ออสเตรีย – เยอรมัน – อิตาลี - สวิตเซอร์แลนด์ 11 วัน
ยูนิต้ ี 2000 ทัวร์ ขอนําท่านเทีย่ วเมืองดังของออสเตรีย ชมเวียนนา เมืองหลวงแสนโรแมนติค เมืองสวยถิน่ กําเนิดเพลง
วอลทซ์ เทีย่ วเมืองสวยกราซ, ฮอลสตัท, ซาลส์เบิรก์ เมืองเกิดของโมสาร์ท อัจฉริยะทางดนตรี ฉากถ่ายทําภาพยนตร์และละครดัง
มากมาย เยอรมัน เทีย่ วเบิรช์ เทสกาเดน เมืองเล็กน่ารักริมทะลเสาบโคนิกเซ่ ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ทีพ่ ระเจ้าลุดวิกที่ 2 โปรด
ปรานที่สุด สัมผัสเมืองน่ ารัก ฟุสเซ่น, ลินเดา พาท่านนัง่ ชมวิวสวยของเส้นทางรถไฟสายเบอร์นินา เอ็กซเพรส รถไฟสาย
ประวัติศาสตร์เก่ าแก่ สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เยือนอิตาลี เที่ยวเมืองติราโน เมืองเล็กๆ สไตล์อิตาเลี่ยน พักริมทะเลสาบโคโม
เพลิดเพลินกับประเทศแสนสวย สวิตเซอร์แลนด์ เล่นหิมะอย่างจุใจบนยอดเขากลาเซียร์ 3000 เซนต์มอริทซ์ เมืองตากอากาศของ
เศรษฐียุโรปมากว่า 100 ปี , ลูเซิรน์ เมืองท่องเที่ยวชื่อดัง, ซูริค เมืองธุรกิจและการเดินทาง บินไปและกลับโดยสายการบินไทย
โรงแรมชัน้ ดี อาหารชัน้ เลิศ มัคคุเทศก์ชาํ นาญเส้นทาง
สายการบิน
โรงแรม
อาหาร

การบินไทยบินตรงเวียนนาไป-กลับ
มาตรฐานยุโรป
เช้าแบบอเมริกนั กลางวัน – คํา่ แบบยุโรป และเอเชียบ้าง
*ทุกมื้ออาหารแบบยุโรป หรืออาหารพื้นเมือง จะรวม 1 ดืม่ (ไวน์, เบียร์, โค๊ก, นํา้ ผลไม้)
รถโค้ช
มาตรฐานยุโรปตะวันตก 45-50 ทีน่ งั ่
รถไฟ
รถไฟเบอร์นิน่า เอ็กซเพรส สวยมากๆ
กระเช้าไฟฟ้า ขึ้นยอดเขากลาเซียร์ 3000
มัคคุเทศก์
ชํานาญเส้นทางแน่นอน
หมายเหตุ
อาจดูวา่ หลายประเทศ แต่เป็ นการเลาะตะเข็บพรมแดนเป็ นเส้นตรง
วันแรก
22.00 น.

กรุงเทพฯ
พร้อมคณะทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ (เข้าทางประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย

วันที่สอง
01.20 น.
07.15น.

กรุงเทพฯ - เวียนนา (ออสเตรีย)
บินตรงสู่กรุงเวียนนา โดยเทีย่ วบินที่ TG 936 (ประมาณ 10 ชม. 30 นาที)
เดินทางถึงสนามบินกรุงเวียนนา (VIENNA) นครหลวงแห่งออสเตรีย หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากร

ยุโรปคลาสสิ ค 11 วัน (TG) หน้ า 2

นําท่านเข้าชมความงดงามของพระราชวังเชิรน์ บรุนน์ (SCHONBRUNN PALACE) พระราชวังฤดูรอ้ นของ
ราชวงศ์แฮปสบวกร์ท่มี คี วามสวยงามไม่แพ้พระราชวังใดๆ ใน
โลก ชมภายในพระราชวังที่ได้รบั การตกแต่งอย่างดี อีกทัง้ เครื่อง
เรือนเครื่องใช้ต่างๆ ยังอยู่ครบครัน เดินชมทัง้ ภายในและนอก
พระราชวัง เดินเล่นถ่ ายภาพในเขตพระราชอุทยานที่สวยงาม
นําชมเวียนนา นครหลวงแห่งออสเตรีย ที่เต็มไปด้วยอาคาร
สถาปัตยกรรมทีง่ ดงาม เทีย่ วชมริงสตราสเซ่ หรือถนนวงแหวนแห่งเวียนนา ทีม่ คี วามกว้างบางช่วงถึง 50 เมตร
ประกอบไปด้วย อาคารสําคัญทางประวัตศิ าสตร์มากมาย อาทิ ศาลาว่าการ สร้างด้วยศิลปสไตล์นีโอ-โกธิก
โวทิฟเชิรช์ , อาคารรัฐสภา, อนุสาวรียโ์ ยฮันสเตร้าทส์ จูเนียร์ ผูป้ ระพันธ์ “Blue Danube Waltz” อันลือชื่อ
เทีย่ ง
บ่าย

คํา่

วันที่สาม
เช้า

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านสู่ถนนคาร์ทเนอร์ (KARTNER STRASSE) ย่านช้อปปิ้ ง
หลักของเวียนนา ซึ่งท่านสามารถใช้เวลาเดินชมสินค้านานาชนิด
รวมทัง้ สินค้าแบรนด์เนมแบบนาฬิกา ROLEX, PATEK
PHILLIPE กระเป๋ า LOUIS VUITTON, PRADA และอีก
มากมาย หรือชมความงามของโบสถ์เซนต์สตีเฟ่ น ในศิลปะแบบ
โกธิค ใจกลางเมืองหรืออาจใช้เวลาว่างทดลองชิมเวียนนาคอฟฟี่ พร้อมเค้กทีม่ ชี ่อื เสียง
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารที่หมู่บา้ นกรินซิ่ง ชิมไวน์สดรสดีของชาวเวียนนา พร้อมดนตรีขบั กล่อม /
นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม AUSTRIA TREND หรือระดับเดียวกัน
เวียนนา – กราซ – ฮอลสตัท
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านสู่เมืองกราซ (GRAZ / 2 ชม. 30 นาที) เมืองสวยของ
ออสเตรี ย ที่ ไ ด้ร ั บ การคั ด เลื อ กให้เ ป็ นเมื อ งหลวงแห่ ง
ศิลปวัฒนธรรมแห่งยุโรป และเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 2 ของประเทศ
ในอดีตเมืองกราซเป็ นเมืองหน้าด่านทีม่ ปี ้ อมปราการอันแข็งแกร่งไว้
ป้ องกัน การรุ ก รานจากพวกเติ ร ์ก นํา ท่ า นชมเมือ งกราซ เมือ ง
ศิลปวัฒนธรรมแห่งยุโรป (CULTURA CITY OF EUROPE) ทีม่ กี ารผสมผสานระหว่างความคลาสสิคของ
เมืองเก่าและทันสมัยของเมืองในศตวรรษที่ 20 ได้อย่างลงตัวที่สุด ผ่านชมโบสถ์ประจําเมือง แต่เดิมเคยเป็ น
คฤหาสน์ทใ่ี หญ่โตหรูหรา สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1438-1464 โดยพระเจ้าฟรีดชิ ที่ 3 ต่อมาในปี ค.ศ. 1786 ได้
ถวายให้เป็ นโบสถ์สาํ หรับราชสํานัก ให้ท่านได้มเี วลาเดินเล่นในตัวเมืองน่ารักท่ามกลางบรรยากาศอันสวยงาม
กลางหุบเขาแอลป์ แห่งนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
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บ่าย

คํา่
หมายเหตุ
วันที่สี่
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

ออกเดินทางสู่ฮอลสตัท โดยรถโค้ช (HALLSTATT / 2 ชม. 30
นาที) เมืองมรดกโลกทีเ่ ก่าแก่ยอ้ นหลังกลับไปกว่า 4,000 ปี ช่วงที่
เจริญรุ่งเรืองทีส่ ุดในอดีตประมาณปี 800-400 ก่อนคริสตกาล และ
ยัง มีทิว ทัศ น์ท่ีส วยงามเป็ น ที่ห ลงใหลของนัก เดิน ทางมากมาย
นําท่านชมเมืองฮอลสตัท เดินเท้าเลาะริมทะเลสาบบนถนนเลียบ
ทะเลสาบทีเ่ รียกว่า “ซี สตราซ” (SEE STRASS) ระยะทางประมาณ 800 เมตร อีกด้านมีรา้ นขายของทีร่ ะลึกที่
ศิลปิ นพื้นบ้านออกแบบเองเป็ นระยะสลับกับบ้านเรือนสไตล์แอลไพน์ทเ่ี ก่าแก่ไม่ขาดสาย บ้างก็อยู่ระดับพื้นดิน
บ้างก็อยู่บนหน้าผาลดหลันกั
่ นเป็ นชัน้ ๆ และ บ้านแต่ละหลังลว้ นประดับประดาด้วยของเก่า ดอกไม้หลากสีสนั
สวยงามปลายสุดของถนนซี สตราซ ท่านจะได้ชมจตุรสั ประจําเมืองซึ่งเป็ นลานหินขนาดย่อม ประดับด้วยนํา้ พุ
กลางลาน และอาคารบ้านเรือนที่สวยงาม ชมจุดชมวิวมหาชน แลว้ นําท่านนัง่ รถรางขึ้นสู่จุดชมวิวบนภูเขา
ชมจุดชมวิวที่สวยที่สุดของฮอลสตัท (WORLD HERITAGE VIEW POINT) อิสระให้ท่านได้พกั ผ่อนนัง่ จิบ
กาแฟ หรือเดินเล่น
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (เมนู ปลาเทร๊าซ์) / นําท่านเข้าที่พกั โรงแรม HERITAGE หรือ
ระดับเดียวกัน
เนื่ องจากมีแต่โรงแรมเล็กๆ (4 ดาวมี 1 แห่งเท่านั้น) หากโรงแรมเต็มอาจไปพักเมืองใกล้เคียง แต่รบั รองว่า
โรงแรมดี (ไม่ดีเราไม่ทาํ )
ฮอลสตัท – ฮาลลีน - ซาลส์เบิรก์ – เบิรช์ เทสกาเดน (เยอรมัน)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เหมืองเกลือฮาลลีน (HALLEEN / 1 ชม.)
เพือ่ ชมเหมืองเกลือทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในโลกทีเ่ ปิ ดให้นกั ท่องเทีย่ วเขา้
ชม ภายในถํา้ ท่านจะตื่นเต้นสนุ กสนานกับการเที่ยวชมหลาย
รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็ นการสไลด์ลงตามทางไม้ลน่ื โบราณที่ยาว
กว่า 42 เมตร นัง่ เรือล่องทะเลสาบเกลือ และนัง่ รถไฟชม
สถานที่สาํ คัญที่ชาวเหมืองเกลือเคยใช้ชีวติ อยู่จริง เช่น วิหารเซนต์รูเพิรต์ โรงอาหาร หุ่นจําลองชาวเซลติกผูท้ ่ี
ค้นพบเหมืองเกลือเป็ นเผ่าแรก ฯลฯ จากนัน้ ออกเดินทางสู่เมืองซาลส์เบิรก์ (SALZBURG / 15 นาที) เมืองที่
ได้รบั สมญานามว่า THE ROME OF THE NORTH ถือว่า เป็ นเมืองทีส่ วยงามทีส่ ุดแห่งหนึ่ง เพราะเมืองนี้
ได้รบั การสนับสนุนอย่างดีย่งิ ในการสร้างเมืองจากอาค์คบิชอฟ เมือ่ ครัง้ เจริญรุ่งเรืองให้เป็ นเมืองทีเ่ พรียบพร้อม
ไปด้วยศิลปะแบบบาร็อค นําท่านชมซาลส์เบิรก์ เป็ นเมืองเกิดของคีตกวีช่อื ดัง เด็กอัจฉริยะ “วูลฟ์ กงั อมาดิอสุ
โมสาร์ท” และยังเป็ นฉากในการถ่ายทําภาพยนตร์อมตะ “THE SOUND OF MUSIC” หรือมนต์รกั เพลง
สวรรค์ นําท่านเดินชมเมืองเก่าบนถนน GETREIDE GASSE ซึง่ เป็ นย่านช้อปปิ้ งของเมือง นําท่านถ่ายภาพคู่กบั
อนุสาวรียข์ องโมสาร์ทซึง่ ตัง้ อยู่บริเวณใจกลางเมืองเก่า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย
นําท่านเดินทางสู่เมืองเบิรช์ เทสกาเดน (BERCHTESGADEN / 1 ชม. 30 นาที) เมืองเล็กๆ ทีม่ คี วามสําคัญ
ทางด้านประวัตศิ าสตร์ท่ยี อ้ นกลับไปในช่วงปี ค.ศ. 1102 ตัง้ อยู่ปลายวนอุทยานแห่งชาติโอบลอ้ มด้วยทิวทัศน์
อันงดงามแห่งเขุนเขาและทุ่งหญ้า เป็ นเมืองที่นกั เล่นสกีนิยมไปพักอีกแห่งหนึ่ง นําท่านสู่ทะเลสาบโคนิ กเซ่
(KONIGSEE) ทะเลสาบกษัตริย ์ ทีม
่ นี าํ้ ใสราวกับมรกต ทะเลสาบแห่งนี้เป็ นดินแดนแห่งฟยอร์ดทีง่ ดงามทีส่ ุด
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คํา่
วันที่หา้
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
วันที่หก
เช้า

ในประเทศเยอรมนี ในเขตเทือกเขาแอลป์ มแี หล่งกําเนิดจากการ
ละลายของกลาเซีย ร์บ นยอดเขา ตัง้ แต่ ยุ ค นํา้ แข็ง ก่ อ ให้เ กิ ด
ทะเลสาบที่งดงาม และความมหัศจรรย์ของฟยอร์ดที่มอี ยู่เพียง
ไม่ก่ีแห่งในโลกฟยอร์ดแห่งนี้มี ความยาวกว่า 8 กม. กว้างถึง
1,250 กม. ลึก 190 ม. และตัง้ อยู่บนความสู งกว่า 602 เมตร
เหนือระดับนํา้ ทะเล นําท่านล่องเรือพลังงานไฟฟ้ าทีถ่ ูกสร้างขึ้นเพือ่ ให้บริการนักท่องเทีย่ วมาตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1909
เพือ่ ไม่เกิดมลภาวะ เรือจะนําท่านล่องไปชมบรรยากาศแห่งฟยอร์ด ชมความงามของภูเขาเจนเนอร์ (JENNER
MOUNTAION) จนถึงโบสถ์เซนต์ บาโธโลมา (ST. BARTOLOMA CHURCH) ตัง้ อยู่รม
ิ ทะเลสาบอันเป็ น
เสน่หข์ องดินแดนแห่งฟยอร์ดนี้
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง/นําเข้าทีพ่ กั โรงแรม ALPEN KRONPRINZ หรือระดับเดียวกัน
เบิรช์ เทสกาเดน – โฮเฮนชวานเกา - ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฟุสเซ่น
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองโฮเฮนชวานเกา (HOHENSCHWANGAU / 3 ชม. 30 นาที) เมืองที่ตงั้ ปราสาท
โฮเฮนชวานเกาที่ป ระทับ ของกษัต ริย ล์ ุด วิก ที่ 2
ในวัย เยาว์ ซึ่ง เป็ น แรงบัล ดาลใจในการก่ อ สร้า ง
ปราสาทนอยชวานชไตน์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านขึ้นชมปราสาทนอยชวานสไตน์ หรือปราสาทหงษ์ใหม่ (NEUSCHWANSTEIN CASTLE) ทีพ่ ระเจ้า
ลุดวิกที่ 2 โปรดปรานทีส่ ุด เป็ นสถาปัตยกรรมโรมานส์ และ
ตกแต่งอย่างหรูหราตระการตาด้วยศิลปะแบบอาร์ทนู โว ตัง้
โดดเด่นอยู่บนเนินเขาสู ง เหมือนปราสาทในเทพนิยาย จน
เป็ นต้นแบบให้วอลท์ดสิ นียน์ าํ ไปสร้างปราสาทเจ้าหญิงนิทรา
แล ว้ นํา ท่ า นเดิน ทางตามถนนสายโรแมนติค อัน มีช่ือ เสีย ง
(ROMANTIC STRASSE) เพลิดเพลินกับภาพชนบทอันงดงาม ผ่านพื้นทีเ่ กษตรกรรม ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์อน
ั
เขียวขจี และทุ่งแรฟที่ออกดอกเหลืองอร่ามสุดสายตาสู่เมืองฟุสเซ่น (FUSSEN) เมืองสําคัญบนเส้นทางสาย
โรแมนติคสตราสเซ่ ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมในยุคเฟื่ องฟูของเยอรมันเรอเนสซองต์ นําเข้าที่พกั โรงแรม
LUIPOLDPARK หรือระดับเดียวกัน จากนัน
้ อิสระเดินเล่นหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ฟุสเซ่น – ลินเดา – วาดุซ๊ – เซนต์ มอริทซ์ (สวิตเซอร์แลนด์)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองลินเดา (LINDAU) เมืองเล็กๆ น่ารัก เป็ นเกาะอยู่ในรัฐบาวาเรีย ทีม่ ี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ และเป็ นเมืองพักผ่อนริมทะเลสาบโบเด้นเซ (BODENSEE)
หรือทะเลสาบคอนสแตนซ์ (LAKE CONSTANCE) นําท่านเดินเล่นชมย่านเมืองเก่ า
ถนนแม็กซิเลียน ชมความโรแมนติคของเมือง ผ่านชมอาคารบ้านเรือนและศาลากลาง
เมืองลินเดา (ALTES RATHAUS) แลว้ นําท่านสู่บริเวณทะเลสาบ นําชมหอคอย
ประภาคารมางทวร์ม (MANGTURM) และอนุสาวรียส์ งิ โตบาวาเรีย ให้ท่านได้บนั ทึกภาพและเดินเล่นช้อปปิ้ ง
ตามอัธยาศัย
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่เมืองวาดุซ๊ (VADUZ) เมืองหลวงของรัฐอิสระ
ลิคเค่นสไตน์ มีเจ้าชายสืบเชื้อสายปกครองมากกว่า 200 ปี เลือก
ซื้อแสตมป์ ท่มี ชี ่ือเสียงของเมืองนี้ แลว้ นําท่านสู่เซนต์มอริทซ์
(ST. MORITZ / 2 ชม.) เมืองรีสอร์ทตากอากาศชื่อดังทีเ่ ศรษฐี
ยุ โรปนิ ยมมาสร้า งบ้านพักตากอากาศที่น่ี และยัง ได้ช่ือว่าเป็ น
โรงเรียนฝึ กสอนสกีแห่งแรกของสวิตเซอร์แลนด์ ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย เมืองนี้เป็ นอีกเมือง
สวยติดอันดับของสวิส
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม STEFFANI หรือระดับเดียวกัน
เซนต์ มอริทซ์ – รถไฟเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส – ติราโน (อิตาลี) – โคโม
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางโดยรถไฟสายเบอร์นินา เอ็กซเพรส (BERNINA EXPRESS) รถไฟสายประวัตศิ าสตร์เก่าแก่สุด
ของสวิตเซอร์แลนด์ เปิ ดบริการตัง้ แค่ปี ค.ศ. 1910 โดยบริษทั ไร
เธียนร์ บาห์น ให้ท่านได้ชมความสวยงามของธรรมชาติสองข้าง
ทางแบบพาโนรามา ผ่ า นเขตใจกลางเทือ กเขาแอลป์ อุ โ มงค์
สะพานหิน และสะพานก้นหอยแห่งบรูซโิ อ (BRUSIO) สะพาน
โค้งวงกลมทีม่ ชี ่อื เสียง (นัง่ รถไฟประมาณ 2 ชม. 5 นาที / รถยนต์
นํากระเป๋ าไปรอรับปลายทาง) สู่เมืองติราโน (TIRANO) เมือง
เล็กๆ น่ารักสไตล์อติ าเลียน อยู่ใกล ้พรมแดนระหว่างประเทศอิตาลีและสวิส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ออกเดินทางสู่โคโม (COMO / 2 ชม. 30 นาที) เมืองริม
ทะเลสาบแสนสวย อีกหนึ่งบรรยากาศของอิตาเลียน ให้ท่าน
ได้เดินเล่นชมเมืองและทะเลสาบสวยแห่งนี้ท่กี าํ ลังเป็ นที่นิยม
ของบรรดาเศรษฐี ดารา และนักกีฬายอดนิยมจากทัว่ โลกซื้อ
บ้านพักตากอากาศสุดหรูเอาไว้พกั ผ่อนได้ตลอดทัง้ ปี
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม METROPOLE SUISSE หรือระดับเดียวกัน
- บางวัน รถไฟสายเบอร์นิ น า เอ็ ก ซเพรส ไม่ มีว่ ิ งบริ ก ารในช่ ว งบ่ า ย บริ ษัท จะใช้ร ถไฟปกติแ ต่ เ ป็ นชัน้
เฟิ ร์สคลาสและวิ่งบนรางเดียวกันวิวเดียวกันทดแทน (ค่าตัว๋ แพงกว่าเล็กน้อย บริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ)
- หากโรงแรมทีโ่ คโมเต็ม จะข้ามไปนอนลูกาโน่ ฝ่ งั สวิส
โคโม – ฟ็ อกซ์ทาวน์เอ้าท์เล็ท (สวิตเซอร์แลนด์) – ลูกาโน่ – ลูเซิรน์ – กือสตัด๊
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านสู่เมนดรีซีโอ (MENDRISIO / 30 นาที) เป็ นเมืองเล็กๆ ทีอ่ ยู่ชายแดน
สวิส -อิต าลี อิส ระให้ท่ า นได้ช อ้ ปปิ้ งสิน ค้า ในฟ็ อกซ์ท าวน์ เ อ้า ท์เ ล็ท (FOX
TOWN OUTLET) ซึง่ เป็ นเอาท์เล็ททีใ่ หญ่อยู่ตด
ิ กับพรมแดนระหว่างประเทศ
อิตาลีและสวิตเซอร์แลนด์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมจากทัว่ โลกมากมาย
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รวมทัง้ แบรนด์เนมจากอิตาลี อาทิเช่ น กางเกงดีเซล (DIESEL) ,
เฟอร์รากาโม่ (FERAGAMO), กุชชี (GUCGI) พราด้า (PRADA)
สํา หรับ ท่ า นที่ไ ม่ ช อบการช้อ ปปิ้ ง บริเ วณฟ็ อกซ์ท าวน์แ ห่ ง นี้ ย งั มี
ซุปเปอร์มาเก็ตชื่อดัง Coop ท่านสามารถเลือกซื้อผลไม้, ขนม
หรื อ ช็ อ คโกเลตต่ า งๆ ตามอัธ ยาศั ย นํ า ท่ า นสู่ เ มื อ งลู ก าโน่
(LUGANO / 20 นาที) เมืองตากอากาศริมทะเลสาบทีม
่ ชี ่อื เสียงของสวิสตอนใต้ ให้ท่านได้เดินเล่นชมย่าน
เมืองเก่า ชมอาคารบ้านเรือนและร้านค้าทีย่ งั คงรักษาไว้เป็ นอย่างดี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านเดินทางสู่ลูเซิรน์ (LUCERNE / 2 ชม.) เมืองท่องเที่ยว
อันดับหนึ่งของสวิส นําท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรียส์ งิ โต ให้ท่านมีเวลา
อิส ระเดิน เล่ น ชมทะเลสาบลู เ ซิร ์น ที่ไ ด้ช่ื อ ว่ า ถู ก ถ่ า ยรู ป มากที่สุ ด
รวมทัง้ สะพานไม้ (KAPELL BRÜCKE) สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิรน์
หรือเดินเล่นชมเมืองลูเซิรน์ แล ้วนําท่านสู่เมืองกือสตัด๊ (GSTAAD /
1 ชม.) เมืองตากอากาศทีม่ ชี ่อื เสียงของเศรษฐีและผูม้ ชี ่อื เสียงในยุโรป
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม ARC EN CIEL หรือระดับเดียวกัน 2 คืน

13.30 น.

กือสตัด๊ – กลาเซียร์ 3000 – กือสตัด๊
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านสู่โกล ดู ปิ ลยง (COL DU PILLON) เพือ่ ขึ้นกระเช้า
ไฟฟ้ าขนาดใหญ่ท่จี ผุ ูโ้ ดยสารได้ถงึ 125 คน สู่กลาเซียร์ เลส
ไดเบลเรท (GLACIER LES DIABLERETS) หรือ “กลา
เซียร์ 3,000” (GLACIER 3000) แหล่งท่องเทีย่ วอีกแห่งหนึ่ง
ของสวิตเซอร์แลนด์ บนความสูงระดับ 2,971 เมตร เหนือ
ระดับนํา้ ทะเลปานกลาง อิสระให้ท่านสนุกสนานกับ การนัง่ เก้าอี้เลือ่ นไฟฟ้ าทีน่ กั สกีใช้เพือ่ การนัง่ ขึ้นเขา นัง่ รถส
โนว์บสั (SNOW BUS) วิง่ ไปบนหิมะ, นัง่ ถาดเลือ่ น (SNOW SLED) และ ALPINE COASTER หรือการ
นัง่ เก้าอี้บนรางเลือ่ นทีห่ วาดเสียว สัมผัสประสบการณ์ทต่ี ่นื เต้นสนุกสนานแต่ปลอดภัย
ทีน่ ่ี เหมาะอย่างยิ่งสําหรับท่านทีต่ อ้ งการความสนุ กกับเครื่องเล่นและกิจกรรมบนหิมะ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
นําท่านลงจากยอดเขา แล ้วเดินทางกลับสู่เมืองกือสตั ๊ด
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
กือสตัด๊ – ซูริค – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางสู่สนามบินซูรคิ (1 ชม. 20 นาที)
บินตรงกลับกรุงเพทฯ โดยเทีย่ วบินที่ TG 971

วันที่สิบเอ็ด
05.30 น.

กรุงเทพฯ
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ ดยสารขาเขา้ )

หมายเหตุ
เทีย่ ง
บ่ายๆ
คํา่
วันที่สิบ
เช้า
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วันเดินทาง
27 เม.ย.-7 พ.ค. // 18-28 พ.ค., 8-18 มิ.ย.
อัตราค่าบริการ **กรุณารีบจอง และส่งสําเนาพาสปอร์ต เพือ่ จองคิววีซ่าเพราะคิวแน่ นมาก **
รายการ
เม.ย.
พ.ค.-มิ.ย.
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ
128,000.121,000.112,000.106,000.เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ
107,000.101,000.เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผูใ้ หญ่ (ไม่มเี ตียงเสริม) ราคาท่านละ
พักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ ราคาท่านละ
22,000.22,000.**จองและมัดจําภายใน 20 มกราคม เพือ่ เดินทาง มกราคม-พฤษภาคม ลดท่านละ 2,000.-บาท
หมายเหตุ
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีหอ้ ง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนํ าว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
๋ วเลื่อนไม่ได้
**ท่านที่จะไม่ใช้ตวกรุ
ั ๋ ป๊ กรุณาแจ้งก่อนเดินทาง อย่างน้อย 23 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จา่ ย / ตัวกรุ
๋ ป๊ เมื่อออกตัวแล้
ทุกกรณี
อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับแบบหมูค่ ณะ
- ค่าทีพ่ กั โรงแรมตามรายการ และค่าขนกระเป๋ าขึ้น-ลงท่านละ 1 ใบ
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่านํา้ หนักกระเป๋ าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก.
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า
- ค่ารถรับ-ส่งตามรายการ
- ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
- ค่าทิปขนกระเป๋ าทีโ่ รงแรม, บริกรร้านอาหาร - ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
- ค่ามัคคุเทศก์ชาํ นาญงานจากบริษทั
- นํา้ ดืม่ ท่านละ 1 ขวด/วัน
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 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 ค่าเครื่องดืม่ 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 (สงกรานต์ 60 วัน)
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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%
**นี่ คอื กฏเกณฑ์ทวั ่ ๆ ไป แต่ในความเป็ นจริง บริษทั เราจะคืนเงินท่านให้มากที่สดุ เพราะเราต้องการกําไรจากการทําธุรกิจ ไม่ใช่
จากความเดือดร้อนของลูกค้า
หมายเหตุ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทางตํา่ กว่า 15 ท่าน โดยทีจ่ ะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
อย่างน้อย 20 วัน และยินดีทจ่ี ะจัดหาคณะทัวร์อน่ื ทดแทนให้หากท่านต้องการ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน
การประท้ว งจลาจล ปัญ ญาอัน เกิ ด จากการเมือ ง, ภัย สงคราม, ภัย ธรรมชาติ ทุ ก ชนิ ด อาทิ แผ่ น ดิ น ไหว, ฝนตกหนัก ,
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
- 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 3,200 บาท โดยปริยาย (ไม่คนื ทุกกรณี หากมีการยีน่ วีซ่าแล ้ว)
- การที่วซี ่าจะออกหรือไม่ เราไม่สามารถฟ้ องร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทง้ั สิ้น เพราะมีเอกสิทธิ์ทางการทูตคุม้ ครองตามข้อตกลงของ
ทุกประเทศ โปรดทําความเข้าใจ
- 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)
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- 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 )
- 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
๋
ได้รบั การยืนยันแล ้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้ กรณี CHECKเดินทาง หากท่านออกตัวโดยไม่
THROUGH (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
- หากโรงแรมในเมืองทีจ่ ะเข้าพักเต็มเนื่องมาจากมีงานแสดงสินค้า หรือมีการจัดประชุมสัมมนาใหญ่ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
นําท่านเข้าพักเมืองใกล ้เคียง และโรงแรมดีมมี าตรฐานระดับเดียวกัน
- 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 : ใช้หนังสือรับรองการทํางานจากสถานทีท่ าํ งานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุ
วันทีอ่ อกจดหมาย ตําแหน่ง อัตราเงินเดือน วันเข้าทํางานและวันทีเ่ ดินทาง (ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่นัด
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 ให้บคุ คลในครอบครัวเดียวกัน รับรองค่าใช้จ่ายให้กบั ผูเ้ ดินทางต้องมี สําเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทางและ
ผูร้ บั รองค่าใช้จ่ายเพือ่ 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 วีซ่าและการติดต่อ

- 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

