และเลือกซื้อของทีร่ ะลึกจากผลิตภัณฑ์ของบริษทั แห่งนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นําท่านสู่บริเวณจัตรุ สั มาเรียน (MARIEN PLATZ) ย่านเมือง
เก่ า ที่มีส ถาปัต ยกรรมอัน เป็ น สัญ ลัก ษณ์ ท่ีส ํา คัญ ของมิว นิ ค
เช่น ศาลาว่าการเก่าในรูปแบบศิลปะโกธิค, หอคอยของโบสถ์แม่
พระทีม่ รี ูปแบบคลา้ ยหัวหอมใหญ่ อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสินค้า
มีตงั้ แต่แบรนด์ เช่น นาฬกิ า PATEK PHILIPPE, ROLEX,
กระเป๋ าแบรนด์ทกุ ชนิด ห้างสรรพสินค้าและซุปเปอร์มาเก็ต
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารในโรงเบียร์

13.35 น.

มิวนิ ค – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
อิสระพักผ่อน เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย / นําท่านสู่สนามบิน
ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ TG 925 (ประมาณ 10 ชม.)

วันที่สิบ
06.10 น.

กรุงเทพฯ
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ ดยสารขาเขา้ )
+++++++++++++++++++++++++ ยุโรปโรแมนติค B …29/06/17

หมายเหตุ หากโรงแรมในเมือ งที่จ ะเข้า พัก เต็ม เนื่ อ งมาจากมีง านแสดงสิน ค้า หรือ มีก ารจัด ประชุม สัม มนาใหญ่ บริษ ทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการนําท่านเข้าพักเมืองใกล ้เคียง และโรงแรมดีมมี าตรฐานระดับเดียวกัน
กําหนดการเดินทาง
**กรุณารีบจอง และส่งสําเนาพาสปอร์ต เพือ่ จองคิววีซ่าเพราะคิวแน่ นมาก **
อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ
.-บาท
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (มีเตียงเสริม) ท่านละ
.-บาท
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเี ตียงเสริม)ท่านละ
.-บาท
พักห้องเดีย่ วเพิม่ ท่านละ
.-บาท
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หมายเหตุ
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีหอ้ ง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนํ าว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตวกรุ
ั ๋ ป๊ กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน / ตัวกรุ
๋ ป๊ เมื่อออกตัวแล้
๋ วเลื่อนไม่ได้ทกุ กรณี
อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับแบบหมูค่ ณะ
- ค่าทีพ่ กั โรงแรมตามรายการ
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการ
- ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
- ค่ารถรับ-ส่งตามรายการ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า
- ค่ามัคคุเทศก์ชาํ นาญงานจากบริษทั
- ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
- ค่าทิปขนกระเป๋ าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ
- ค่านํา้ หนักกระเป๋ าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก. - นํา้ ดืม่ ท่านละ 1 ขวด/วัน
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 1,500,000 บาท (ไม่คมุ ้ ครองโรคประจําตัว)
**ปกติแล้วทัวร์ทวั ่ ไปจะใช้ประกันของตัวแทนที่ยุโรป ซึ่งคุม้ ครองแต่อบุ ตั ิเหตุ เป็ นประกันกลุ่มแบบเหมาเป็ นหมื่นหัว และเบี้ย
ประกันประมาณคนละ 50-60 บาท แต่ของยูนิต้ เี รามีซ้ ือประกัน ALLIANZ เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ เจ็บป่ วยจากการ
เดินทางจากอุบตั เิ หตุหรือสาเหตุอน่ื ถ้าเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจะคุม้ ครองได้มากกว่าทัวร์ทวั ่ ไป ยกเว้นโรคประจําตัวหรือโรค
ร้ายแรงที่แพทย์วนิ ิ จฉัยว่าเป็ นมาก่อนเดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์,ค่าอาหาร-เครื่องดืม่ พิเศษ,ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
- ค่าสัมภาระที่มีน้ํ าหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็ นกรณีพเิ ศษจากเดิม 20 กก. เท่านัน้ แต่หากการบินไทยมีการ
ปรับลดลง บริษทั ฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษทั
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
การจองและชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชําระส่วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 10 วัน
- **กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
การยกเลิก
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41-59 วัน หักค่ามัดจํา 15,000.-บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-40 วัน ไม่คนื มัดจํา (30,000.-บาท)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเขา้ -ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%
**นี่คอื กฏเกณฑ์ทวั ่ ๆ ไป แต่ในความเป็ นจริง บริษทั เราจะคืนเงินท่านให้มากทีส่ ุดเพราะเราต้องการกําไรจากการทําธุรกิจ ไม่ใช่จาก
ความเดือดร้อนของลูกค้า
หมายเหตุ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทางตํา่ กว่า 15 ท่าน โดยทีจ่ ะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
อย่างน้อย 20 วัน และยินดีทจ่ี ะจัดหาคณะทัวร์อน่ื ทดแทนให้หากท่านต้องการ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบกรณีท่เี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การ
ประท้วงจลาจล ภัยธรรมชาติทกุ ชนิด อาทิ แผ่นดินไหว, ฝนตกหนัก, นํา้ ท่วม, ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ
-บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ ว กรณีทเ่ี กิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัด
หยุดงาน, การประท้วงจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบตั เิ หตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทัง้ นี้จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากทีส่ ุด
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- เนื่องจากการท่องเทีย่ วนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถทีจ่ ะเรียกร้องเงินคืน ในกรณี
ทีท่ ่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีก่อนเดินทาง
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ที ่านชําระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเขา้ ออก
เมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
- สงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่บคุ คลซึง่ สงสัยว่าจะไปลักลอบทํางานในยุโรป (และจะแจ้งเจ้าหน้าที)่
- บริษทั ฯ ไม่ขายทัวร์แก่ลูกเทพ หรือกุมารทอง กุมารี หรืออย่างอื่นทีม่ ลี กั ษณะใกลเ้ คียงกัน และไม่อนุญาติให้ท่านนําสิง่ เหล่านี้มา
ตัง้ บนรถหรือทีโ่ ต๊ะอาหาร เพราะอาจก่อความลําบากใจ หรือความหวาดกลัวแก่ท่านอืน่
- ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคานํา้ มันทีข่ ้นึ โดยมีเอกสารยืนยันจากสายการบิน
- สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 3,000-3,600 บาท โดยปริยาย (ไม่คนื ทุกกรณี หากมีการยีน่ วีซ่าแล ้ว)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รงั เกียจของคนส่วน
ใหญ่ เช่น ไม่รกั ษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ น่ื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่
แล้วไม่เกรงใจผูอ้ น่ื ชักชวนผูอ้ น่ื ให้ก่อความวุ่นวายในทัวร์ ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่)
**บริษทั ฯ ต้องขออนุ ญาตกราบเรียนว่า เรามิได้หยิ่งจองหองแต่ประการใด ตรงกันข้ามการไม่ขายก็คอื ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
หายไปมากมายมหาศาล แต่ท่ีเราจําเป็ นต้องทําก็เพราะเราอยากให้ลูกค้ามีเพื่อนร่วมทางที่ดี เที่ยวแล้วมีความสุข คุม้ ค่ากับเงิน
และเวลาที่เสียไป (หากท่านต้องเจอเพือ่ นร่วมทางดังกล่าว ท่านจะเที่ยวสนุ กหรือไม่ ลองคิดดู)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน 4 เดือน(เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่มเี ด็กทารกอายุตาํ ่ กว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนจองทัวร์เพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอืน่
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่ วมกัน
สถานทีเ่ ทีย่ วบางแห่งมีเวลาไม่มากนัก หากท่านจัดกรุป๊ เฉพาะครอบครัว ท่านจะเทีย่ วแบบสบายๆ และไม่ตอ้ งเกรงใจท่านอืน่ )
- ในกรณีบางเมืองมีงานประชุมใหญ่ หรือมีงานแสดงสินค้าขนาดใหญ่แลว้ โรงแรมเต็มมากๆ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายไป
พักเมืองใกล ้เคียง
- ในกรณี ท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเขา้ หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
- ท่านที่จะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงใหม่ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ ยืนยันการ
เดินทาง หากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันแล ้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้ กรณี CHECKTHROUGH (เช็คจากต่างจังหวัดไปยุโรปเลย) กระเป๋ าเดินทาง ต้องออกตัวให้
๋ ถูกต้องตรงกับหนังสือเดินทางเท่านัน้ แต่ขอเรียน
แนะนําว่าท่านควรเช็คกระเป๋ ามาสุวรรณภูมแิ ลว้ เช็คไปยุโรปอีกครัง้ จะดีกว่า เพราะจากสถิตลิ ูกค้าทีก่ ระเป๋ าหลงไม่ไปกับเจ้าของจะ
เป็ นลูกค้าทีเ่ ช็คมาจากต่างจังหวัดมากทีส่ ุด
- ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณี โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน
- เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
- สงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่บคุ คลซึง่ สงสัยว่าจะไปลักลอบทํางานในยุโรป (และจะแจ้งเจ้าหน้าที)่
- ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคานํา้ มันทีข่ ้นึ โดยมีเอกสารยืนยันจากสายการบิน
- สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 3,000 บาท โดยปริยาย (ไม่คนื ทุกกรณี หากมีการยืน่ วีซ่าแล ้ว)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย)

ยุโรปโรแมนติค B / 10 วัน TG หน้ า 8

- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่มเี ด็กทารกอายุตาํ ่ กว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนจองทัวร์เพื่อหา
ข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอืน่
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ลูกค้าทีเ่ คยเดินทางแลว้ มีความประพฤติไม่น่ารัก หรือเป็ นทีร่ งั เกียจของสังคมคนส่วนใหญ่ (เพือ่
ความสุขของผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านทีต่ อ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพือ่ หาข้อสรุปร่วมกัน)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รงั เกียจของคนส่วน
ใหญ่ เช่ น ไม่รกั ษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ ่นื เอาแต่ใจตนเอง ชักชวนผูอ้ ่นื ให้ก่อ
ความวุ่นวายในทัวร์ ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่)
- ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น.
ต้องจบงานภายใน 20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวัน โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน
- ในกรณี ท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเขา้ หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
๋
เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ่ ขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ ยืนยัน
- ท่านทีจ่ ะออกตัวภายในประเทศ
การเดินทาง หากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันจากพนักงานแลว้ ทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
๋ ถกู ต้องตรงกับหนังสือเดินทางเท่านัน้
กรณี CHECK-THROUGH กระเป๋ าเดินทาง ต้องออกตัวให้
- เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
เอกสารยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ (จํานวน 1 ชุด)
*ท่านทีเ่ คยถูกปฏิเสธวีซ่าเข้ายุโรป กรุณาแจ้งฝ่ ายขายก่อนจองทัวร์
**กรณีทท่ี ่านมีวซี ่าแล ้ว และไม่รู ้ หรือไม่แน่ใจว่าวีซ่าทีม่ ยี งั สามารถใช้เดินทางได้หรือไม่ กรุณาซีลอ็ คและแฟ็ กซ์หน้าวีซ่าแจ้งให้ทาง
บริษทั ทราบเพือ่ ตรวจสอบได้ถกู ต้อง
*** เอกสารทุกชุดทีม่ ชี ่อื ภาษาอังกฤษของผูเ้ ดินทาง จะต้องตรงกับหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ทุกตัวอักษร **
1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างคู่ท่ยี งั ไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป
โปรดตรวจดูอย่างละเอียด และหนังสือเดินทางมีการชํารุด เช่ น รอยเย็บพาสปอร์ตฉี กขาด มีรอยติดกาวไม่สามารถ
ใช้ได้ทกุ กรณี
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ห้ามสวมแว่นสายตาและคอนแทคเลนส์, ห้ามยิ้มเห็นฟัน,
ห้ามสวมต่างหูและตกแต่งภาพ พื้นหลังฉากสีขาวเท่านั้น ขนาด 3.5 X 4.5
เซนติเมตร ขนาดของใบหน้าต้องมีขนาดใหญ่ 80% ของพื้นที่ ต้องรวบผมให้
เห็นใบหูและคิ้วทัง้ 2 ข้างและต้องเห็นไหล่ทง้ั 2 ข้าง จํานวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน
6 เดือน
3. หลักฐานการทํางาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “To whom it
may concern” แทนการใช้ช่ือของแต่ละสถานทูต)
- เจ้าของบริษทั : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษทั ฯ, หนังสือจดทะเบียนห้าง
หุน้ ส่วน
(ต้องมีอายุไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- เจ้าของร้านค้า: ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ. 4), พค. 0403)
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4.

5.
6.
7.

- พนักงานบริษทั ฯ : ใช้หนังสือรับรองการทํางานจากสถานที่ทาํ งานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุวนั ทีอ่ อกจดหมาย ตําแหน่ง
อัตราเงินเดือน วันเข้าทํางานและวันทีอ่ นุญาตให้ลางาน (ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- ข้าราชการ:ใช้หนังสือรับรองตําแหน่งจากหน่วยงานฉบับภาษาอังกฤษ(ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
- นัก เรี ย น/นัก ศึ ก ษา: หนัง สือ รับ รองจากสถาบัน การศึ ก ษา ระบุช้ัน เรี ย น วัน ที่ เ ดิ น ทางและวัน ที่ อ อกหนั ง สือ
ฉบับภาษาอังกฤษ
- ประกอบอาชีพอิสระ: ใช้เอกสารการเสียภาษี พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน
หลักฐานการเงิน
รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) 6 เดือนจากธนาคารเท่านั้น
ถ้าบุคคลที่ขอวีซ่ามีอาชีพต้องมีรายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) 6 เดือนจากธนาคารยื่นประกอบด้วยทุกกรณี
กรณี ให้บุคคลในครอบครัวเดียวกัน รับรองค่าใช้จ่ายให้กบั ผู เ้ ดินทางต้องมี สําเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทางและ ผู ้
รับรองค่าใช้จ่ายเพือ่ แสดงความสัมพันธ์
สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร / เอกสารเพิม่ เติมกรณีอน่ื ๆ
สําเนาทะเบียนบ้าน / สูตบิ ตั ร (สําหรับเด็กตํา่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์)
หนังสือยินยอมให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศ (ในกรณีเด็กอายุตาํ ่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับพ่อและแม่)
** ต้อ งไปขอหนัง สือ ยิน ยอมจากที่ว่ า การเขตหรือ อํา เภอเท่ า นัน้ และระบุช่ื อ บุ ค คลที่เ ด็ก จะเดิน ทางไปด้ว ยและ
ความสัมพันธ์ของผูเ้ ดินทางทีม่ ตี ่อเด็ก พร้อมสําเนาหนังสือเดินทางและสําเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา
**กรณีบตุ รอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตรและเอกสารการ
หย่าร้างต้องมีขอ้ ความระบุวา่ มีอาํ นาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว

- กรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์มอื ถือของทุกท่านให้ทราบ เพือ่ สะดวกในการกรอกเอกสารยืน่ วีซา่ และการติดต่อ
- การพิจารณาว่าจะได้รบั วีซ่าหรือไม่ เป็ นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านัน้ มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดแี ละถูกต้อง จะ
ช่วยให้การพิจารณาผลวีซ่าของท่านง่ายขึ้น
- สําหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ ึกษาและทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่องขอวีซ่าทีป่ ระเทศทีต่ นเองพํานักอยู่เท่านัน้
- กรณี ท่ผี ูเ้ ดินทางต้องใช้หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ระหว่างการยื่นวีซ่า กรุณาแจ้งบริษทั ให้ทราบก่อนล่วงหน้าก่อนการยื่น
วีซ่า และกรณีทท่ี ่านต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกําหนดวันยื่นวีซ่า หรือนําหนังสือเดินทางกลับมายื่นวีซ่าไม่ทนั ท่านจะต้องทํา
การยืน่ วีซ่าเดีย่ ว

