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รห ัสโปรแกรม : 17183 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)
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วันแรก
22.00 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ
พร้อมกันที่ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิช้ ั น 4 ประตู 3 Row D เคาท์เตอร์ สายการบินไทย
Thai Airways (TG) โดยมีเจ้าหน้าที่อานวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
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วันทีส่ อง

ซู ริค • ซุ ก • เบิร์น • บ่ อหมี • ย่าน Oldtown • หอนาฬิ กาดาราศาสตร์ • บ้ านไอน์ สไตน์ • อาสนวิหารแห่ งกรุ งเบิร์น
• เบียล

00.35 น.

 ( - / กลางวัน / เย็น )
ออกเดินทางสู่ ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ ดินแดนแห่งขุนเขา และทะเลสาบ โดยเที่ยวบิน TG970 บริ การอาหารและ
เครื่ องดื่มบนเครื่ อง (ใช้ เวลาบิน 11 ชั่วโมง 45 นาที)
**เดือนมีนาคมเป็ นต้ นไปเวลาเดินทางจะเปลีย่ นเป็ น 01.05 น.**

06.55 น.

ถึงถึงสนามบิน ท่ าอากาศยานนานาชาติซูริค (Flughafen Zürich) สมาพันธรัฐสวิส ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรเรี ยบร้อย (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่ โมง และ 5 ชัว่ โมงในช่วงฤดูร้อน)
**เดือนมีนาคมเป็ นต้ นไปเวลาถึงจะเปลีย่ นเป็ น 07.50 น.**
มุ่งหน้าสู่ เมืองซุ ก (Zug) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) ตั้งอยูร่ ิ มทะเลสาบซุ ก เป็ นเมืองเล็กๆ ที่หลายๆท่านให้
เป็ นเมืองผ่าน แต่ที่น้ ีน้ นั อัดแน่นไปด้วยมนต์เสน่ห์ พาท่านเดินเล่นที่เขตเมือง ที่มีหอนาฬิกาความสู ง 52 เมตร ที่
สร้างขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เช่นเดียวกับตึกรามบ้านช่องในเขตนี้ นอกจากนั้นยังมีโบสถ์โกธิ คที่ต้ งั อยูใ่ นเมือง
อย่างกลมกลืนมากมาย ซึ่ งล้วนแต่เป็ นของดั้งเดิม ปั จจุบนั ซุ ก ถือเป็ นหนึ่งในเมืองที่รวยและสะอาดที่สุดใน
สวิสเซอร์แลนด์
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เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 1)
เดินทางสู่ เมืองเบิร์น (BERN) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) นครหลวงของประเทศ เมืองแห่งนี้นอกเหนื อจาก
ศูนย์กลางทางการปกครองแล้ว ยังเป็ นจุดรวมของวัฒนธรรมอันเป็ นเอกลักษณ์ของดินแดนแห่งขุนเขาจนได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกเมืองปี 1983 อีกด้วย
พาท่านชมความงามของ ย่าน Old town ซึ่ งเป็ นย่านจุดศูนย์หลางของเมือง ไฮไลท์อยูท่ ี่ หอนาฬิ กานาฬิ กาดารา
ศาสตร์ (Zytglogge) ที่นอกเหนือจากความเที่ยงตรงแล้ว ในทุกๆ ต้นชัว่ โมงยังมีกลไกแสดงรู ปปั้ นสัตว์แสนน่ารัก
ให้ได้ชมกันอีกด้วย ให้ท่านได้ซึมซับกับบรรยากาศอย่างไม่รีบเร่ ง
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ถัดไปไม่ไกลจะพบกับ บ้านเลขที่ 49 ซึ่งเป็ นบ้านที่อลั เบิร์ต ไอน์สไตน์ นักฟิ สิ กส์ชื่อดังของโลก เคยมาใช้ชีวติ อยู่
ในช่วงสั้นๆ ระหว่างปี ค.ศ. 1903-1905 ปั จจุบนั บ้านหลังนี้ได้กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมภาพถ่ายและ
ผลงานบางส่ วนของไอน์สไตน์ จากนั้นพาท่านถ่ ายรู ปเป็ นทีร่ ะลึกกับความตระการตาของ อาสนวิหารแห่ งกรุ ง
เบิร์น (Bern Minster) ที่คงความงามมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1573

ตบท้ายด้วยสัญลักษณ์ของกรุ งเบิร์น กับ บ่ อหมี (Bärengraben) ริ มแม่น้ าอาเร โดย คาว่า Bern ที่เป็ นชื่อเมืองนั้น
มาจากคาว่า "Baren" ในภาษาเยอรมันที่แปลว่า "หมี" หรื อ "Bear" ในภาษาอังกฤษ ซึ่งเกิดมาจากในสมัยก่อนนั้น
ผูค้ รองเมืองเบิร์นได้ไปออกล่าสัตว์ และสัตว์ที่ได้กลับมานั้นก็คือหมีนน่ั เอง จนทาให้เบิร์นนั้นกลายเป็ นชื่อของ
เมือง และมีสัญลักษณ์ของเมืองเป็ นรู ปหมีไปด้วย
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เดินทางไปยัง เมืองเบียล (Biel) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) อีก 1 เมืองแสนน่ารัก เงียบสงบ เหมาะแก่การ
พักผ่อน ทั้งยังเป็ นเมืองที่อยูต่ ิดทะเลสาบเบียลอีกด้วย

ค่า
ทีพ่ กั

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 2)
Mercure Hotel Plaza Biel หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

(โรงแรมที่นาเสนอเป็ นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่ อโรงแรมที่ท่านพักทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน
ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนที่พกั ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณี ติดงานแฟร์ หรื อมีเทศกาล)
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วันทีส่ าม

เจนีวา • นา้ พุแห่ งเจนีวา • ที่ทาการองค์ การสหประชาชาติแห่ งเจนีวา • นาฬิ กาดอกไม้ • มองเทรอซ์
• ปราสาทชิ ลยอง • โลซานน์ • ศาลาไทยแห่ งโลซาน • อาสนวิหารโลซาน • ลูลี่

เช้ า

 ( เช้ า / กลางวัน / เย็น )

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 3)
เดินทางไปยัง เมืองเจนีวา (Geneva) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เมืองปลายตะวันตกเฉียงใต้สุดอันมี
พรมแดนติดกับฝรั่งเศส พาท่ านชม นาฬิ กาดอกไม้ (L’horloge fleurie) ที่สวน Jardin Anglais โดยสวนแห่งนี้น้ นั
นับว่าเป็ นจุดพักผ่อนและทากิจกรรมต่างๆ ไม่วา่ ทั้งคนท้องถิ่นหรื อแม้กระทั้งนักท่องเที่ยว ความพิเศษคือดอกไม้
ที่นามาประดับจะขึ้นอยูก่ บั แต่ละฤดูกาล ในบรรยากาศก็แตกต่างกันออกไป ผ่านชม Monument National
อนุเสาวรี ยอ์ นั เป็ นสัญลักษณ์แห่งการรวมชาติระหว่างเจนี วาและประเทศสวิสเซอร์ แลนด์ในปี 1814

ก่ อ นแวะถ่ ายรู ป ด้ า นหน้ าของที่ ท าการองค์ การ
สหประชาชาติแห่ งเจนีวา (United Nations Office at
Geneva) ซึ่ งตั้งอยูท่ ี่เมืองนี้ ซึ่ งเจนี วานั้นถือเป็ นเมือง
ที่ มี องค์ก รระหว่า งประเทศตั้ง อยู่ม ากที่ สุ ด ในโลก
และประเทศไทยนั้นก็ถือเป็ น 1 ใน 193 รั ฐสมาชิ ก
สหประชาชาติ โดยได้เข้าร่ วมเป็ นสมาชิ กตั้งแต่วนั ที่
16 ธันวาคม พ.ศ. 2489
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และพลาดไม่ได้กบั การชม นา้ พุแห่ งเจนีวา (Jet d’Eau) น้ าพุสูง 140 เมตร ที่พวงพุง่ ออกมาท้องทะเลสาบ ถึงแม้
จะเป็ นเพียงน้ าพุสายเดียวและอาจจะดูไม่ได้อลังการเหมือนน้ าพุอื่นๆ แต่น้ าพุแห่งนี้มีความสาคัญมาก เนื่องจาก
สร้างขึ้นมาเพื่อลดแรงดันน้ าหลังจากการกั้นเขื่อนของทะเลสาบเจนีวา ซึ่ งการสร้างน้ าพุในครั้งนี้นบั เป็ นอีกหนึ่ง
ผลงานที่แสดงถึงความก้าวหน้าทางวิศวกรรมของทางสวิสเซอร์ แลนด์

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่ 4)

จากนั้น

เดิ นทางต่อไปยัง เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) โดยระหว่างนั้นจะเลี ยบ
ทะเลสาบเจนี วาตลอดทาง แวะถ่ ายรู ปด้ านหน้ าของ ปราสาทชิ ลยอง (Château de Chillon) ปราสาทอายุกว่า
1,000 ปี ที่ยงั คงความสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งขอยุโรปก็วา่ ได้ และเป็ นอีก 1 จุดที่ท่านต้องไม่พลาดเมื่อมาเยือนเมือง
มองเทรอซ์ ตัวปราสาทถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยราชวงศ์ SAVOY มีวตั ถุประสงค์เพื่อเป็ นจุดควบคุมและเก็บค่าผ่าน
ทางของผูเ้ ดินทาง รวมไปถึงขบวนสิ นค้าต่างๆที่สัญจรไปมา ตัวปราสาทมีลกั ษณะคล้ายป้ อมปราการ และสิ่ งที่ทา
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ให้ปราสาทแห่ งนี้ มีความพิเศษคือทัศนี ยภาพที่อยู่บริ เวณริ มทะเลสาบเจนี วา ทะเลสาบที่มีพ้ืนที่มากเป็ นอันดับ 2
ของยุโรปที่มีความสวยงามเป็ นอย่างยิง่

มุ่งหน้าสู่ เมืองโลซาน (Lausanne) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ) เมืองหลวงแห่ งโอลิมปิ ก และยังเป็ นเมือง
ที่มีความสัมพันธ์กบั ประเทศไทยเป็ นอย่างมาก เนื่องจากเคยเป็ นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรครั้งที่ยงั ทรงพระเยาว์ พร้อมกับ พระชนก พระชนนี พระเชษฐา
พระเชษฐภคินี รวม 5 พระองค์
พาท่ านถ่ ายรู ปกับ ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ (Le Pavillon Thailandais) ศาลาทรงจัตุรมุขแบบไทยสร้างด้วยไม้
สักและไม้เนื้อแข็งตั้งโดดเด่นอยูท่ ่ามกลางสวนสาธารณะเดอนองตู (Le Denantou) ซึ่ งสร้างขึ้นเนื่ องในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเนื่ องในโอกาสครบรอบ 75
ปี แห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสวิตเซอร์ แลนด์ เมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยในวันที่ เมื่อวันที่ 17

BT-EUR02_TG_FEB_MAY 20

มีนาคม 2552 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระ
ราชดาเนินมายังเมืองโลซานน์เป็ นการส่ วนพระองค์เพื่อทรงประกอบพิธีเปิ ดศาลาไทยอย่างเป็ นทางการ

ศาลาไทยแห่ งนี้ กระทรวงการต่างประเทศเป็ นผูส้ นับสนุ นงบประมาณ กรมศิ ลปากรเป็ นผูด้ าเนิ นการก่ อสร้ า ง
ผูอ้ อกแบบคือพลอากาศตรี อาวุธ เงินชูกลิ่น ท่านเดียวกับที่บูรณะโลหะปราสาทในวัดราชนัดดารามวรวิหาร
จากนั้น

พาท่ านถ่ ายรู ปด้ านหน้ า อาสนวิหารโลซาน (Lausanne Cathedral) หรื อชื่อเต็มคือ อาสนวิหารน็อทร์ -ดามแห่งโล
ซานเป็ นโบสถ์คริ สต์นิกายโปรเตสแตนต์ระดับอาสนวิหารประจาเมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อาสน
วิหารแห่งนี้เริ่ มขึ้นในปี ค.ศ. 1170 และแล้วเสร็ จในปี 1235 ต่อมาอาสนวิหารแห่งนี้ถูกประกาศอุทิศให้แก่พระแม่
มารี ยโ์ ดยคาประกาศของสมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรี ที่ 10ในปี 1275 และเนื่องจากอาสนวิหารแห่งนี้ ต้ งั อยูบ่ น
เนินสู ง ทาให้ท่านจะสามารถเก็บบรรยากาศวิวมุมสู งของเมืองโลซานได้ยงั เต็มที่ ก่อนเดินทางสู่ เมืองลูลี่ (Lully)
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ค่า
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่ 5)
ทีพ่ กั
BB LULLY หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
(โรงแรมที่นาเสนอเป็ นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่ อโรงแรมที่ท่านพักทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน
ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนที่พกั ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณี ติดงานแฟร์ หรื อมีเทศกาล)
วันทีส่ ี่

• ทาซ • เซอร์ แมท • นั่งรถไฟรถไฟกอร์ เนอร์ กราต • ยอดเขากอร์ เนอร์ กราต • เมืองอินเทอลาเก้ นท์

 ( เช้ า / กลางวัน / เย็น )
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 6)
มุ่งหน้าสู่ เมืองเซอร์ แมท (Zermatt) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม. ) โดยพาท่านเปลี่ยนเป็ นขึ้นรถไฟที่เมือง
ทาซ (Tasch) เนื่องจากเมืองเซอร์ แมทนั้นเป็ นเมืองปลอดมลพิษ รถที่ใช้ น้ามันเชื้ อเพลิงจะไม่ ได้ รับอนุญาตให้ เข้ า
ไปในเมือง ส่ งผลให้ เมืองนีม้ ีอากาศทีบ่ ริสุทธิ์มากทีส่ ุ ดแห่ งหนึ่งในโลก

เทีย่ ง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 7)
พิเศษสุ ด !!! พาท่านนั่งรถไฟกอร์ เนอร์ การ์ ท (Gornergrat) รถไฟสุ ดคลาสสิ คที่จะพาท่านขึ้นไปยังยอดเขาอัน
เป็ นจุดชมวิวที่สวยที่สุดของ ภูเขาแมทเทอร์ ฮอร์ น (Matterhorn) ภูเขายอดแหลมรู ปร่ างแปลกตาที่สูงถึง 4,478
เมตร เหนือระดับน้ าทะเล อันเปรี ยบเสมือนสัญลักษณ์ของประเทศ และแมทเทอร์ ฮอร์ นยังได้ปรากฏในสิ นค้าและ
บริ การต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมช็อกโกแลตสัญชาติสวิสอย่าง Toblerone หรื อแม้ประทัง่ บริ ษทั บริ ษทั สร้าง

BT-EUR02_TG_FEB_MAY 20

หนังฮอลลีวดู อย่าง Paramount Pictures จึงนับเป็ นจุดที่ววิ ที่พลาดไม่ได้เมื่อมาเยือนประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หากมี
เวลาเหลือ พาท่านลงมาแมทเทอร์ ฮอร์ นสะท้อนน้ าที่บริ เวณทะเลสาบริ ฟเฟิ ลเซ อีกหนึ่ งในมุมมหาชน

หนึ่ งในรถไฟไต่เขาสุ ดคลาสสิ กที่จะพลาดไม่ได้เมื่อมาเยือนเมืองเซอร์ แมท ซึ่งเรารวมค่ ารถไฟในทัวร์ แล้ ว ไม่ ต้อง
จ่ ายเพิม่ พร้อมหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดที่เดินทางพิชิตยอดเขา
จากนั้น

พาท่านเดินชม ความงามของ เมือง Zermatt เมืองเล็กๆที่อดั แน่นไปด้วยความวิเศษเหนื อคณานับ ไม่วา่ จะเป็ น
ถนนย่านใจกลางเมืองอย่าง Bahnhofstrasse ที่รวมร้านค้าต่างๆมากมาย ในอาคารสไตล์ที่เป็ นเอกลักษณ์ไม่เหมือน
ใคร Matterhorn Museum อาคารจัดแสดงใต้ดินที่บอกเล่าเรื่ องราวต่างๆ ในเมือง และโบสถ์ Pfarrkirche St.
Mauritius จุดศูนย์รวมใจของชาวเมือง
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หลังจากชมความงามจนเต็มอิ่มแล้ว เดินทางต่อไปยัง เมืองอินเทอลาเก้ น (Interlaken) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
2.30 ชม. ) จุดศูนย์กลางของประเทศ ที่รายล้อมไปด้วย 4 ขุนเขา และ 2 ทะเลสาบ พาท่ านเดินชม ความงามและ
เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของเมือง ที่ ถนน Hoheweg จุดที่ครึ กครื่ นที่สุดในเมืองอินเทอลาเก้น ท่านสามารถเลือกซื้ อ
สิ นค้าคุณภาพสวิสได้อยากหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็ น นาฬิกาข้อมือไม่วา่ จะเป็ นแบรนด์ Omega, Swatch ช็อคโก
แลตสวิ ส ที่ ข้ ึ นชื่ อ หรื อแม้ แ ต่ เ สื้ อผ้า เครื่ องประดั บ ก็ ย ัง มี ใ ห้ ท่ า นเลื อ กสรรได้ ต ลอดถนนเลยที เ ดี ย ว
(ร้ านค้ าทีน่ ี่ปิดทาการดึก ประมาณ 21.00 – 22.00 น.)

ค่า

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พิเศษ!! ให้ ได้ ท่านลิม้ รสเมนู “สวิสชี สฟองดู” เมนูต้นตาหรับทีต่ ้ องลองชิ ม เมื่อมา
เยือนทีส่ วิสเซอร์ แลนด์ (มื้อที่ 8)
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ทีพ่ กั City Hotel Oberland หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
(โรงแรมที่นาเสนอเป็ นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่ อโรงแรมที่ท่านพักทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน
ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนที่พกั ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณี ติดงานแฟร์ หรื อมีเทศกาล)
วันที่ห้า
เช้ า

อินเทอลาเก้น • กรินเดลวัลด์ • พิชิตยอดเขายุงฟราว • เลาเทอร์ บรุ นเนิน • ลูเซิร์น • รู ปปั้นสิ งโต • สะพานคาเปล
ย่าน Old Town
 ( เช้ า / กลางวัน / - )
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 9)
นาท่ านสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ) ตั้งอยูใ่ นเขตอินเทอร์ ลาเคิน-โอ
เบอร์ ฮาสลีรัฐแบร์ นเมืองอันเป็ นจุดเริ่ มต้นในการพิชิตยอดเขายุงฟราว Top Of Europe ตั้งอยูท่ ี่ความสู ง1,034 เมตร
เหนื อระดับน้ าทะเลด้วยทัศนี ยภาพที่ เป็ นหุ บเขาที่ มีบา้ นสไตล์สวิสชาเลย์ต้ งั อยู่โดยรอบทาให้มีความสวยงาม
แปลกตาจนเป็ นเหมือนหน้าตาของสวิสเซอแลนด์ที่คุน้ เคย จากนั้น พาท่ านนั่ งรถไฟไต่ เขาสู่ สถานี ยุงฟราวด์
(Jungfraujoch) เป็ นอีก 1 ยอดเขา ของเทือกเขาแอลป์ ที่ที่คู่ควรแก่การพิชิต และไม่ควรพลาดเป็ นอย่างยิ่ง เปิ ด
ให้บริ การอย่างเป็ นทางการในวันที่ 1 สิ งหาคม 1912 ผูบ้ ุกเบิกการสร้ างรถไฟสายนี้ น้ นั คืออดอล์ฟ กอเยอร์ -เซล
เลอร์(Adolf Guyer-Zeller)โดยใช้งบประมาณการก่อสร้างประมาณสู งถึง 16 ล้านฟรังค์

Jungfraujoch ถือเป็ นสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรปด้วยความสู ง 3,454 เมตรเหนื อระดับน้าทะเลซึ่ งถือเป็ นสุ ดยอด
งานวิศวกรรมของการสร้างรถไฟไต่เขา และการเจาะอุโมงค์ภูเขาในศตวรรษที่ 19 เลยทีเดียว
เมื่อถึงแล้ว พาท่านชม อุโมงค์ นา้ แข็ง (Ice Palace) ที่เจาะธารน้ าแข็งลึกเขาไปกว่า 30 เมตร มีประติมากรรม
น้ าแข็งอยูอ่ ย่างมากมาย และคงอุณหภูมิอยูท่ ี่ -3 องศา ตลอดทั้งปี และชม อุโมงโลกอัลไพน์ (Alpine Sensaton) ที่
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จัดแสดงวิถีชีวติ วัฒนธรรมและธรรมชาติของชาวเมือง และพาท่ านขึน้ สู่ Jungfrau Panorama view จุดสู งสุ ด
ของสถานี ที่ 3,571 เมตร ให้ท่านได้ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก

เทีย่ ง

พิเศษ บริการอาหารกลางวันบนยุงฟราว ให้ ท่านได้ เต็มอิ่มกับบรรยากาศของทิวทัศน์ สุดอลังการ (มื้อที่ 10)
พาท่านลงสู่ อีก 1 เมืองชานเขายุงฟราว เมืองเลาเทอร์ บรุ นเนิน (Lauterbrunnen) เมืองสวยอีกเมืองที่ตอ้ งแวะชม
เพราะเป็ นที่ต้ งั ของ นา้ ตกชเตาบ์ บาค (Staubbach) ที่สูงกว่า 300 เมตร ผ่านซอกหน้าผาลงมาแบบไม่มีสิ่งกีดขวาง
และเบื้องล่างเป็ นหมู่บา้ นน่ารักๆ ตัดกับทิวเขาที่ลอ้ มโดยรอบ
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จากนั้น

มุ่งหน้าสู่ เมืองลูเซิ ร์น (Luzern) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม. ) หนึ่งในเมืองที่งดงามที่สุดของประเทศ พา
ท่ านถ่ ายรู ปกับ อนุสาวรี ย์สิงโต (Lion Monument) ซึ่ งสร้างขึ้นเพื่อเป็ นการราลึกถึงทหารหาญชาวสวิสผูซ้ ื่ อสัตย์
ต่อหน้าที่จนวินาทีสุดท้าย อนุสาวรี ยน์ ้ ีคือสัญลักษณ์สาคัญของลูเซิ ร์นที่ไม่มีนกั ท่องเที่ยวคนไหนพลาดมาที่นี่
และพาท่ านชม สะพานไม้ คาเปิ ล (Chapel Bridge) อันเป็ นลักษณ์ของเมือง และได้ชื่อว่าเป็ นสะพานไม้ที่เก่าแก่
ที่สุดในโลก ทอดยาวระหว่างแม่น้ า Reuss โดยสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14

บริ เวณใกล้เคียงกันนั้นให้ท่านได้ชมความงามของสถาปัตยกรรมรอบๆตัวเมืองใน เขตเมืองเก่า (Oldtown) ด้วย
ตัวอาคารสไตล์ยโุ รปผนวกกับร้านสมัยใหม่ ทาให้เป็ นหนึ่งในความวิเศษของเขตนี้
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ค่า
อิสระอาหารเย็นเพื่อไม่ เป็ นการรบกวนเวลาท่องเที่ยวของท่าน และเพื่ออรรถรสทีค่ รบถ้ วน
ทีพ่ กั Ibis Styles Lucerne หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
(โรงแรมที่นาเสนอเป็ นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่ อโรงแรมที่ท่านพักทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน
ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนที่พกั ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณี ติดงานแฟร์ หรื อมีเทศกาล)
วันที่หก
เช้ า

ลูเซิร์น • ชไตน์ อัม ไรน์ • ชาฟฟ์ เฮาเซิน • นา้ ตกไรน์ • ซู ริค • อิสระช้ อปปิ้ ง
 ( เช้ า / กลางวัน / เย็น )
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 11)
เดินทางสู่ เมืองชไตน์ อัม ไรน์ (Stein am Rhein) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม. ) เมืองทางเหนื อติดกับ
ประเทศเยอรมันนี เมืองนี้ มกั ไม่เป็ นที่นิยมสาหรับนักท่องเที่ยว แต่นบั ได้ว่าเป็ นเพชรเม็ดงามที่ไม่ควรพลาด ชม
ความงามของสถาปั ตยกรรมของเมืองริ มแม่น้ าไรน์ และการตกแต่งบ้านที่มีเอกลักษณ์ รวมไปถึงศิลปะชั้นสู งอย่าง
เฟสโก้ที่ยงั คงความสมบูรณ์ ไว้ได้อย่างสวยงามซึ่ งโดยปกติแล้วศิลปะเฟสโก้น้ นั จะปรากฏอยู่ภายในอาคารเสี ย
มากกว่า เนื่องจากมีข้ นั ตอนการบารุ งรักษาที่ค่อนข้างยุง่ ยาก แต่ที่เมืองนี้ ท่านจะได้เห็นเฟสโก้ที่ประทับอยูใ่ นผนัง
ด้านนอกของอาคารซึ่ งหาชมได้ยากอย่างยิง่
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จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ชาฟฟ์ เฮาเซิน (Schaffhausen) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ30 นาที) พาท่ านชม น้าตกไรน์
(Rhine Falls) เมืองที่มีน้ าตกที่กว้างที่สุดของยุโรปโดยมีความกว้างถึง 150 เมตร สู ง 23 เมตร มีกระแสน้ าเชี่ ยว
กราดตลอดทั้งปี โดยปริ มาณกระแสน้ าไหลที่เคยวัดได้สูงสุ ดนั้นถึง 700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

เทีย่ ง

จากนั้น
เทีย่ ง

เดินทางกลับเข้าสู่ เมืองซู ริก (Zurich) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. )
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่ 12)
ให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งตลอดช่วงบ่ายที่บริ เวณ ถนนบาร์ นฮอฟ (Bahnhofstrasse) ถนนสายช้อปปิ้ งของเมือง อัด
แน่ นไปด้วยด้วยร้ านรวงต่ างๆ ให้ท่ านได้เลื อกซื้ อกันอย่างจุ ใ จ ไม่ว่าจะเป็ น CHANEL, PRADA, LOUIS
VUITTON, HERMÈS, GUCCI, BURBERRY, LONGCHAMP, MAC, MANGO, DIESEL, SWAROVSKI และ
อีกมากมาย
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ค่า

บริการอาหารเย็น ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 13)

ทีพ่ กั

Dormero Airport Hotel หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

(โรงแรมที่นาเสนอเป็ นโรงแรมเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่ อโรงแรมที่ท่านพักทางบริ ษทั จะทาการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วัน
ก่อนเดินทาง ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนที่พกั ไปพักเมืองใกล้เคียงกรณี ติดงานแฟร์ หรื อมีเทศกาล)
วันทีเ่ จ็ด
เช้ า

13.15 น.

สนามบินนานาชาติซูริค
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 14)

 ( เช้ า / - / - )

สมควรแก่เวลา นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค (Flughafen Zürich) เพื่อให้ท่านได้มีเวลาทาการคืน
ภาษี (Vat Refund)
ออกเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG971 **บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม
บนเครื่ อง **
**หลังวันที่ 31 มีนาคมเป็ นต้ นไป เวลาถึงจะเปลีย่ นเป็ น 13.30 น.**

วันทีแ่ ปด

สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

06.10 น.

ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิดว้ ยความประทับใจ

(-/-/-)

**หลังวันที่ 31 มีนาคมเป็ นต้ นไป เวลาถึงจะเปลีย่ นเป็ น 05.30 น.**

หมายเหตุ:

**************************************************************
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรื อสลับกันได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึน้ อยู่
กั บ สภาวะอากาศ และเหตุ สุ ด วิ สั ย ต่ า งๆ ที่ ไ ม่ ส ามารถคาดการณ์ ล่ ว งหน้ า โดยทางบริ ษั ท ฯจะค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
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อัตราค่ าบริการและเงื่อนไขรายการท่ องเที่ยว (หน่ วย : บาท)

มหัศจรรย์ สวิสเซอร์ แลนด์ 8 วัน 5 คืน
โดยสายการบินไทย แอร์ เวย์ (TG)
เริ่มเดินทาง

กลับจากเดินทาง

ไฟล์ทบิน

ผู้ใหญ่

69,900

14 มี.ค. 63 21 มี.ค. 63

เด็กอายุ 2-11 ปี เด็กอายุ 2-11 ปี
บริบูรณ์
บริบูรณ์
(มีเตียง)
(ไม่ มเี ตียง)

พักเดี่ยว
จ่ ายเพิม่

68,900

67,900

9,000

74,900

73,900

72,900

11,000

79,900

78,900

77,900

11,000

29 เม.ย. 63 6 พ.ค. 63

74,900

73,900

72,900

12,000

6 พ.ค. 63 13 พ.ค. 63

73,900

72,900

71,900

12,000

30 มี.ค. 63 6 เม.ย. 63
8 เม.ย. 63 15 เม.ย. 63

TG970/TG971

** คณะเดินทางจานวน 25-30 ท่ านต่ อกรุ๊ป **
รายละเอียดเพิม่ เติม
ชั้ นธุรกิจ TG (BKK-ZRH-BKK) เพิม่ เงินจากราคาเดิม ** กรุณาเช็คกับทางเจ้ าหน้ าทีค่ ่ ะ **
ในกรณีลูกค้ ามีตั๋วแล้ ว TG (BKK- ZRH -BKK) หักออก
ราคาสาหรับเด็กอายุต่ากว่ า 2 ปี (Infant) พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่ าน (ไม่ มีเตียง)

ราคาต่ อท่ าน

90,000 – 120,000
20,000
29,900
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อัตราค่ าบริการรวม
 ตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป-กลับพร้อมกรุ๊ ป (BKK-ZRH-BKK) สายการบินไทย Thai Airways (TG)
 ภาษีน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 30 กก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ ทั้งนี้ หากสายการบินมีการแจ้ง
เปลี่ยนแปลงในเรื่ องของน้าหนักกระเป๋ าการสะสมไมล์หรื ออื่นใดที่เป็ นประกาศจากสายบิน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์
ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ
 ค่าที่พกั โรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้ าดื่มบริ การบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
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 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 ค่ารถโค้ชรับ-ส่ งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและหัวหน้าทัวร์ นาเที่ยวคนไทย
 ประกันอุบตั ิเหตุวงเงิน สู งสุ ด 1,500,000 บาท/ เงื่อนไขเป็ นไปตามกรมธรรม์
เงื่ อนไขประกันการเดิ นทาง ค่าประกันอุ บตั ิ เหตุ และค่ารักษาพยาบาล คุ ม้ ครองเฉพาะกรณี ที่ได้รับอุบตั ิ เหตุ ระหว่างการ
เดินทาง ไม่คุม้ ครองถึงการสู ญเสี ยทรัพย์สินส่ วนตัวและไม่คุม้ ครองโรคประจาตัวของผูเ้ ดินทาง
อัตราค่าบริ การไม่รวม
 ค่ าธรรมเนียมและค่ าบริการวิซ่าเชงเก้น (สวิสเซอร์ แลนด์ ) 4,000 บาท ชาระพร้ อมค่ ามัดจา
 ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสาหรับผูถ้ ือพาสปอร์ ตต่างชาติ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์ เน็ต,มินิบาร์ , ซักรี ดที่ไม่ได้ระบุไว้
ในรายการ
 ค่าใช้จ่ายอันเกิ ดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ิภยั ทางธรรมชาติ ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูก
ปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่ ง
อยูน่ อกเหนือความควบคุมของบริ ษทั ฯ
 ค่าทิปคนขับวันละ 2 CHF รวมทั้งทริ ป 6 วัน 12 CHF / ท่าน
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 3 CHF รวมทั้งทริ ป 8 วัน 24 CHF / ท่าน
 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และ หัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการสารองที่นงั่
1. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ คณะเดินทาง 20 ท่านขึ้นไป กรณี ไม่ถึง 20 ท่าน ทางบริ ษทั จะขอเลื่อนการเดินทางหรื อยกเลิกการเดินทาง
หรื อเปลี่ยนแปลงราคาค่าทัวร์ เพิ่ม เพื่อทาการออกเดินทาง โดยจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 20 วันก่อนการเดินทาง
2. กรุ ณาจองทัวร์ ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระมัดจา 30,000 บาท ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 30
วันมิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุ ณาชาระก่อนเดินทาง 45 วัน)
3. กรณี ยกเลิก
กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ ป)
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 ยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางต้ องทาก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้งั หมด ยกเว้ นในกรณีวนั หยุด
เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 45 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ ป)
 ยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทางต้ องทาก่อนการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ ามัดจาให้ ท้งั หมด ยกเว้ นในกรณีวนั หยุด
เทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
 ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินมัดจาโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
ยกเลิกการเดินทางหลังชาระเต็มจานวนทางบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์การคืนเงินทั้งหมดโดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น
4. กรณี เจ็บป่ วย
4.1 กรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริ ษทั ฯจะทาการ
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ท้ งั นี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรื อเลื่อนการเดินทาง
ได้ตามความเป็ นจริ ง
5.กรณี ที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตัว๋ ภายใน เช่น (ตัว๋ เครื่ องบิน,ตัว๋ รถทัวร์ ,ตัว๋ รถไฟ) กรุ ณาสอบถามที่
เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋ หรื อชาระค่าทัวร์ เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรื อเวลาบินโดยไม่ได้
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการรับผิดชอบทุกกรณี
6. ในการจองทัวร์ ควรเผือ่ เวลาจองทัวร์ อย่างน้อย 40-45 วัน ก่อนวันเดินทางที่ระบุไว้ เนื่องจากมีผลในการจองคิววีซ่า ในกรณี ที่
ท่านทาการจองเข้ามาล่าช้ากว่าที่กาหนดไว้ รบกวนสอบถามทางเจ้าหน้าที่อีกครั้ง
7. หลังการจองทัวร์ 20 วัน กรุ ณาแนบสแกนCOPY หน้าพาสปอร์ ตและใบกรอกข้อมูลคาร้องในการขอยืน่ วีซ่าส่ งกลับมา เพื่อ
กรอกข้อมูลขอคิวในการยื่นวีซ่า
8. กรณี ท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนื่องมาจากบุคคลใดบุคคลหนึ่งในคณะของท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดๆ
ซึ่งเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ให้ถือเป็ นการยกเลิกตามเงื่อนไข ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการรับผิดชอบทุกกรณี
9. กรณี ท่านไม่ได้รับการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่ งเป็ นการพิจารณาจากสถานฑูตฯ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
รับผิดชอบทุกกรณี
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โรงแรมที่พกั และสถานทีท่องเที่ยว
 สาหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน บริ ษทั ฯขอแนะนา
ให้ท่านเปิ ดห้องพักเป็ นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เนื่ องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 เตียงใหญ่กบั เตียงพับเสริ ม หรื อไม่มี
ห้องพักแบบ 3 เตียงเลย โดยท่านจะต้ องชาระส่ วนต่ างของห้ องพักเดี่ยวด้ วยตัวท่านเอง
 การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจทาให้ห้องพักแบบเดี่ ยวSingle ห้องคู่ Twin/Double
อาจจะไม่ติดกันหรื ออยูค่ นละชั้น
 โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะเป็ น Traditional ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
 กรณี มีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 โรงแรมในยุโรปส่ วนมากจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ เนื่ องจากอยู่ในภูมิภาคที่มีอุณหภูมิต่ า จะมีบริ การเครื่ องปรับอากาศ
เฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น
 บางสถานที่ในยุโรปอาจปิ ดในวันอาทิตย์ หรื ออาจะมีการปิ ดปรับปรุ งในช่ วงฤดู หนาว หากวันเดินทางตรงกับวันเหล่านี้
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบเวลาที่แน่นอนก่อนเดินทาง
รายละเอียดเพิ่มเติม
 บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัวร์ ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 เที่ยวบิน, ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ
 หนังสื อเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น (หนังสื อเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถ
เดินทางได้)
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน, สายการบินยกเลิกบิน, การประท้วง,การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล หรื อกรณี ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อ เจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯหรื อเหตุภยั พิบตั ิทางธรรมชาติ (ซึ่งลูกค้า
จะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ งอาจจะปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุ กเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่ งไม่ได้เกิดจาก
อุบตั ิเหตุในรายการท่องเที่ยว (ซึ่ งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้ในกรณี ที่เกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่ งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบ
ของบริ ษทั ทัวร์)
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 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทาง
เรี ยบร้อยแล้วเป็ นการชาระเหมาขาด
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรมและหรื อเกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเที่ยวเองหรื อในกรณี ที่กระเป๋ าเกิดสู ญหายหรื อชารุ ดจากสายการบิน
 กรณี ที่การตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
 ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยน
ชื่อได้หากมีการปรับราคาบัตรโดยสารสู งขึ้น ตามอัตราค่าน้ ามันหรื อค่าเงินแลกเปลี่ยน ทางบริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ปรับราคาตัว๋
ดังกล่าว
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนผ่านตัวแทนของบริ ษทั ฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้นนี้ แล้วทั้งหมด
 กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด
 ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากพาสปอร์ ตไม่ตรงกับใบหน้าปั จจุบนั ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม อาจทาให้ท่าน
โดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรที่ทาให้ใบหน้าเปลี่ยนไป ดังนั้น ท่านต้องทา
พาสปอร์ ตเล่มใหม่ก่อนทาการจองทัวร์
 กรณี มี “คดีความ” ที่ไม่อนุ ญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดทาการตรวจสอบก่อนการจองทัวร์ วา่ ท่านสามารถ
เดินทางออกนอกประเทศได้หรื อไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่อยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น
 กรณี “หญิงตั้งครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย์ ระบุชดั เจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมถึงรายละเอียด
อายุครรภ์ที่ชดั เจน สิ่ งนี้ อยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น
 กรณี ใช้หนังสื อเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออก
ประเทศใดๆก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น
** ก่ อนตัดสิ นใจจองทัวร์ ควรอ่ านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทัวร์ อย่ างละเอียดทุกหน้ าอย่ างถ่ องแท้ แล้ วจึงมัดจาเพื่อประโยชน์
ของท่านเอง**

เอกสารการขอวีซ่าเชงเก้ น (ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์)
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ยื่นวีซ่าแสดงตนทีศ่ ู นย์ ยื่นวีซ่า VFS Global (จามจุรีสแควร์ )
ในการยื่นวีซ่าทางสถานทูตจะเก็บหนังสื อเดินทาง ไว้ จนกว่ าจะได้ การรับอนุมัติผลวีซ่า ไม่ สามารถดึงหนังสื อเดินทางออกมาใช้ ได้
ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ 15 วันทาการ ไม่ รวมวันหยุด เสาร์ -อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทาง
สถานทูต หรื อ อาจช้ าหรื อเร็ วกว่ ากาหนดขึน้ อยู่กบั สถานทูต
*** สถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ในการยืน่ เอกสารตลอดเวลา***
1. หนังสื อเดินทาง
หนังสื อเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสื อเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือสาหรับประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า
อายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสื อเดินทางจะต้องไม่ชารุ ด (หนังสื อเดินทางเล่ม
เก่า กรุ ณานามาประกอบการยืน่ วีซ่าด้วย)
***สาหรับหนังสื อเดินทาง ต้ องใช้ เป็ นหนังสื อเดินทางบุคคลทัว่ ไป (สี เลือดหมู) เท่ านั้น ห้ ามใช้ หนังสื อเดินทางราชการ (สี
นา้ เงิน) หนังสื อเดินทางทูต (สี แดง) หรื ออื่นๆ ทีน่ อกเหนือจากหนังสื อเดินทางบุคคลทัว่ ไป โดยเด็ดขาด***

2. รู ปถ่ าย
***ในกรณีทถี่ ือพาสปอร์ ต สั ญชาติไทย แต่ พานักอยู่ต่างประเทศ, ทางานอยู่ต่างประเทศ หรื อนักเรี ยน นักศึกษา
ศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุ ณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ของทางบริ ษัทให้ ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ
ข้ อกาหนดของทางสถานทูตฯ ต้ องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่ สามารถยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยได้
ข้ อกาหนดนีร้ วมไปถึงผู้เดินทางทีถ่ ือพาสปอร์ ตต่ างชาติด้วย***
รู ปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 3.5 x 4.5 ซม. จานวน 2 ใบ
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(พื้นหลังขาวเท่านั้น ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน กรุ ณารวบผมให้เห็นใบหน้าให้ชดั เจน ห้ามสวมแว่นตาหรื อเครื่ องประดับ ไม่ใส่
คอนแทคเลนส์ รู ปไม่เลอะหมึก)
สถานทูตอาจมีการเปรี ยบเทียบรู ปถ่ายของท่านกับวีซ่า ที่ท่านเคยได้รับย้อนหลงไป 6 เดือน
หากพบว่าท่านใช้รูปถ่ายเคยมีวซี ่าที่เกิน 6 เดือนแล้ว ท่านต้องถ่ายรู ปใหม่ ทางสถานทูตฯ
เข้มงวดเรื่ องรู ปถ่ายมาก หากท่านไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนด ท่านอาจต้องเสี ยเวลาไปถ่ายรู ป
และต้องมาแสดงตัวใหม่ในการยืน่ วีซ่า
3. หลักฐานการเงิน
 กรณีผ้ เู ดินทาง ออกค่ าใช้ จ่ายเอง
- กรณี ผูเ้ ดิ นทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement ตัวจริ ง บัญชี ออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคารทัว่ ไป
ย้อนหลัง 6 เดื อน ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น พร้ อมกับมีตราประทับจากธนาคาร ทางสถานทูตจะไม่รับ
Bank Statement ที่ปริ้ นเองจาก Internet (รบกวนลูกค้าทารายการเดินบัญชี โดยการฝากหรื อถอน ก่อน 1-2 วัน
แล้ว ค่อยขอ Statement เพื่อให้ อพั เดทไม่ เกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซ่า)

สาคัญมาก !!! ห้ ามทาการโอนเงินเข้ าไปเป็ นยอดใหญ่ ในครั้งเดียวก่อนการยื่นวีซ่าเด็ดขาด
 กรณีผ้ เู ดินทางไม่ ได้ ออกค่ าใช้ จ่ายเอง โดยบุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้น้ นั คือ
- พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้
- สามี ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กนั และกันได้
- เพื่อน ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้กนั ได้
- ต้องทาเป็ นหนังสื อรับรองค่ าใช้ จ่ายในการเดินทาง (Sponsor Letter) เป็ นภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารแสดงความสัมพันธ์
เช่น สู ติบตั ร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เป็ นต้น
- ใช้ Bank Statement ตัวจริ ง บัญชีออมทรัพย์ยอ้ นหลัง 6 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น พร้ อมกับมีตราประกับจาก
ธนาคาร อัพเดทไม่ เกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซ่า ของบุคคลทีอ่ อกค่ าใช้ จ่าย
**สถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชี ติดลบ Bank Statement ทีป่ ริ้นจากอินเตอร์ เน็ต หรื อ Bank
Statement ทีอ่ อกจากธนาคารแต่ ไม่ มีตราประทับ บัญชีฝากประจา บัญชีกระแสรายวัน
บัญชี สหกรณ์ ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิ น
ธ.อิสลาม ธ.อาคารสงเคราะห์ สหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ**
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4. หลักฐานการทางาน
 เจ้ าของกิจการ หนังสื อรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรื อหุ น้ ส่ วน อายุไม่เกิน 3
เดือน หรื อ สาเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403)
 เจ้ าของกิจการทีไ่ ม่ ได้ จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รู ปถ่าย
ร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็ นตัน
 พนักงานทัว่ ไป หนังสื อรับรองการทางาน จากบริ ษทั ฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริ่ มทางาน พร้ อมระบุวนั ลา
และประเทศทีเ่ ดินทางทางตามโปรแกรม
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต
ใช้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยนื่ )
 นักเรียนหรื อนักศึกษา ใช้หนังสื อรับรองการเรี ยน ที่ออกจากสถาบันที่กาลังศึกษาอยู่
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต)
ใช้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยนื่ )

5. เอกสารส่ วนตัว





สาเนาทะเบียนบ้าน
สู ติบตั ร(กรณี เด็กอายุต่ากว่า 18 ปี )
ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี)
ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)

6. กรณีเด็กอายุไม่ ถึง 18 ปี ไม่ ได้ เดินทางไปต่ างประเทศพร้ อมบิดา
มารดา
 หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสื อยินยอมจากมารดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัดหนังสื อยินยอม
ระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย
 หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสื อยินยอมจากบิดา จากอาเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัดหนังสื อยินยอมระบุ
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อหน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย
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 หากเด็กไม่ ได้ เดินทางพร้ อมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสื อระบุยนิ ยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต้นสังกัด พร้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรื อหน้า
พาสปอร์ตบิดาและมารดา
*สาหรับหนังสื อยินยอมนั้น ให้ ขอเอกสารเป็ นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จากทางสานักงานเขต หรื ออาเภอ*
 กรณีเด็กทีบ่ ิดา-มารดาหย่าร้ าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูม้ ีอานาจ
ปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
 กรณีเด็กอายุต่ากว่ า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์ มสมัครวีซ่า พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์กบั บุตรที่สถานทูต
ด้วย (บิดา หรื อ มารดา )
 ท่านไม่จาเป็ นต้องเซ็น รับรองสาเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์ มใบคาร้องขอวีซ่าเท่านั้น

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลีย่ นและขออัพเดทเพิม่ เติมได้ ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้ งขอเพิม่ เติม
** หมายเหตุ **
เอกสารตัวจริ งที่ตอ้ งนาติดตัวมาในวันที่ตอ้ งสแกนลายนิ้วมือ
 บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล /สู ติบตั ร (กรณี อายุต่ากว่า 18 ปี )
 สมุดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกับบัญชีในการขอยืน
่ วีซ่า
 เวลาการอนุมตั ิผลวีซ่าจะอยู่ 10-15 วัน ทาการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์ -อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของ
ทางสถานทูต หรื อ ในบางกรณี อาจใช้ระยะพิจารณานานกว่าที่กาหนด
 ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
 ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยูใ่ นค่าดาเนินการของทัวร์
การพิจารณาผล VISA ขึน้ อยู่กบั ดุลยพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาใดๆทัง้ สิน้
บริษัทเป็ นเพียงตัวแทนที่คอยอานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านัน้ ข้อมูลและเอกสารทุกอย่างต้องเป็ นความจริง
ความบิดเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน ในกรณีท่ี VISA ไม่ผา่ นทุกกรณี ***
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ข้ อมูลคาร้ องขอยื่น วีซ่า ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ (โปรดระบุข้อมูลเป็ นภาษาอังกฤษ)
*****

กรุณากรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนทุกข้ อ เพื่อเป็ นประโยชน์ ในการพิจารณาวีซ่า *****

แบบฟอร์ มสาหรับกรอกข้ อมูลยื่นวีซ่าประเทศสวิสเซอร์ แลนด์
1.) ข้ อมูลเกีย่ วกับหนังสื อเดินทางของผู้เดินทาง
ชื่อและนามสกุล __________________________________________________
ชื่อและนามสกุลเก่า(ถ้ามี) __________________________________________________
ชื่อและนามสกุล (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ) ________________________________________
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก

วัน/เดือน/ปี เกิด ค.ศ. ________________________
สถานที่เกิด (จังหวัด) _______________________
2.) ข้ อมูลของผู้เดินทาง และครอบครัว
ที่อยูป่ ั จจุบนั (ที่สามารถติดต่อได้) ________________________________________________________________
โทรศัพท์มือถือ _______________________________ E-mail : _______________________________
สถานภาพ :
โสด
สมรสโดยจดทะเบียนสมรส
สมรสไม่ได้จดทะเบียน
หย่า
หม้าย
วัน/เดือน/ปี ค.ศ. การเปลี่ยนสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ) ____________________________
ถ้าท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส
ชื่อและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ) ___________________________________
วัน/เดือน/ปี เกิด ค.ศ. ของคู่สมรส ________________________
สถานที่เกิด (จังหวัด) _______________________
3.) ข้ อมูลของผู้เดินทางเกีย่ วกับอาชี พ, หรื อถ้ ากาลังศึกษาอยู่ ให้ ลงรายละเอียดของสถานที่ศึกษา และลงรายละเอียดอื่นๆ
ลงในช่ องว่าง
3.1) ชื่อบริ ษทั ที่ทางาน, โรงเรี ยน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
___________________________________________________________________________________
3.2) ที่อยูข่ องบริ ษทั ที่ทางาน, โรงเรี ยน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ)
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___________________________________________________________________________________
3.3) งานปั จจุบนั ทาอาชีพ โปรดระบุตาแหน่ง (ระบุเป็ นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย)
___________________________________________________________________________________
3.4) เบอร์โทรศัพท์ที่ทางาน หรื อเบอร์ โทรศัพท์สถาบันที่ ท่านกาลังศึกษาอยู่ _______________________________
4.) ข้ อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปต่ างประเทศ
4.1) ท่านเคยมีวซี ่าเชงเก้นในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี (ถ้ามีโปรดระบุ)
มี วันที่ออกวีซ่า และวันที่หมดอายุวซี ่า ให้ตรวจสอบที่หน้าเชงเก้นที่ท่านเคยเดินทาง
ประเทศ ______________ วันที่ออกวีซ่า ___________________วันหมดอายุวซี ่า ___________________
ประเทศ ______________ วันที่ออกวีซ่า ___________________วันหมดอายุวซี ่า ___________________
ประเทศ ______________ วันที่ออกวีซ่า ___________________วันหมดอายุวซี ่า ___________________
ประเทศ ______________ วันที่ออกวีซ่า ___________________วันหมดอายุวซี ่า ___________________
ไม่เคยมีวซี ่าเชงเก้น
4.1.1) ถ้าท่านเคยมีวซี ่าเชงเก้น โปรดระบุวนั ที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุ ด
(ผูส้ มัครสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เดือน ปี ที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุ ด
ได้จากหน้าวีซ่าเชงเก้นล่าสุ ดที่ท่านเคยเดินทาง)
ประเทศ ______________ วันที่สแกนลายนิ้วมือล่าสุ ด ___________________
5.) ค่ าใช้ จ่ายในการเดินทาง
ออกค่าใช้จ่ายเอง
มีผอู ้ อกค่าใช้จ่ายให้
ระบุชื่อ
ความสัมพันธ์
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