FTT2392 ทัวร์ยโุ รป EUROPE THE TRIPLE MOUNTAINS เยอรมนี –

สวิตเซอร์แลนด์ 3 เขา 8 วัน 5 คืน (EK)

EUROPE THE TRIPLE MOUNTAINS
เยอรมนี – สวิตเซอร์แลนด์ 3 เขา
8 วัน 5 คืน

เดินทาง ธันวาคม 2565

วันที่
วันที่ 1.
วันที่ 2.
วันที่ 3.

เส้ นทางการเดินทาง
กรุงเทพ
แฟรงค์เฟิ รต์ – ไฮเดลเบิรก์ – ปราสาทไฮเดลเบิรก์ – ทิทิเซ่
ทิทิเซ่ – กรุงเบิรน์ – เวเว่ย ์ – โลซานน์

วันที่ 4.
วันที่ 5.
วันที่ 6.
วันที่ 7.
วันที่ 8.

โลซานน์ – เขากลาเซียร์ 3000 - ปราสาทชิลยอง – แทซ
แทซ – เซอร์แมท – ยอดเขากรอนเนอร์แกรต – อินเทอร์ลาเกน
อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – ซุก – ลูเซิรน์
ลูเซิรน์ – ชาฟฟ์ เฮาเซิน - นา้ ตกไรน์ – ซูรคิ – สนามบิน
ดูไบ - กรุงเทพฯ

เช้ า กลางวัน

เย็น

✈
✈


✈



✈

















✈

✈

โรงแรม
MARIRIM TITISEE
NOVOTEL LAUSANNE
BUSSIGNY
ELITE TAESCH
METROPOLE
IBIS STYLES LUZERN

✈
✈

ปราสาทไฮเดลเบิรก์ | เซอร์แมต|ยอดเขากรอนเนอร์แกรต | ยอดเขากลาเซียร์ 3000 |ป่ าดา
แฟรงค์เฟิ ร์ต|ยอดเขาจุงเฟรา | ซุก| ลูเซิรน์ | อินเทอร์ลาเกน| น้าตกไรน์ |ซูริค

ราคาแนะนาเพียง

92,900.-

กำหนดกำรเดินทำง
ว ันที่ 30 พ.ย. – 7 ธ.ค. 65

92,900.-

ว ันที่ 26 ธ.ค. 65 -2 ม.ค. 66

105,900.-

ว ันที่ 29 ธ.ค. 65 -5 ม.ค. 66

105,900.-

วันที่ 1

กรุงเทพ

17.30 น.
20.35 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมี
เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ดไู บ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 373

วันที่ 2

แฟรงค์เฟิ ร์ต – ไฮเดลเบิรก์ – ปราสาทไฮเดลเบิรก์ – ทิทเิ ซ่

00.50 น.
03.20 น.
07.35 น.

เดินทางถึงสนามบินดูไบรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางต่อสู่แฟรงค์เฟิ รต์ โดยเที่ยวบินที่ EK 43
ถึงสนามบินแฟรงค์เฟิ ร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็ น 6 ชั๋วโมงในวันที่

กลางวัน
บ่าย

29 ตุลาคม 2565) นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นาท่านเดินทางเข้าสู่ตัว เมืองแฟรงก์เฟิ ร์ต (Frankfurt)
ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ท่สี าคัญของเยอรมนี รวมทัง้ เป็ นศูนย์กลางการธนาคารการเงินและการค้าหุน้ ที่สาคัญของ
ประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิ ร์ต ซึ่งถือได้ว่าเป็ นสถานีรถไฟต้นแบบของหัวลาโพงประเทศไทย ครัง้ เมื่อคราวเสด็จ
ประพาสยุโรปของรัชกาลที่ 5 นาเที่ยวชมจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็ นจัตุรสั ที่เก่าแก่ท่ีสดุ ในเมือง ด้านข้างก็ คือ THE
ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรสั โรเมอร์ นาท่านออก
เดินทางโดยรถโค้ชสู่ เมืองไฮเดลเบิรก์ (Heidelberg) เป็ นเมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตัง้ อยู่บริเวณฝั่ งแม่นา้ เน็กคาร์ (Neckar
River) อดีตเมืองศูนย์กลางการศึกษาที่สาคัญของเยอรมัน เป็ นที่ตงั้ ของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิรก์ ซึ่งเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งแรก
ของเยอรมัน ด้วยความสวยงามของเมืองนีท้ าให้มีนกั ท่องเที่ยวนับล้านคนในแต่ละปี ตอ้ งมาเยือนเมืองแห่งนี ้ แล้วนาท่านผ่าน
ชมย่านการค้าและแหล่งรวมของนักศึกษา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนัน้ นาเข้าชมปราสาทไฮเดลเบิรก์ (Heidelberg Castle) ที่สร้างขึน้ อยู่บนเชิงเขาเหนือแม่นา้ เน็กคาร์ ซึ่งสามารถมองเห็น
วิวทิวทัศน์ของเมืองได้โดยรอบ โดยตัวปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี ชมประตูคืนเดียว (Elisabeth’s
Gate) ที่สร้างขึน้ โดยคาสั่งของพระเจ้าเฟเดอริก ที่สร้างเพื่อเป็ นของขวัญวันเกิดแด่ พระมเหสี อลิซาเบธ ซึ่งสร้างเสร็จภายใน
คืนเดียว จากนัน้ ชมถังไวน์ท่ใี หญ่ท่สี ดุ ในโลกมีความจุถึง 220,000 ลิตร จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองทิทเิ ซ่(Titisee) เมืองริม
ทะเลสาปที่ตงั้ อยู่ในเขตป่ าดา (Black Forest) ให้ท่านได้อิสระชมความงามของบ้านเรือน ชมทัศนียภาพของทะเลสาบที่มีฉาก
หลังเป็ นป่ าสนอยู่บนภูเขา ที่เรียกว่า แบล็กฟอเรสต์ สถานที่อนั เป็ นต้นกาเนิดนาฬิกากุ๊กกู ให้ท่านได้มีโอกาสชิมเค้กแบล็กฟอ
เรสอันขึน้ ชื่อ ณ เมืองต้นตารับตามอัธยาศัย และเพลิดเพลินกับการเลือกซือ้ สินค้าที่ระลึก

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเข้าสู่ท่พี กั MARIRIM TITISEE หรือเทียบเท่า

วันที่ 3

ทิทเิ ซ่ – กรุงเบิรน์ – เวเว่ย์ – ปราสาทชิลยอง -โลซานน์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่กรุ งเบิรน์ (Bern) ซึ่งได้รบั การยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี ้
เบิรน์ ยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีท่ีสุดของโลกในปี ค.ศ.2010 นาท่านชมบ่อหมีสีนา้ ตาล
(Bear Park) สัตว์ท่เี ป็ นสัญลักษณ์ของกรุงเบิรน์ นาท่าน ชมมาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ปั จจุบนั เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค
เป็ นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี นาท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ

ค่า
ที่พกั

ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี ้ ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกา
ไซ้ท ์ คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ที่มี “โชว์” ให้ดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครัง้ นาท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์ Munster
สิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ ท่ีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถูกสร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพที่บรรยายถึงการ
ตัดสินครัง้ สุดท้ายของพระเจ้า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่เมืองเวเว่ย ์ (Vevey) ตัง้ อยู่รมิ ชายฝั่ งด้านเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็ นเมืองที่ได้ช่ือว่าเป็ น “ไข่มกุ
แห่งริเวียร่าสวิส” (Pearls of the Swiss Riviera) ดินแดนที่เหมาะแก่การทากิจกรรมแทบทุกฤดูกาล นาท่านเดินทางโดยรถโค้ช
ปรับอากาศสู่เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองตากอากาศที่ตงั้ อยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ช่ือว่าริเวียร่าของสวิส ชมความ
สวยงามของทิวทัศน์ บ้านเรือน ริมทะเลสาบ น าท่านถ่ายรู ปกับ ปราสาทชิลยอง (ด้ านนอก) (Chillon castle) ปราสาท
โบราณอายุก ว่ า 800 ปี สร้างขึ น้ บนเกาะหิ น ริม ทะเลสาบเจนี วา ตั้ง แต่ ยุค โรมัน เรือ งอ านาจโดยราชวงศ์ SAVOY โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินค้าที่จะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต้หรือจากตะวันตกสู่
ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากเป็ นเส้นทางเดียวที่ไม่ตอ้ งเดินทางข้ามเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแห่งนีจ้ ึงเปรียบเสมือน
ด่านเก็บภาษี ซ่งึ เอาเปรียบชาวสวิสมานานนับร้อยปี นาท่านเดินทางสู่เมืองโลซานน์ (Lausanne) ซึ่งตัง้ อยู่ตอนเหนือของ
ทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นบั ได้ว่าเป็ นเมืองที่มีเสน่หโ์ ดยธรรมชาติมากที่สดุ เมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์
อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่งอยู่บริเวณริมฝั่ งทะเลสาบที่น่ี เมืองโลซานน์มี ความ
สวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ท่ีสวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตาก
อากาศที่น่ี เมืองนีย้ งั เป็ นเมืองที่มีความสาคัญสาหรับชาวไทยเนื่องจากเป็ นเมืองที่เคยเป็ นที่ประทับของสมเด็จย่า จากนัน้ นา
ท่านชม สวนสาธารณะที่มีรูปปั้ นลิง 3 ตัว ปิ ดหู ปิ ดปาก ปิ ดตา อันเป็ นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว์ และ
ถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ที่รฐั บาลไทยส่งไปตัง้ ในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเข้าสู่ท่พี กั NOVOTEL LAUSANNE BUSSIGNY หรือเทียบเท่า

วันที่ 4

โลซานน์ – เขากลาเซียร์ 3000 - แทซ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองโกล เดอ ปิ ยง (Col Du Pillon) เมืองที่ตงั้ ของสถานีกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ท่ีจุผโู้ ดยสารได้ถึง 125 คน
นาท่านขึน้ กระเช้ายักษ์ ขึน้ สู่เขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) นาท่านเดินข้าม " The Peak Walk by Tissot" สะพานแขวน
ที่มีความยาว 107 เมตร ข้ามหน้าผาที่ระดับความสูง 3,000 เมตร ท่านจะได้ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ อัน
สวยงามแบบกว้างไกลสายตา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
หลังจากนั้นนาท่านเดินทางลงจากเขา เพื่อเดินทางสู่เมืองแทซ (Teasch) เมืองทางตอนใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อ
เตรียมขึน้ รถไฟเข้าสู่เมืองแซอร์แมตในวันรุง่ ขึน้

กลางวัน
บ่าย

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเข้าสู่ท่พี กั ELITE TAESCH หรือเทียบเท่า

วันที่ 5

แทซ - เซอร์แมท – ยอดเขากรอนเนอร์แกรต – อินเทอร์ลาเกน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านสู่สถานีรถไฟเมืองแทซ เพื่อเดินทางเข้าสู่เมืองเซอร์แมต (Zermatt) นาท่านนั่งรถไฟฟั นเฟื องสู่สถานีรถไฟกรอนเนอร์
แกรต (Gornergrat railway) ทาท่านเดินทางสู่จุดชมวิวที่ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ที่
สวยงาม นาท่านเดินเท้าสู่บริเวณทะเลสาบที่อยู่สงู จากระดับนา้ ทะเล 2,757 เมตร โดยบริเวณทะเลสาบนีเ้ ป็ นเงาสะท้อนภาพ
เขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn's reflect) อันสุดสวยงามยิ่งนัก ( โดยปกตินา้ ในทะเลสาบ จะมากหรือน้อยขึน้ อยู่กับปริมาณ
นา้ ฝน และ สภาพอากาศ ถ้าช่วงฤดูหนาวทะเลสาบจะกลายเป็ นนา้ แข็ง)

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางต่อสู่เมืองอินเทอร์ลาเกน (Interlaken) เป็ นเมืองที่ตงั้ อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบ
เบรียนซ์ (Lake Brienz) อันเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญ และ มีความสาคัญประหนึ่งเมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอลันด์ มี

ค่า
ที่พกั

ภาพของยอดเขาจุงฟราวด์เป็ นฉากหลัง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้ เมือง (ชีสฟองดูว)์
นาท่านเข้าสู่ท่พี กั METROPOLE หรือเทียบเท่า

วันที่ 6

อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงฟราวด์ – ซุก – ลูเซิรน์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงาม เพื่อขึน้ กระเช้า Eiger Express กระเช้าลอยฟ้า
ตัวใหม่ สู่สถานี Eigergletscher โดยกระเช้าตัวนีน้ อกจากจะให้ท่านได้เห็นวิวความสวยงามของจุงเฟราโดยรอบแล้วยังจะ
ช่วยให้ท่านลดเวลาลงกว่า 40 นาที เมื่อเทียบกับการขึน้ สู่ยอดเขาแบบเดิม หลังจากนัน้ นาท่านเดินทางต่อด้วยรถไฟเพื่อขึน้ สู่
สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยู่สงู ที่สดุ ในยุโรป (Top of Europe) ระหว่างเส้นทางขึน้ สู่ยอดเขา
ท่านจะได้ผ่านชมธารนา้ แข็งที่มีขนาดใหญ่ โดยเมื่อปี คศ.2001 องค์การยูเนสโกประกาศให้ยอดเขาจุงเฟรา เป็ นพืน้ ที่มรดก
โลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป มีความสูงกว่าระดับนา้ ทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร หลังจากนัน้ นาท่านเข้าชมถา้
นา้ แข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารนา้ แข็งลึกถึง 30 เมตร อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหิมะ
บนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขา และที่ไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ทาการไปรษณียท์ ่ีสงู ที่สดุ ใน
ยุโรป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
เดินทางต่อสู่เมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยายตัง้ อยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดย
นอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแล้ว เมืองนีย้ งั มีอตั ราการเก็บภาษี ท่คี ่อนข้างต่าจึงถือเป็ นที่ตากอากาศที่นิยมของเหล่า
เศรษฐี คนดังสาคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ท่านอาจจะเห็นซูเปอร์คาร์จอดเรียงรายอยู่ 2 ข้างทาง จนเป็ นเรื่ องธรรมดาไป
เลย นาท่านชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนด์มาร์กที่สาคัญแห่งหนึ่งของเมือง ด้วยความสูงของหอถึง 52
เมตรและความโดดเด่น ของหลังคาซึ่งเป็ นสีนา้ เงินขาวโดนเด่นตัดกับสีหลังคาสีนา้ ตาลของบ้านเมืองสวยงามอย่างยิ่ง นาท่าน
เข้าชมร้านทาทองที่เก่าแก่ท่สี ดุ ในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปิ ดทาการตัง้ แต่
สมัยศัตวรรตที่ 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแต่งในรูปแบบสถาปั ตยกรรมสมัยจักวรรดินโปเลียน มีซมุ ้ ประตูและเสาโรมัน มีรูป
ปั้ น และจิ ต รกรรมฝาผนั ง ด้ว ยการวาดลายหิ น อ่ อ นด้ว ยมื อ ในปี 1971 ได้เปิ ดร้า นนี ้เป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ศิ ล ปะล ้า ค่ า และ
เครื่องประดับหายาก และบางชิน้ มีเพียงชิน้ เดียวในโลก มีเวลาให้ท่านเดินชื่นชมอาคาร งานศิลปะลา้ ค่าและเครื่องประดับหา
ยากแล้ว ในส่วนของ Lohri Store ยังมีน าฬิ กาชั้นน าระดับโลกให้ท่านเลือกซือ้ เลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck
Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ
ออกเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถกู ห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบ
และขุนเขา นาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็ นอนุสรณ์ราลึกถึงการ
สละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวตั ิในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge)
ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่นา้ รอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็ นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิรน์ เป็ น
สะพานไม้ท่มี ีหลังคาที่เก่าแก่ท่สี ดุ ในยุโรป สร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์

กลางวัน
บ่าย

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน
นาท่านเดินทางเข้าสู่ท่พี กั IBIS STYLE LUZERNหรือเทียบเท่า

วันที่ 7

ลูเซิรน์ – ชาฟฟ์ เฮาเซิน - น้าตกไรน์ – ซูริค – สนามบิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสู่เมืองชาฟฟ์ เฮาเซิน (Schaffhausen) เมืองเล็กๆที่ตงั้ อยู่ทางเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ติดกับพรมแดน
เยอรมนี โดยสถาปั ตยกรรมของบ้านเรือนในเมืองนั้นตกแต่งด้วยศิลปะแบบเรเนอซองซ์และศิลปกรรมแบบเฟรสโกรวมกับ
ภาพวาดตามผนังของอาคารต่างๆที่บอกเรื่องราวของชาวเมืองอย่างสวยงาม นอกจากนัน้ แล้วเมืองนีย้ งั มีช่ือเสีย งจากการที่
เป็ น ที่ ตั้งของน ้าตกไรน์ (Rhine Fall) ซึ่งเป็ น น ้า ตกที่ ใหญ่ ท่ี สุด ในยุโรป น าท่ า นชมน้ าตกไรน์ (RhineFall) น ้าตกที่ ใหญ่
สวยงามและตื่นตาตื่นใจซึ่งเกิดจากแม่นา้ ไรน์ทงั้ สายไหลผ่านหน้าผากว้าง 150 เมตร จึงเป็ นนา้ ตกขนาดใหญ่ท่ีสดุ ในยุโรป
และได้ช่ือว่าเป็ นนา้ ตกที่สวยงามที่สดุ ในยุโรปกลางด้วย อิสระให้ท่านได้ช่ืนชมความงามของนา้ ตกและถ่ายรูปตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
จากนั้น น าท่ า นเดิ น ทางเที่ ย วเมื อ งซู ริ ค (Zurich) เมื อ งที่ ใหญ่ ท่ี สุด ในประเทศ น าท่ านถ่ า ยรู ป กับ โบสถ์ฟ รอมุน สเตอร์
(Fraumunster abbey) สร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริยเ์ ยอรมันหลุยส์ ใช้เป็ นสานักแม่ชีท่ีมีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจาก
ทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่ นาท่านสู่จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) เป็ นจัตรุ สั เก่าแก่ท่มี ีมาตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่
17 ปั จจุบนั เป็ นชุมทางรถรางที่สาคัญของเมืองและยังเป็ นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ่ท่สี ดุ
ในประเทศ อิสระให้ท่านได้เดินชมเมือง ถ่ายรูปและเลือกซือ้ ของที่ระลึกตามอัธยาศัย

กลางวัน
บ่าย

21.15 น.

ได้เวลาอันสมควรนาเดินทางสู่สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทาการคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้
สินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสารเที่ยวบินที่ EK86

วันที่ 8

ดูไบ - กรุงเทพฯ

07.10 น.
09.30 น.
18.40 น.

เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพด้วยเที่ยวบินที่ EK372
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิ ดทาการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองทีเ่ ข้าพัก
เช่น กรณีทเี่ มืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองทีใ่ กล้เคียงแทน
และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม

กรุ ณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
หมายเหตุ

1. บริษั ทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่ จะไม่รับผิ ดชอบต่อค่ าชดเชยความเสีย หาย อันเกิด จากเหตุสุด วิสัยที่ ทาง บริษั ทฯ ไม่
สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง
ไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีท่ีท่านจะใช้
หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนา้ เงิน) เดินทาง
หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณีท่คี ณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทาการซือ้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขของหมายเหตุทกุ ข้อ
แล้ว

ในกรณีทลี่ กู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิน้
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กับสภาวะอากาศ
และ เหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึง
ผลประโยชน์ และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ

EUROPE THE TRIPPLE MOUNTAINS
เยอรมนี – สวิตเซอร์แลนด์ 3 เขา
8 วัน 5 คืน
โดยสายการบิน EMIRATES (EK)
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
พักเดี่ยวเพิม่
กาหนดการเดินทาง
ท่านละ
ท่านละ
30 พ.ย. – 7 ธ.ค. 65
92,900.7,900.26 ธ.ค. 65 – 2 ม.ค. 66
105,900.8,900.29 ธ.ค. 65 – 5 ม.ค. 66
105,900.8,900.โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล
เงือ่ นไขการเดินทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน 2565)
ผูม้ ีสญ
ั ชาติไทย
► เอกสารที่ตอ้ งทาการเตรียมก่อนเดินทาง
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)
2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ข้อมูลตรงตามพาสปอร์ต) หรือ เอกสาร International Vaccinated
Certificate (สามารถลงทะเบียนขอออนไลน์ ได้ในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือวัคซีนพาสปอร์ต *เล่มสีเหลือง*
ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รบั วัคซีนครบถ้วนมาแล้ว
3. ไม่ตอ้ งลงทะเบียน Thailand Pass - เดินทางเข้าประเทศโดยไม่ตอ้ งกักตัวและไม่ตอ้ งตรวจหาเชือ้ โควิด-19
เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย
► เงื่อนไขวัคซีน การเดินทางท่องเที่ยวในทวีปยุโรป ในโปรแกรมเข้าท่องเที่ยวประเทศออสเตรีย เชก สโลวัค ฮังการี
แสดงหลักฐานการได้รบั วัคซีน ต้องได้รบั การฉีดวัคซีน โดย Moderna, Pfizer or Astra-Zeneca 2 โดส หรือ Johnson & Johnson 1 โดส
(โดยได้รบั วัคซีนไม่เกิน 270 วัน ครอบคลุมวันเดินทาง)

เงือ่ นไขการให้บริการ
1. ชาระเงินมัดจาท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
2. ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่เี ดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน เพื่อทาการจองคิวยื่นวีซ่า
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดย
อัตโนมัติ

3. เมื่อได้รบั การยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนั ที
4. หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่
รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขนั้ ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้ แบบหมู่คณะและ
ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทาง
เจ้าหน้าที่
6. หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกใน การเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกิน กว่า 4-5 ชั่วโมงติ ดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง
เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด

อัตราค่าบริการนีร้ วม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณี มีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกิน
จานวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)่
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบตั ิเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัท
ได้ **
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่ ีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่ส่งั พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนักเกินจากทาง
สายการบินกาหนดเกินกว่า 30 ก.ก. และมากกว่า 1 ชิน้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรค ประจาตัว, ค่ากระเป๋ า
เดินทางหรือของมีค่าที่สญ
ู หายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่สี ายการบินมีการปรับขึน้ ราคา
4. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รวมค่าบริการยื่นวีซ่า (7,200.-บาท)
6. ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ทอ้ งถิ่น (13 ยูโร/ต่อท่าน)
7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 ยูโร/ต่อท่าน)

เงือ่ นไขการชาระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือ 30 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจาเป็ น
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริง
ข้อมูลเบือ้ งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า
1.
2.

3.
4.

5.

การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูต
ง่ายขึน้
กรณี ท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดิ นทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัท ฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่ม
ออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั ิวีซ่าได้
สาหรับผูเ้ ดินทางที่ศึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพานักหรือศึกษาอยู่
เท่านัน้
หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน ผูเ้ ดินทางต้องไปยื่น
คาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทาง
ของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคาร้องขอวีซ่า และจานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ต่ากว่า 3
หน้า
ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ และพาสปอร์ต
ถือเป็ นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน
1.
2.
3.

ทางบริษัทได้สารองที่น่ งั พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
หากตั๋วเครื่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน้ จริง และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย
นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉกุ เฉิน และผูท้ ่จี ะนั่งต้องมีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่สายการบินกาหนด เช่น ต้องเป็ นผู้
ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่ นได้อย่ างรวดเร็วในกรณี ท่ีเครื่องบิ นมี ปัญ หา เช่น สามารถเปิ ดประตูฉุกเฉิ นได้ (นา้ หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผทู้ ่ีมีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอานาจในการให้ท่ีน่ งั Long leg ขึน้ อยู่กับทางเจ้าหน้าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้

กรณียกเลิกการเดินทาง
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.
9.

แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึน้ ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณี ท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตาม
จานวนที่ บริษัทฯกาหนดไว้ (20ท่านขึน้ ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน
บริษัทต้องนาไปชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทาการเลื่อนการเดินทางของ
ท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นีท้ ่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋ว และค่าธรรมเนียมวี
ซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
กรณีย่นื วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์
หรือมัดจามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า /
ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีท่กี รุ๊ปออก
เดินทางไม่ครบตามจานวน
กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์
ทัง้ หมด
กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่า
เหตุผลใดๆ ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด

่ ัก
ข้อมูลเพิม่ เติมเรื่องโรงแรมทีพ
1.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และ
ห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3
ท่าน แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่า
3. กรณีท่มี ีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต
และไม่มีอ่างอาบนา้ ซึ่งขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
่ เชงเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)
เอกสำรประกอบกำรขอวีซำ
่ น ับจำกว ันยืน
้ อยูก
ใชเ้ วลำทำกำรอนุม ัติวซ
ี ำ
่ ประมำณ 15 ว ันทำกำร หรือมำกกว่ำนน
ั้ ขึน
่ ับ
ดุลยพินจ
ิ ของสถำนทูต
่ แสดงตนทีศ
่ VFS Global (จำมจุรส
ยืน
่ วีซำ
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซำ
ี แควร์)
่ เข้ำสถำนทูตแล้ว ไม่สำมำรถดึงเล่มออกมำก่อนได้
ในระหว่ำงยืน
่ วีซำ
่ มำก่อน กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำทีท
**หำกท่ำนเคยโดนปฏิเสธกำรขอวีซำ
่ ัวร์ให้ร ับทรำบตงแต่
ั้
ทท
ี่ ำ
่ นทำกำร
จองท ัวร์เข้ำมำ เพือ
่ ทำกำรแก้ไขในกำรขอวีซ่ำในครงนี
ั้ ้ มิฉะนนหำกท่
ั้
ำนไม่แจ้งให้ทรำบ อำจจะมี
ี ต่อกำรขอวีซ่ำของท่ำนในครงนี
ผลเสย
ั้ *
้ *

่ ในอดีต
**ลูกค้ำกรุณำอย่ำยึดติดก ับกำรยืน
่ ขอวีซำ
เพรำะสถำนทูตมีกำรเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสำรกำรยืน
่ อยูเ่ รือ
่ ย ๆ**
ื เดินทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับวีซา่
1. หน ังสอ
อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทาง
จะต ้องไม่ชารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)
ั
***ในกรณีทถ
ี่ อ
ื พำสปอร์ต สญชำติ
ไทย แต่พำน ักอยูต
่ ำ
่ งประเทศ, ทำงำนอยูต
่ ำ
่ งประเทศ หรือ
ึ ษำศ ก
ึ ษำอยู่ต ่ำ งประเทศ กรุ ณ ำแจ้ง เจ้ำหน้ำ ทีข
นก
ั เรีย น น ก
ั ศก
่ องทำงบริษ ท
ั ให้ท รำบท น
ั ที
เพรำะกำรยืน
่ ขอวีซ่ำจะมีเงือ
่ นไข และ ข้อกำหนดของทำงสถำนทูตต้องกำรเพิม
่ เติม และ บำง
สถำนทูต อำจไม่ส ำมำรถยืน
่ ขอวีซ่ ำในประเทศไทยได้ ข้อ ก ำหนดนีร
้ วมไปถึงผูเ้ ดิน ทำงทีถ
่ อ
ื

พำสปอร์ตต่ำงชำติดว้ ย***
2. รูปถ่ำย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด 3.5x4 CM. จานวน 2 ใบ
ี ำวเท่ำนน
้ ทีใ่ นรูปถ่ำย 70-80% ของพืน
้ ที่ พืน
้ หล ังสข
***ควำมยำวใบหน้ำต้องมีเนือ
ั้ ถ่ำยไม่เกิน
่ อนแทคเลนส ์ รูปไม่
6 เดือน รวบผมให้เห็นหู เห็นคิว้ ห้ำมสวมแว่นตำหรือเครือ
่ งประด ับ ห้ำมใสค
เลอะหมึกและไม่มรี อ
่ งรอยชำรุด ***

3. หล ักฐำนกำรทำงำน
-

ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน อายุ
เจ้ำของกิจกำร หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
ไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบทะเบียนการค ้า(พค.0403)

-

้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน สัญญาเช่าที่
กิจกำรไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ
โฉนดทีด
่ น
ิ เป็ นตัน

-

เป็นพน ักงำน หนังสือรับรองการทางานจากบริษัทฯระบุตาแหน่ง,เงินเดือน,วันเริม
่ ทางาน,วันทีล
่ าพัก
ร ้อน
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )

-

ึ ษำ ใช ้หนังสือรับรองการเรียนทีอ
น ักเรียนหรือน ักศก
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ตใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ สถานทูตทีย
CONCERN” แทนชือ
่ น
ื่ )

4. หล ักฐำนกำรเงิน
้ ำ
ี อมทร ัพย์ธรรมดำของ
กรณีผเู ้ ดินทำงออกค่ำใชจ
่ ยเอง ใช ้ Bank Statement ตัวจริง บ ัญชอ

-

ธนำคำรทว่ ั ไป ย ้อนหลัง 3 เดือน ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านัน
้ พร ้อมกับมีตราประทับจากธนาคาร
ทางสถานทูตจะไม่รับ Bank Statement ทีป
่ ริน
้ เองจาก Internet (รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญชีโดย
การฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วัน แล ้ว ค่อยขอ Statement เพือ
่ ให ้อัพเดทไม่เกิน 15 วันนับจากวันยืน
่ วีซา่ )
้ ำ
กรณีผเู ้ ดินทำงไม่ได้ออกค่ำใชจ
่ ยเอง ใช ้ Bank Statement ตัวจริง บัญชีออมทรัพย์ย ้อนหลัง 3

-

เดือน ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านัน
้ พร ้อมกับมีตราประกับจากธนาคาร อัพเดทไม่เกิน 15 วันนับจากวัน
้ จง
ยืน
่ วีซา่ (ของผู ้ทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย) และต ้องมีหน ้า Passport ของผู ้ทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย พร ้อมหนังสือชีแ
ออกค่าใช ้จ่ายเป็ นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter)
้ ำ
้ ำ
กรณีผเู ้ ดินทำงไม่ได้ออกค่ำใชจ
่ ยเอง แต่บริษท
ั ออกค่ำใชจ
่ ยให้ ใช ้ Bank Statement ตัวจริง

-

บัญชีออมทรัพย์ย ้อนหลัง 3 เดือน ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านัน
้ พร ้อมกับมีตราประกับจากธนาคาร
อัพเดทไม่เกิน 15 วันนับจากวันยืน
่ วีซา่ (ของผู ้ทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย) หรือ หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank
certificate) และต ้องแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD) หรือสาเนาใบทะเบียนการค ้า (พ.ค.0403)
้ จงออกค่าใช ้จ่ายเป็ นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter)
พร ้อมหนังสือชีแ
่ -นามสกุลให ้ตรงกับพาสปอร์ต แสดงเลขทีบ
**Bank Statement จะต ้องสะกดชือ
่ ัญชีครบทุกตัว และ

-

จะต ้องมีแสดงทัง้ หมดในทุก ๆ หน ้า
-

***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถ ้าธนาคารออกมาเป็ นรูปแบบทีเ่ ป็ นตัวครึง่ กระดาษ A4 ไม่
สามารถใช ้ยืน
่ ได ้ รบกวนแจ ้งธนาคารให ้ออกเป็ นรูปแบบฉบับเด็ม

**สถำนทูตไม่ร ับพิจำรณำ Bank Statement ทีป
่ ริน
้ จำกอินเตอร์เน็ ต หรือ Bank
ี ด
ี ระแสรำยว ัน
Statement ทีอ
่ อกจำกธนำคำรแต่ไม่มต
ี รำประท ับ , บ ัญชต
ิ ลบ บ ัญชก
ิ **
พ ันธบ ัตร ตรำสำรหนี้ กองทุน และสลำกออมสน
่ นต ัว
5. เอกสำรสว
-

สาเนาทะเบียนบ ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี )

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)

-

่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)

6. กรณีเด็กอำยุไม่ถงึ 18 ปี ไม่ได้เดินทำงไปต่ำงประเทศพร้อมบิดำ มำรดำ
หำกเด็กเดินทำงไปก ับบิดำ จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยมารดาจะต ้อง

-

คัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้า
พาสปอร์ตมารดามาด ้วย
หำกเด็กเดินทำงก ับมำรดำ จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด (โดยบิดาจะต ้องคัด

-

หนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้า
พาสปอร์ตบิดามาด ้วย
หำกเด็กไม่ได้เดินทำงพร้อมก ับบิดำและมำรดำ ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอมให ้

-

บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบ
สาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ ำ-มำรดำหย่ำร้ำง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ าย

-

ใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้เดียว
่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่
*** กรณีเด็กอำยุตำ
่ กว่ำ 18 ปี บิดาและมารดาลงชือ
-

่ กรุณำถือเอกสำรต ัวจริงต่ำงๆ เชน
่ ทะเบียนพำณิชย์ DBD สูตบ
*** ในว ันยืน
่ วีซำ
ิ ัตร ใบเปลีย
่ น
ื่ -สกุล เป็นต้น พร้อมสมุดบ ัญชอ
ี ัพเดทไม่เกิน 15 ว ันก่อนยืน
่ ***
ชอ
่ วีซำ

่ อำจมีกำรปร ับเปลีย
เอกสำรยืน
่ วีซำ
่ นและขออ ัพเดทเพิม
่ เติมได้
ทุกเวลำ หำกทำงสถำนทูตแจ้งขอเพิม
่ เติม

่ เชงเกนประเทศสวิตเซอร์แลนด์
แบบฟอร์มสำหร ับกรอกข้อมูลยืน
่ วีซำ
่ มำก่อน กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำทีท
**หำกท่ำนเคยโดนปฏิเสธกำรขอวีซำ
่ ัวร์ให้ร ับทรำบตงแต่
ั้
ทท
ี่ ำ
่ นทำกำร
จองท ัวร์เข้ำมำ เพือ
่ ทำกำรแก้ไขในกำรขอวีซ่ำในครงนี
ั้ ้ มิฉะนนหำกท่
ั้
ำนไม่แจ้งให้ทรำบ อำจจะมี
ี ต่อกำรขอวีซ่ำของท่ำนในครงนี
ผลเสย
ั้ *
้ *
่ ของท่ำน)
(กรุณำกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตำมควำมเป็นจริงทุกข้อ เนือ
่ งจำกจะมีผลต่อกำรพิจำรณำวีซำ

่ – นามสกุล ผู ้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..…
ชือ

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..……………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
่ ตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
3. ชือ
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..

5. สถานทีเ่ กิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………
6. ประเทศทีเ่ กิด……………………………………………………………………………….…………………
7. สัญชาติปัจจุบัน ................................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปั จจุบัน…………………………..
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)
หม ้าย (คูส
่ มรสเสียชีวต
ิ )

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)…………….
ื่ และทีอ
10. ในกรณีทผ
ี่ ู ้สมัครขอวีซา่ เป็ นเด็ก อายุต่ากว่า 18 ปี บริบรู ณ์ ให ้ใส่ชอ
่ ยู่ ผู ้ปกครอง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……………..…
่
11. ทีอ
่ ยูป
่ ั จจุบันของผูข
้ อวีซำ
………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ …………..……………
E-MAIL (ต้องระบุ)............................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์มอ
ื ถือทีต
่ ด
ิ ต่อได ้..................................................................
้ ผ ้า ขายอาหาร เป็ นต ้น)
12. อาชีพปั จจุบัน (หากค ้าขาย ให ้ระบุด ้วยว่าค ้าขายอะไร เช่น ขายเสือ
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
่ บริษัทหรือร ้านค ้า และทีอ
่ ทีอ
13. ชือ
่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / สาหรับนักเรียน นั กศึกษา กรุณากรอกชือ
่ ยูข
่ อง
สถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…
์ ……….……

14. วีซา่ เชงเกนทีเ่ คยได ้รับในระยะเวลา 5 ปี ทผ
ี่ า่ นมา
เคยได ้ ใช ้ได ้ตัง้ แต่วันที.่ .........................ถึงวันที.่ ...........................

ไม่เคย

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิว้ มือเพือ
่ การขอวีซา่ เชงเก ้นก่อนหน ้านี้
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................

่ เชงเก้น รบกวนท่ำนถ่ำยสำเนำหน้ำวีซำ
่ เชงเก้นต ัวล่ำสุดแนบมำด้วย**
**กรณีลก
ู ค้ำเคยมีวซ
ี ำ
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรือไม่
ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................

17. ความรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักอยูข
่ องผู ้ร ้องขอ
ตัวผู ้ขอวีซา่ เอง

มีผู ้อืน
่ ออกให ้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
ื่ ......................................................
กรุณาระบุชอ

สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชีพ

…………………………………………………..…
สิง่ ทีช
่ ว่ ยในการดารงชีพ

เงินสด
เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ทีพ
่ ักทีม
่ ผ
ี ู ้จัดหาให ้

ชาระค่าทีพ
่ ักล่วงหน ้าแล ้ว

ค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดระหว่างพานักมีผู ้ออกให ้

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

ชาระค่าพาหนะล่วงหน ้าแล ้ว

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

อืน
่ ๆ (โปรดระบุ)

************************************************
่ เป็นดุลพินจ
่ นเกีย
ิ้
หมำยเหตุ กำรอนุม ัติวซ
ี ำ
ิ ของทำงสถำนทูต ทำงบริษ ัทไม่มส
ี ว
่ วข้องใดๆทงส
ั้ น
ทงนี
ั้ บ
้ ริษ ัทเป็นเพียงต ัวกลำงและคอยบริกำรอำนวยควำมสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทำงเท่ำนน
ั้

