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EUROPE UNSEEN SWISS BEAUTIFUL
8 ว ัน 5 คืน

สายการบินไทย TG

1

วัน

โปรแกรมท่องเทีย่ ว

เช้ า เทีย่ ง เย็น

โรงแรม (เทียบเท่า)

-  

Hotel Bellevue
Interlaken 4*
Best Western Plus
Alpen Resort 4*
Novotel Lausanne
Bussigny 4*
Novotel Bern Expo 4*

1

สนามบินสุวรรณภูมิ

2

เมืองซูริค – เมืองลูเซิร์น – เมืองอินเทอลาเก้น

3
4

เมืองกริ นเดอวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรายอร์ค – เมืองเลาเทรอบรุ นเน่น – เมืองทาสซ์ –
เมืองเซอร์แมท
เที่ยวชมเมืองเซอร์แมท – เมืองมงต์เทรอซ์ – เมืองเวเว่ย ์ – เมืองโลซานน์

5

ทะเลสาบเลอมอง – กรุ งเจนีวา - น้ าพุเจดโด - สวนอังกฤษ - กรุ งเบิร์น

6

เที่ยวชมกรุ งเบิร์น – เมืองซูริค – ถนนบาห์นฮอฟ

7

เมืองซูริค – สนามบิน



-

-

8

สนามบินสุวรรณภูมิ

-

-

-

กาหนดการเดินทาง

กุมภาพันธ์ 2563
มีนาคม 2563
เมษายน 2563
พฤษภาคม 2563
มิถุนายน 2563

  
  
  
  

Holiday Inn Zurich
Messe 4*

5-12 / 25 ก.พ. – 3 มี.ค.
11-18 / 25 มี.ค. – 1 เม.ย.
1-8 / 6-13 (เพิม่ 9,000) / 28 เม.ย. – 5 พ.ค.
7-14 / 27 พ.ค. – 3 มิ.ย.
19-26

2

วันแรกของการเดินทาง
21.00 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ ( กรุ งเทพฯ )

-

-

-

พร้อมกัน ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ D
สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่รอต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร

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

วันทีส่ อง (2)
01.05 น.
07.50 น.

เมืองซู ริค – เมืองลูเซิร์น – เมืองอินเทอลาเก้น

-

เทีย่ ง

ค่า

ออกเดินทางสู่ เมืองซู ริค ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970
เดินทางถึง สนามบินเมืองซู ริค (Zurich) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
รถโค้ชรอรับ
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne)
(ระยะทางประมาณ 52 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 1 ชม.)
เมืองท่องเที่ยวอันดับ 1 ของสวิตเซอร์แลนด์ นาท่านชมสิ งโตหินแกะสลัก (Dying Lion of
Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหิ นธรรมชาติ เพื่อเป็ นอนุสรณ์ราลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญ
ของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวตั ิในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ ชาเปล (Chapel
Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ ารอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่ง
เป็ นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิ ร์น เป็ นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุด
ในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาด
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ประวัติศาสตร์ ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน จากนั้นให้ทา่ นได้ อิสระเลือกซื้อสิ นค้ าของสวิส เช่น ช็อคโกแลต,
เครื่ องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายีห่ อ้ ดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็ นต้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน Restaurant ChangCheng
นาท่านเดินทางสู่ เมืองชตันส์ (Stans)
(ระยะทางประมาณ 15 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 30 นาที)
นาท่านนั่งรถรางสู่ สถานี Cabriocar จากนั้นนาท่านขึน้ กระเช้ าสองชั้นเปิ ด
หลังคาขึ้นสู่ ยอดเขาชตันส์เซอร์ ฮอร์ น (Stanserhorn) ตั้งอยูบ่ ริ เวณพรมแดน
ระหว่างรัฐนิดวัลเดินกับรัฐออบวัลเดิน ภูเขานี้มียอดสู ง 1,898 เมตรเหนือ
ระดับน้ าทะเล ที่ยอดเขาสามารถมองเห็นทะเลสาบลูเซิ ร์นได้อย่างชัดเจนแทบ
จะทุกส่ วน ถือเป็ นอีกหนึ่งในปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยว
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken)
(ระยะทางประมาณ 13 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 30 นาที)
นาท่านนั่งโมโนเรลขึน้ สู่ ยอดเขา ฮาร์ ดเดอร์ คุม (Harder Kulm) เป็ นภูเขาทางตอนบนของ
เมือง Interlaken ที่มีชื่อเสี ยงจากจุดชมวิวบนยอดเขาที่สามารถมองเห็นเมือง Interlaken ได้ท้ งั
เมือง พร้อมด้วยทะเลสาบทั้ง 2 ทะเลสาบที่ขนาบข้างเมืองไว้ ได้แก่ Thun Lake ทางทิศ
ตะวันตก และ Brienz Lake ทางทิศตะวันออก พร้อมด้วยวิวเทือกเขาหิมะ 3 เทือกเขาสุ ด
อลังการได้แก่ Jungfrao, Eiger และ Monch
จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองอินเทอลาเก้นที่เรี ยงรายไปด้วยร้านค้า, บ้านแบบชาเล่ตส์ ไตล์ และให้ท่าน
ได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าชั้นดีของสวิสอาทินาฬิกา, นาฬิกากุ๊กกู, ของที่ระลึก และช้อคโกแลต
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
พักค้ างคืน ณ Hotel Bellevue Interlaken 4* หรื อระดับเทียบเท่า

เทีย่ ง

ค่า

วันทีส่ าม (3)
เช้ า
08.00 น.

เมืองกรินเดอวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรายอร์ ค –
เช้ า
เทีย่ ง ค่า
เมืองเลาเทรอบรุ นเน่ น – เมืองทาสซ์ – เมืองเซอร์ แมท
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald)
(ระยะทางประมาณ 87 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 1.30 ชม.)
จุดเริ่ มต้นของการท่องเที่ยวยอดเขายูงเฟรา (ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้ยอดเขาจุงเฟรา
เป็ นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป) นาท่านนั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ
ของ JUNGFRAUBAHN ขึน้ พิชิตยอดเขายูงเฟราทีม่ ีความสู งกว่ าระดับนา้ ทะเลถึง 11,333
ฟุต ซึ่ งได้รับการยกย่องว่าเป็ น TOP OF EUROPE
ระหว่างเส้นทางแวะชมกลาเซี ยร์ หรื อธารน้ าแข็งขนาด
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ใหญ่ จนถึงสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรปเพลิดเพลินและสนุกสนานกับการเล่นหิ มะในลานกว้าง SPHINX จุดชม
วิวที่สูงที่สุดในยุโรป มองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 3,571 เมตร ชมถ้ าน้ าแข็งที่แกะสลักให้สวยงาม อยูใ่ ต้ธาร
น้ าแข็งลึกกว่า 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธารน้ าแข็ง Aletsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา
700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขายูงเฟรา และไม่ควร
พลาดกับการส่ งโปสการ์ ด โดยที่ทาการไปรษณี ยท์ ี่สูงที่สุดในยุโรป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงเฟรา Jungfraujoch Top of Europe Gletscher
นาท่านเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซ้ าเส้นทางเดิม
เส้นทางแสนสวยผ่านหมู่บา้ นเวงเก้น เมืองปลอด
มลพิษที่ไม่อนุญาตให้รถยนต์วงิ่ เดินทางถึงหมู่บา้ นเลาเทรอบรุ นเน่น
นาท่านเดินทางสู่ เมืองทาสซ์ (Tasch)
(ระยะทางประมาณ 121 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 2.30 ชม.)
นาท่านนั่งรถไฟสู่ เมืองเซอร์ แมท (Zermatt) เมืองเล็กๆ ซึ่ งตั้งอยูบ่ นเทือกเขาแอลป์ เมืองที่ไม่
อนุญาตให้รถยนต์วงิ่ และเป็ นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลก ตั้งอยูบ่ น
ความสู งกว่า 1,620 เมตร (5,350ฟุต) เป็ นเจ้าของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์ น สัญลักษณ์ของ
สวิตเซอร์แลนด์
***หมายเหตุ เพื่อความสะดวกของท่าน กรุ ณาเตรียมกระเป๋าสาหรับค้ างคืนทีโ่ รงแรมในเมือง
เซอร์ แมท เนื่องจากเมืองเซอร์ แมทไม่ อนุญาตให้ รถยนต์ เข้ าในเขตเมือง***
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง Restaurant Swiss Chalet
พักค้ างคืน ณ Best Western Plus Alpen Resort 4* หรื อระดับเทียบเท่า

เทีย่ ง

ค่า

วันทีส่ ี่ (4)
เช้ า
08.00 น.
เทีย่ ง

เทีย่ วชมเมืองเซอร์ แมท – เมืองมงต์ เทรอซ์ –
เช้ า
เทีย่ ง
เมืองเวเว่ย์ – เมืองโลซานน์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อิสระให้ท่านได้ชมเมืองปลอดมลพิษที่มีร้านค้ามากมาย เมืองนี้เป็ นที่ชื่นชอบของนักสกีจากทัว่ โลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมงต์ เทรอซ์ (Montreux)
(ระยะทางประมาณ 139 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 2 ชม.)
เมืองพักผ่อนตากอากาศที่มีชื่อเสี ยงริ มทะเลสาบเจนี วา ซึ่ งได้รับสมญานามว่า
ริ เวียร่ าแห่งสวิตเซอร์ แลนด์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศเมืองตากอากาศ
เดินเที่ยวชมเมือง ถ่ายรู ป
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ ย์ (Vevey)
(ระยะทางประมาณ 7 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 15 นาที)
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ค่า

ตัวเมืองตั้งอยูบ่ นชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา
ความสวยงามและความมี
ชื่อเสี ยงของเวเว่ยม์ ีมาก ต่างก็ขนานนามเวเว่ย ์ และมงเทรอซ์ ให้เป็ น ไข่ มุกแห่ งริเวียร่ าสวิส
(PEARLS OF THE SWISS RIVIERA) เพราะมีอากาศดีอบอุ่นเกือบทุกฤดูกาล ถ่ ายรู ปกับ
อนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน ถ่ ายรู ปกับปราสาทชิ ลยง (Chillon Castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า
800 ปี สร้างขึ้นบนเกาะหิ นริ มทะเลสาบเจนีวา ตั้งแต่ยคุ โรมันเรื องอานาจ
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne)
(ระยะทางประมาณ 18 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 30 นาที)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
พักค้ างคืน ณ Novotel Lausanne Bussigny 4* หรื อระดับเทียบเท่า

ค่า

วันที่ห้า (5)
เช้ า
08.00 น.

ทะเลสาบเลอมอง – กรุ งเจนีวา - นา้ พุเจดโด - สวนอังกฤษ - กรุ งเบิร์น

เช้ า

เทีย่ ง

ค่า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านชมตัวเมืองเก่าสมัยโบราณ ชมทะเลสาบเลอมอง (Lac Leman) ให้ท่าน
ชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามบริ เวณทะเลสาบเลอมอง
มองไปฝั่งตรงข้ามเห็น
เทือกเขาแอลป์ ทอดเป็ นแนวยาว และถ้าวันไหนแดดดีก็จะได้เห็นทิวเขาที่มี
หิ มะสี ขาวโพลนปกคลุมบนยอด ประกอบกับภาพท้องน้ าที่ใสสะอาด มีท้ งั
หงส์ขาวและเป็ ดน้อยแหวกว่ายไปมาสบายใจสบายตายิง่ นัก นาท่านเดินทางสู่
ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ (Le Pavillon Thailandais) ซึ่ งตั้งอยูภ่ ายในสวนสาธารณะเดอนองตู (Parc du Denantou)
ศาลาจตุรมุขที่มีความกว้าง 6 เมตร ยาว 6 เมตร สู ง 16 เมตร หนัก 27 ตัน ทาจากไม้สักและไม้เนื้อแข็งในรู ปแบบ
สถาปั ตยกรรมไทย เพื่อสะท้อนเอกลักษณ์ไทยในต่างแดนแห่งนี้ จัดทาขึ้นเพื่อฉลองวโรกาสที่ราชกาลที่ ๙ ทรง
ครองราชย์ครบ 60 พรรษา และฉลอง 75 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย สวิตเซอร์ แลนด์เมื่อปี พ.ศ. 2549
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุ งเบิร์น และเมืองโลซานน์ โดยให้กรมศิลปากร
เป็ นผูร้ ับผิดชอบ การออกแบบและก่อสร้าง ซึ่ งหลายส่ วนของศาลาไทยได้
ก่อสร้างสาเร็ จรู ปจากกรุ งเทพฯ แล้วจึงส่ งไปสวิตเซอร์ แลนด์ ทางเรื อ โดยมี
ช่างฝี มืออีก 13 คนไปทางานกันต่อ ณ สถานที่จริ งจนเสร็ จเรี ยบร้อย เปิ ดให้
สาธารณชนได้ชมอย่างเป็ นทางการเมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2550 (สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ ทรงประกอบพิธีเปิ ดศาลาไทยอย่างเป็ นทางการ ที่สวิตเซอร์ แลนด์เมื่อวันที่ 17 มีนาคม
2552)
นาท่านเดินทางสู่ กรุ งเจนีวา (Geneva)
(ระยะทางประมาณ 64 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 1.30 ชม.)
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เมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็ นเมืองนานาชาติ (GlobalCity) เนื่องจากเป็ นที่ต้ งั ขององค์กรระหว่างชาติสาคัญๆ หลาย
องค์กร เช่น องค์การอนามัยโลก (WHO),องค์การการค้าโลก (WTO)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านชมนา้ พุเจดโด (Le Jet d’Eau) กลางทะเลสาบเลคเลมัวค์ น้ าพุที่บนั ทึกไว้วา่ มีความสู ง
ที่สุดในโลก โดยน้ าพุสามารถพุง่ ได้สูงสุ ดประมาณ 140 เมตร ทั้งยังเป็ นสัญลักษณ์สาคัญของ
กรุ งเจนีวา นาท่านแวะชมและถ่ายภาพกับนาฬิกาดอกไม้ทสี่ วนอังกฤษ (Jardin Anglais) ริ ม
ทะเลสาบเจนีวา อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อสิ นค้าแบรนด์เนม ซึ่งมีร้านค้ามากมายรายล้อมสวน
ดอกไม้ไม่วา่ จะเป็ น Louis Vuitton, Parda, Bally, Gucci หรื อจะเลือกชมนาฬิกายีห่ อ้ ดังที่ผลิต
ในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ อาทิ Rolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek Philippe, Longines ซึ่ งมีร้านจาหน่าย
มากมายเช่นกัน
นาท่านเดินทางสู่ กรุ งเบิร์น (Bern)
(ระยะทางประมาณ 159 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 2.30 ชม.)
นครหลวงอันเก่าแก่ของสวิตเซอร์ แลนด์ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงสวยงามเป็ นอย่างยิง่ จนได้รับการอนุ รักษ์ และ
ประกาศให้เป็ น “มรดกโลกจากองค์ การยูเนสโก้ ” ซึ่ งตั้งอยูบ่ นเนิ นเขา ซึ่ งที่จุดนี้สามารถชมทิวทัศน์ของตัวเมืองเก่า
ได้ในมุมกว้าง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
พักค้ างคืน ณ Novotel Bern Expo 4* หรื อระดับเทียบเท่า

เทีย่ ง

ค่า

วันที่หก (6)
เช้ า
08.00 น.

เทีย่ ง

เทีย่ วชมกรุ งเบิร์น – เมืองซู ริค – ถนนบาห์ นฮอฟ

เช้ า

เทีย่ ง

ค่า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นาท่านชมเบเร็นกราเบ็นหรื อบ่ อหมี สัตว์ที่เป็ นสัญลักษณ์ของเมือง นาท่านเข้ า
สู่ ย่านมาร์ คกาสเซย่ านเมืองเก่ า ซึ่งปัจจุบนั เต็มไปด้วยร้าน
ดอกไม้และร้านบูทีคเป็ นเขตที่ปลอดมลพิษ ไม่ให้รถยนต์
วิง่ ผ่านจึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่าแก่อายุกว่า
200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์ นกาสเซ ถนนที่มีระดับ
สู งสุ ดๆ ของเมืองนี้ นาท่านเข้าสู่ ถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของ
เก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิ กาไซ้ ท์ กล็อคเค่ น อายุกว่า 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆชัว่ โมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ชม
มหาวิหารเซนต์ วนิ เซนต์ รัทฮาวน์ และกรุ งเบอร์ นยังเป็ นเมืองที่มีน้ าพุมากที่สุดเมืองหนึ่ งในยุโรป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซู ริค (Zurich)
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ค่า

(ระยะทางประมาณ 123 กม. / ใช้ เวลาประมาณ 2 ชม.)
นาท่านเที่ยวชมเมืองซู ริค เมืองซูริคศูนย์กลางการเงิน, เศรษฐกิจและการธนาคารของยุโรป
นาท่านชมโบสถ์ เซ็นต์ ปีเตอร์
โบสถ์แห่งนี้มีจุดเด่นอยูท่ ี่นาฬิกาซึ่ งเป็ นนาฬิกาที่มีขนาด
ใหญ่ที่สุดกว่าโบสถ์อื่นๆในยุโรป ชมบรรยากาศเรี ยบแม่น้ าลิมแม็ทบริ เวณถนนลิมแม็ทคีย์
มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆ เมืองพร้อมช้อปปิ้ งของที่ระลึกพื้นเมือง
ของสวิสเซอร์ แลนด์ เข้าสู่ ถนนบาห์ นฮอฟ (Bahnhofstrasse) เป็ นถนนสายช้อปปิ้ งหลัก
ของเมืองซูริคตัดจากอนุสาวรี ยห์ น้าสถานีรถไฟตรงไปยังทะเลสาบซูริคมี
ร้านค้าชั้นนาและห้างสรรพสิ นค้าตั้งอยูเ่ รี ยงรายตลอดสองฝั่งได้รับการขนาน
นามว่าเป็ นหนึ่งใน "ถนนที่แพงทีส่ ุ ดในโลก" ด้วยร้านแฟล็กชิพสิ นค้าแบรนด์
เนมต่างๆมีร้านค้าจาหน่ายนาฬิกาชื่อดังมากมาย เช่น Rolex เป็ นต้น
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
พักค้ างคืน ณ Holiday Inn Zurich Messe 4* หรื อระดับเทียบเท่า

วันทีเ่ จ็ด (7)
เมืองซู ริค – สนามบิน
07 พฤษภาคม 2562
08.00 น. รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
10.00 น. นาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินเมืองซู ริค มีเวลาให้ท่านได้ทา Tax Refund คืนภาษี
13.30 น. ออกเดินทางกลับสุ่ กรุ งเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971
วันทีแ่ ปด (8)
08 พฤษภาคม 2562
05.30 น.

สนามบินสุ วรรณภูมิ

เช้ า

-

-

-

-

-

เดินทางกลับถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
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อัตราค่ าบริการ
พักเดี่ยว เพิม่

ไม่ รวมตั๋ว
ผู้ใหญ่ (หัก)

ไม่ รวมตั๋ว
เด็ก (หัก)

79,900

15,000

23,000

16,000

82,900

79,900

15,000

23,000

16,000

88,900

82,900

79,900

15,000

23,000

16,000

25 มี.ค. – 1 เม.ย.

88,900

82,900

79,900

15,000

23,000

16,000

1-8 เมษายน

88,900

82,900

79,900

15,000

23,000

16,000

6-13 เมษายน

97,900

91,900

88,900

15,000

23,000

16,000

28 เม.ย. – 5 พ.ค.

88,900

82,900

79,900

15,000

23,000

16,000

7-14 พฤษภาคม

88,900

82,900

79,900

15,000

23,000

16,000

27 พ.ค. – 3 มิ.ย.

88,900

82,900

79,900

15,000

23,000

16,000

19-26 มิถุนายน

88,900

82,900

79,900

15,000

23,000

16,000

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่ มีเตียง

5-12 กุมภาพันธ์

88,900

82,900

25 ก.พ. – 3 มี.ค.

88,900

11-18 มีนาคม

*** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุตา่ กว่ า 7 ปี เข้ าพักแบบไม่ มีเตียงเสริม ***
***หมายเหตุ การเดินทางในแต่ ละครั้งต้ องมีผู้เดินทางจานวน 15 ท่ านขึน้ ไป***
หากมีผู้เดินทางไม่ ถึง 15 ท่ าน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ ออกกรุ๊ป หรื อเก็บค่ าใช้ จ่ายเพิม่ เติม

กรุณาส่ งเอกสารที่ใช้ ยื่นวีซ่าให้ ทางบริษัทฯ ล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 30 วันก่ อนการเดินทาง
ในการยื่นวีซ่า ผู้เดินทางทุกท่ านจะต้ องเดินทางมายื่นวีซ่าด้ วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต
เพื่อมาสแกนลายนิว้ มือด้ วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทคอยดูแล และอานวยความสะดวก
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 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว สายการบินไทยเส้นทาง ตามที่ระบุ
(ภาษีน้ ามันคิดจากอัตรา ณ วันที่ 1 ม.ค. 62 หากในวันออกตัว๋ มีการปรับเพิ่มทางบริ ษทั ขอเรี ยกเก็บตามความเป็ นจริ ง)
 ค่าโรงแรมที่พกั ห้องละ 2 ท่าน (Standard Room) ระดับ 4 ดาว หรื อ เทียบเท่าในระดับราคาเดียวกัน โดยพักเป็ นห้อง
แบบ Twin / Double ในกรณี ที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็ นเตียงเสริ มแทน, โรงแรม
หลายแห่งในยุโรปส่ วนใหญ่จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศ และอาจมีการเปลี่ยนย้ายเมืองพัก หากวันดังกล่าวมีการจัดประชุม
นานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึน้ 3-4 เท่าตัว
 ค่าอาหารทุกมื้อตามที่กาหนดในโปรแกรม
 ค่ายานพาหนะ ที่ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม (กฎหมายในยุโรปไม่อนุ ญาตให้คนขับรถขับเกิน 12 ชัว่ โมง/วัน)
 ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่ นเข้าเมืองต่างๆ
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 ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
**หากสถานที่ท่องเทีย่ วใดที่ไม่ สามารถเข้ าชมได้ ไม่ ว่าด้ วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนค่ าใช้ จ่าย
เนื่องจากทางบริษัทได้ ทาการจองและถูกเก็บค่ าใช้ จ่ายไปแล้ว**
 ค่าวีซ่าเชงเก้นประเทศสวิตเซอร์แลนด์
 ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ) บางแห่ง และมัคคุเทศก์ไทย คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางไม่เกิน 30 กิโลกรัม ต่อท่าน และกระเป๋ าใบเล็กติดตัวท่านขึ้นเครื่ องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่ าทิปพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น

 ค่าน้ าหนักของกระเป๋ าในกรณี เกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งท่าน
 ค่าธรรมเนียมในการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าแจ้งเข้าออก กรณี คนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว เครื่ องดื่มและอาหารนอกรายการ,ค่าซักรี ด, ค่าโทรศัพท์, มินิบาร์ , ทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯ
 ค่าทิปไกด์ และหัวหน้าทัวร์ ที่ดูแลท่านตลอดการเดินทาง (จากเมืองไทย) และคนขับรถ (หากท่านพอใจในการ
บริ การควรให้ทิปเพื่อเป็ นกาลังใจ เพิ่มเติม)
 ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% ซึ่งท่านต้ องจ่ ายเพิม่ จากราคาค่ าทัวร์ (กรณี ตอ้ งการใบเสร็ จเต็มรู ปแบบ)

เมื่อท่านทาการจองทัวร์ กบั ทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ ขอเรี ยกเก็บมัดจาค่าทัวร์ ท่านละ 30,000 บาท
กรณี ช่วงเทศกาล ขอเรี ยกเก็บค่ามัดจาค่าทัวร์ ท่านละ 40,000 บาท
ส่ วนที่เหลือต้องชาระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วันทาการ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดย
อัตโนมัติ
***(กรณี วซี ่ายังไม่ทราบผลก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทาการ ทางบริ ษทั ฯ ต้องขอเก็บค่าทัวร์ ท้ งั หมดก่อนตาม
เงื่อนไขการชาระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผา่ นการพิจารณาจากทางสถานทูต ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริ ษทั จะคืนเงินค่า
ทัวร์ ให้ท่าน โดยทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งเท่านั้น)***
*** หากท่านจองและให้เอกสารในการทาวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทนั กาหนดการออกตัว๋ กับทางสายการบิน และผล
วีซ่าของท่านไม่ผา่ น บริ ษทั ฯ จะขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินค่ามัดจาทั้งหมด***
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***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่ างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ ของบริษทั ก่อนท่ านทาการจองทัวร์ ***
หากท่ านได้ ทาการจองทัวร์ ทางบริ ษทั ฯ ถือว่ าท่ านได้ รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่ างเรียบร้ อยแล้ว
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน
หักเงินมัดจาท่านละ 15,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 31-44 วัน
หักเงินค่ามัดจาเต็มทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-30 วัน
หักค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-20 วัน
หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
กรณี ยนื่ วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิวซี ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจาแล้ว ทาง
บริ ษทั ฯ คืนค่าทัวร์ หรื อมัดจาให้ แต่ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักค่าบริ การยืน่ วีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่
เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป (อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หรื อได้ชาระค่าบริ การในส่ วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม
ตัว๋ รถไฟ และอื่นๆฯลฯ ไปแล้ว) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
 กรณี วซี ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อน หรื อหลังออกตัว๋ โดยสาร บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด
 กรณี วซี ่าผ่านแล้ว แต่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า หรื อไม่วา่ ด้วยสาเหต
ใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักค่าบริ การยืน่ วีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป
(อาทิ กรณี ออกตัว๋ เครื่ องบินแล้ว หรื อได้ชาระค่าบริ การในส่ วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม ตัว๋ รถไฟ และอื่นๆฯลฯ ไป
แล้ว) ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
 ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่วา่ เหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด






 ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องวีซ่า
 การอนุมัติวซี ่ าเป็ นเอกสิ ทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้ น ทั้งนี้บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลาง
และคอยบริ การอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานทูตเป็ นผูเ้ ก็บ (กรุ ณาจัดเตรียม
เอกสารให้ ถูกต้ อง และครบถ้ วนตามทีส่ ถานทูตต้ องการ เพราะจะมีผลต่ อการพิจารณาวีซ่าของท่ าน) หากผลวีซ่าออกมาว่า
ท่าน ไม่ ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่ คืนเงินค่ าวีซ่า และค่ าบริการจากตัวแทนยื่นไม่ ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิ
ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
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 กรณีทที่ ่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฏิเสธวีซ่า ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการไม่ คืนเงินค่ าวีซ่า และค่ าบริการจากตัวแทนยื่น ให้ กบั ท่าน เนื่ องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานทูตเป็ น
ผูเ้ รี ยกเก็บ และท่านสามารถนาวีซ่าไปใช้เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ
 ในกรณี ทีก่ รุ๊ ปมีการยื่นวีซ่าเข้ าไปแล้ว และท่ านเพิง่ พร้ อมยื่นวีซ่าหลังกรุ๊ ป ท่านจะต้ องรับผิดชอบค่ าวีซ่าส่ วนต่ างที่
เกิดขึน้ (กรณีมีค่าใช้ จ่ายเรื่ องวีซ่าเพิม่ เติม)
ในการยื่นวีซ่า ผู้เดินทางทุกท่ านจะต้ องเดินทางมายื่นวีซ่าด้ วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต
เพื่อมาสแกนลายนิว้ มือด้ วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทคอยดูแล และอานวยความสะดวก

***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่ างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ ของบริษทั ก่อนท่ านทาการจองทัวร์ ***

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องตัว๋ เครื่ องบิน / สายการบิน
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้อง
ชาระค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บ / และท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทาการยืน่ วีซ่า ซึ่ งจะมีค่าใช้จ่าย
แตกต่างจากการยื่นกรุ๊ ปปกติ ซึ่ งท่านจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่เกิดขึ้น
การจัดทีน่ ั่งของกรุ๊ ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
ในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดาเนินการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ REFUND ได้) ผูเ้ ดินทางต้องรอ
REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ทีน่ ั่ง Long Leg ทีน่ ั่งริมประตูฉุกเฉิน เป็ นที่นงั่ สาหรับบุคคลที่ดูแข็งแรง และสามารถสื่ อสารภาษาสากลได้ เผือ่ เกิดเหตุ
ฉุ กเฉิ นลูกค้าสามารถรี เควชได้ แต่ข้ ึนอยูก่ บั สายการบินเป็ นผูพ้ ิจารณา
กรณีหากท่านต้ องมีการสารองยานพาหนะ นอกเหนือจากรายการทัวร์ ทางบริ ษทั เริ่ มต้น และจบ การบริ การ ที่สนามบิน
สุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะสารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้
ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการ
เดินทางของบริ ษทั ฯ ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ ป FINAL 100% ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ
สาหรับท่ านที่เป็ นมุสลิม, ทานมังสวิรัติ, ไม่ ทานหมู / เนื้อ / ไก่ / ปลา หรื ออื่นๆ โปรดแจ้ งล่วงหน้ าอย่างน้ อย 20 วันก่ อนเดินทาง

ข้ อมูลเพิม่ เติม เรื่ องโรงแรมที่พกั
เนื่องจากการวางแปลนแบบห้ องพักของแต่ ละโรงแรมแตกต่ างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่
(Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
โรงแรมหลายแห่ งในยุโรปจะไม่ มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
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กรณีมีงานจัดประชุ มนานาชาติ ( Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริ ษทั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปทีม่ ีลกั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่าง
อาบน้ า ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย หากท่าน
ต้องการความสะดวกสบายและห้องใหญ่กว่า ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็ นห้องแบบ DOUBLE SINGLE USE ได้

ข้ อมูลเพิม่ เติมเรื่ องสัมภาระ และค่ าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)
สั มภาระสาหรับเข้ าและออกจากโรงแรม ค่าทัวร์ ได้รวมค่าขนสัมภาระสาหรับเข้าและออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุก
โรงแรม (เท่านั้น) หากท่านมีกระเป๋ าเพิ่มเติมมากกว่า 1 ใบ ท่านจะถูกเรี ยกเก็บเงินเพิ่มต่างหากจากผูใ้ ห้บริ การในแต่ละ
โรงแรม (ท่านต้องชาระในส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิม่ )
นา้ หนักของสั มภาระโหลด สาหรับสายการบิน ที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรัม
(สาหรับผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรี ยกค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ ของสายการบินที่ท่านไม่
อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชาระในส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
กระเป๋าสั มภาระ สาหรับนาขึน้ เครื่ องได้ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมี
น้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สู ง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร
(21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
กรณีทตี่ ้ องมีบินด้ วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยู่
กับข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระส่ วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ าหนักเกิน (ท่าน
ต้องชาระในส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิม่ )
ทางบริษัทฯ ไม่ รับผิดชอบกรณีเกิดการสู ญเสี ย, สู ญหายของกระเป๋า และสั มภาระของผู้โดยสาร

หมายเหตุ.. (สาคัญมาก ผู้โดยสารที่เดินทางต้ องรับทราบ และยินยอม ก่อนการเดินทาง
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พกั การจราจร
เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบตั ิเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภยั หรื อไม่วา่ จะ
ด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่ งเป็ นเหตุการณ์ที่เหนื อการควบคุมจากทางบริ ษทั ทัวร์ ฯ) โดยทางบริ ษทั จะคานึงถึงความ
ปลอดภัยของลูกค้าเป็ นสาคัญ
2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่ องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภยั ทั้งๆ ที่สายการบิน หรื อในส่ วนของการบริ การทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริ การอยูเ่ ป็ นปกติ
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรื อบางส่ วนให้ กบั ท่าน
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3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าใช้ จ่าย
เนื่องจากทางบริ ษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว
4. บริ ษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรื อบางส่ วนให้ กบั ท่าน ในกรณี ดงั นี้
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผูเ้ ดินทาง เดินทาง เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้า
เมืองห้ามเดินทาง
 กรณี ที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสื บเนื่ องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กบั ชาวต่างชาติ หรื อ คนต่างด้าวที่พานักอยู่
ในประเทศไทย
(ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนค่ าทัวร์ ท้งั หมด หรื อบางส่ วนให้ กบั ท่ าน หากเกิดเหตุการณ์ ดังกล่ าว)


ยอมรับ

ข้ าพเจ้ าได้ อ่านรายละเอียดทั้งหมด และรับทราบ พร้ อมยอมรับยินยอมในข้ อตกลงเงื่อนไขการจอง
และการยกเลิก และเงื่อนไขของการเดินทางท่ องเทีย่ วในครั้งนีท้ ุกประการ เรียบร้ อยแล้ว

เอกสารในการขอวีซ่าท่ องเที่ยวประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ 1 ชุด
ใช้ เวลายื่นวีซ่าประมาณ 10 วัน (ไม่ รวมวันทาการ)
ในการยื่นวีซ่า ผู้เดินทางทุกท่ านจะต้ องเดินทางมายื่นวีซ่าด้ วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต
เพื่อมาสแกนลายนิว้ มือด้ วยตัวท่ านเอง โดยมีเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษทั คอยดูแล และอานวยความสะดวก
1.
2.

หนังสื อเดินทาง
(พาสปอร์ ต)
รู ปถ่ าย

ต้องมีอายุใช้งานได้ไม่ต่ากว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง และต้องมีหน้าสาหรับ ประทับตราอย่างน้อย
3 หน้า (หากมีหนังสื อเดินทางเล่มเก่า กรุ ณานามาแสดงต่อสถานทูตด้วย)
รู ปถ่ายสี 2 นิว้ ปกติ จานวน 2 รู ป (ไม่สวมแว่นตาดา ไม่ยมิ้ เห็นฟัน
พื้นหลังเป็ นสี ขาวเท่านั้น ต้องไม่เป็ นลวดลาย, ไม่เป็ นสี เข้ม และห้าม
เป็ นภาพถ่ายที่สแกนจากคอมพิวเตอร์ ) ภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และ
ไม่ ซ้ากับหน้ าวีซ่าในเล่มพาสปอร์ ต

3.

เอกสารทัว่ ไป

สาเนาทะเบียนบ้าน, สาเนาบัตรประชาชน หรื อ สาเนาบัตรข้าราชการ,
สาเนาทะเบียนสมรส / หย่า ,
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4.
5.

6.

7.

สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (ถ้ามี)
สาเนาสู ติบัตร
สาเนาสู ติบตั ร (สาหรับเด็กที่อายุต่ากว่า 20 ปี )
หลักฐานการเงิน สาเนาบัญชีสมุดเงินฝาก (เน้นออมทรัพย์เป็ นหลัก หรื อประจาแนบเพิม่ เติม กรณี เงินบัญชีออมทรัพย์มี
น้อย) ถ่ ายทุกหน้ าย้อนหลัง 6 เดือน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่าเสมอ และมีจานวนเงิน
ไม่ต่ากว่า 6 หลัก เพือ่ ให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่
เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ ภูมิลาเนา ในกรณี ที่เดินทางเป็ นครอบครัว หากใช้บญั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยืน่ ขอวี
ซ่า ต้องออกหนังสื อรับรองค่าใช้จ่ายให้ครอบครัวด้วย
***ทางสถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชี กระแสรายวัน***
พร้ อมหนังสื อรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE ) เป็ นตัวจริง ในวันที่ยื่นวีซ่า
ต้ องนา BANK BOOK เล่มจริงไปด้ วย
กรณีทบี่ ริษัทของท่ านเป็ นผู้รับผิดชอบค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทั้งหมด ทางบริษัทท่ าน
ต้ องออกจดหมายอีกฉบับเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่ อค่ าใช้ จ่าย และการกลับมาทางานของท่าน โดย
ระบุชื่อผู้เดินทาง และระบุเหตุผลทีจ่ ัดการเดินทางครั้งนีใ้ นจดหมายด้ วย
**หากมีการรับรองค่ าใช้ จ่ายให้ กบั ผู้อื่น จะต้ องไปทา BANK GUARANTEE ทีธ่ นาคาร โดยต้ องใส่
ชื่ อผู้รับรองและผู้ถูกรับรองใน BANK GUARANTEE ด้ วย**
หลักฐานการงาน ใบรับรองการทางานของผูเ้ ดินทาง ตามด้านล่าง จากบริ ษทั ที่ท่านทางานอยู,่ สาเนาทะเบียนการค้า
กรณี เป็ นเจ้าของกิจการ (คัดจากกระทรวงไม่เกิน 3 เดือน)
กรณีทเี่ ป็ น
ใช้หนังสื อรับรองการทางานตัวจริ ง ระบุวนั เริ่มเข้ างาน / อัตราเงินเดือน / ตาแหน่ งงาน / ช่ วงเวลาทีข่ อ
พนักงานบริษัท ลางานเพื่อเดินทางท่องเที่ยว หลังจากนั้นจะกลับมาทางานตามปกติหลังครบกาหนดลางาน
ทัว่ ไป
(ภาษาอังกฤษเท่านั้น)
ใช้หนังสื อรับรองบริ ษทั โดยผูเ้ ดินทางต้องมีชื่อเป็ นกรรมการและมีอานาจในการลงนาม (คัดจาก
กรณีประกอบ
กระทรวงไม่เกิน 1 เดือน) พร้อมวัตถุประสงค์ หรื อใบเสี ยภาษี หรื อ สาเนาทะเบียนการค้า หรื อสาเนา
ธุรกิจส่ วนตัว
ใบทะเบียนพาณิ ชย์
เจ้ าของกิจการ
กรณีข้าราชการ ใช้จดหมายลางานจากต้นสังกัด (ตัวจริ ง) ,หนังสื อรับรองการทางานจากหน่วยงานและสาเนาบัตร
ข้าราชการ 1 ชุด เป็ น เป็ นภาษาอังกฤษ
ต้องใช้หลักฐานการเงิน + การงานของสามี พร้อมสาเนาบัตรประชาชนแนบมาด้วย
กรณีแม่ บ้าน
เดินทางคนเดียว
กรณีเป็ นนักเรียน ต้องใช้หนังสื อรับรองจากโรงเรี ยน มหาวิทยาลัย (ตัวจริ งภาษาอังกฤษเท่านั้น) พร้อมสาเนาบัตร
นักเรี ยน หรื อนักศึกษา
นักศึกษา
 ใช้เอกสารดังต่อไปนี้
กรณีเด็กทีไ่ ม่ ได้
1. หนังสื อยินยอมให้บุตรเดินทางจากผูป้ กครอง (เฉพาะเด็กที่มีอายุต่ากว่า 20 ปี ) หากเด็กเดินทาง
เดินทางพร้ อม
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ผู้ปกครอง

2.
3.
4.
5.
6.

กับบิดาต้องมใบรับรองจากมารดา และหากเด็กเดินทางพร้อมมารดาต้องมีใบรับรองจากบิดา
หนังสื อยินยอมสามารถทาที่สานักงานเขต หรื อ อาเภอ ตามทะเบียนบ้าน โดยต้องมีขอ้ ความระบุ
ในเอกสารว่าให้เด็กชื่ออะไร เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไร เช่น นายชาย (บิดา )
ยินยอมให้เด็กหญิงสวย เดินทางไปต่างประเทศ กับนางหญิง (มารดา ) มาด้วย
หนังสื อรับรองจากทางโรงเรี ยน (ภาษาอังกฤษ)
หลักฐานการงานของบิดา และมารดา
หลักฐานการเงิน สาเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของบิดา หรื อมารดาที่เป็ นผูอ้ อกค่าใช้จ่าย
สาเนาทะเบียนบ้านของผูเ้ ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ ดินทาง
สาเนาบัตรประชาชนของบิดา และมารดาของผูเ้ ดินทาง

 การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้เดินทางเข้าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่ ท่านจะถูก
ปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนี ยมใหม่
ทุกครั้ง
 หากสถานทูตมีการสุ่ มเรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษทั ฯ ขอความร่ วมมือในการเชิ ญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และ
โปรดแต่งกายสุ ภาพ ทั้งนี้บริ ษทั ฯ จะส่ งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่ เติม ทางบริ ษทั ฯ ใคร่ ขอรบกวนท่านจัดส่ งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณี ที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิติในนามของบริ ษทั ฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบั ผูร้ ้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่าไม่วา่ จะเป็ นเหตุผล
ใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรี ยกร้องคืนค่าวีซ่าได้
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