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ท่องเทีย่ วสวิตเซอร์แลนด์
1 ใน Bucket List ทีน่ ั กท่องเทีย่ วทั่ วโลกใฝ่ ฝัน เดินทางโดย
ระบบรถไฟทีส่ ะดวกสบายทีส่ ุดของโลก

เทีย่ วสามเขาและนั่ งรถไฟเส้นทางสุดสวยของสวิส
ดื่มด่าและสั มผัสบรรยากาศเมืองท่องเทีย่ วยอดฮิตบนเทือกเขาแอลป์
ซูริค-ชาฟฮาวเซ่ น-น้าตกไรน์-เซ้ นต์กัลเลน-ลูเซิร์น
Mt.Rigi Klum-รถไฟสาย Express Line
อินเทอร์ลาเก้น-เบิร์น-เซอร์แมท - ขึ้นเขากอร์เนอร์แกรทชมวิวแมทเทอร์ฮอร์น

มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง-นั่ งรถไฟสาย Panorama Express
กรุยแยร์-บรอค-ขึ้นเขา Stoos+นั่ งรถรางไฟฟ้าทีส่ ูงชั นทีส่ ุดในยุโรป

พักโรงแรมน่ารั กๆในเมืองเซอร์แมท
บินตรง...เทีย่ วสบาย...โดยสายการบินไทย (TG)
ซูริค
ชาฟฮาวเซ่น

เมืองศูนย์กลางทางด้านการค้าและธุรกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ทีต่ งั ้ ของน้าตกไรน์ น้าตกทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในทวีปยุโรป เกิดจากการทีแ่ ม่น้าไรน์ ซึง่ เป็ นแม่น้านานาชาติทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ
ของยุโรปไหลจากต้นน้าในเทือกเขาแอลป์ มาบรรจบบริเวณทีพ่ น้ื ทีโ่ ลกเปลีย่ นระดับจึงกลายเป็ นน้าตกที่
สวยงามมาก
ลูเซิ รน์
เมืองสวยทีต่ งั ้ อยู่รมิ ฝั ง่ ทะเลสาบแห่งสีพ่ นั ธรัฐ หรือเวียวาลด์สตรัทซี และเป็ นเมืองตากอากาศทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ดุ
แห่งหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
Mt.Rigi
ยอดเขาริกิ ได้ช่อื ว่าเป็ นราชินีแห่งเทือกเขาแอลป์ ทีม่ คี วามงดงามอย่างยิง่ บนความสูงกว่า 6,000 ฟุต ที่
สามารถขึน้ สูย่ อดเขาได้ดว้ ยรถไฟฟั นเฟื องทีม่ คี วามเก่าแก่ทส่ี ดุ และกระเช้าเคเบิล้ คาร์
อิ นเทอร์ลาเก้น เมืองสวยในหุบเขาทีต่ งั ้ ริมฝั ง่ ของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ และเป็ นทีต่ งั ้ ของสถานีรถไฟ
เพื่อต่อไปยังแหล่งท่องเทีย่ วสําคัญๆหลายแห่ง
Berne
เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สร้างขึน้ เมื่อ 800 ปี ทแ่ี ล้ว
เซอร์แมท
หมู่บา้ นเซอร์แมททีน่ ่ารักๆ และมีบรรยากาศสบายๆ ล้อมด้วยเขาสูงสวยงาม ด้วยเป็ นเมืองปลอดพาหนะที่
วุ่นวายและนังรถไฟขึ
่
น้ เขากอร์เนอร์แกทเพื่อชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
มองเทรอซ์
เมืองสวยทางใต้ของสวิสริมทะเลสาบเลอมังค์ เป็ นทีต่ งั ้ ของปราสาทชิลยอง และมีหลักฐานในการก่อสร้างมา
ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 13
กรุยแยร์
เมืองดังแหล่งผลิตเนยแข็งทีม่ ชี อ่ื เสียงทีส่ ดุ ของสวิสเซอร์แลนด์ ต้นกําเนิดของ Gruyere Cheese ทีม่ ชี ่อื เสียง
โด่งดังไปทัวโลก
่
บรอค
เมืองทีต่ งั ้ ของ Cailler Chocolate Factory โรงงานช็อคโกแลตแบรนด์เก่าแก่ทส่ี ดุ ของสวิตเซอร์แลนด์ อายุ
กว่าร้อยปี แห่งนี้ตงั ้ อยู่กลางทุง่ หญ้าอันเขียวขจี เป็ นแหล่งเลีย้ งวัวและทีม่ าของนมสดคุณภาพดีซง่ึ เป็ น
วัตถุดบิ สําคัญในการผลิตช็อคโกแล็ตนันเอง
่
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กาหนดการเดิ นทาง

30 พ.ย.-10 ธ.ค. / 21-31 ธ.ค./ 28ธ.ค.-07 ม.ค.2565
18-28 ม.ค./ 25ม.ค.-04ก.พ./ 01-11ก.พ. / 15-25 ก.พ.2565
20-30 มี.ค./ 22 มี.ค.-01 เม.ย.2565

วันแรก
21.30 น.

สนามบิ นสุวรรณภูมิ
คณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ สายการบิ น Thai
Airways ROW D เจ้าหน้าทีพ่ ร้อมคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**
หมายเหตุ: เนื่ องจากการเดิ นทางท่องเที่ยวในสวิ ตเซอร์แลนด์เดิ นทางโดยรถไฟเป็ นหลัก ในบางวันมี
ความจาเป็ นต้องฝากกระเป๋าหรือขนส่งกระเป๋าล่วงหน้ าโดยระบบขนส่งภายในของสวิ ตเซอร์แลนด์
ดังนัน้ น้าหนักกระเป๋าเดิ นทาง (Luggage) สาหรับเช็คอิ นที่เคาน์เตอร์สายการบิ น ต้องไม่เกิ น 20
กิ โลกรัม/ท่าน ทัง้ นี้ เพือ่ ความสะดวกในการเดิ นทางท่องเที่ยวในเมืองต่างๆ**

วันทีส่ อง

สุวรรณภูมิ-ซูริค (สวิ ตเซอร์แลนด์)-ย่านเมืองเก่าลิ นเดอร์ฮอฟ-โบสถ์กรอสมุนสเตอร์-โบสถ์ฟรอมุน
สเตอร์
ออกเดิ นทางสู่นครซูริค ประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิ น Thai Airways เที่ยวบินที่ TG970
เดิ นทางถึงสนามบิ นนครซูริค เมืองเศรษฐกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นาท่านผ่านขัน้ ตอนพิธกี าร
ตรวจคนเข้าเมืองตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว จากนัน้ นาท่านเดินทางโดยระบบ
รถไฟทีส่ ะดวกสบายทีส่ ดุ ของโลกผ่านบัตรโดยสาร Swiss Travel Pass จากสนามบินซูรคิ Zurich
Flughafen สูย่ ่านใจกลางเมืองของนครซูรคิ เพื่อนาท่านแวะฝากกระเป๋ า ณ โรงแรมทีพ่ กั
จากนัน้ นาท่านชมย่านเมืองเก่าลินเดอร์ฮอฟ ผ่านอาคารบ้านเรือนร้านค้าย่านเมืองเก่า นาท่านแวะชมและ
ถ่ายรูปกับ The Rathaus หรืออีกชื่อหนึ่งทีค่ นุ้ เคยดีอย่าง Zurich’s Town Hall สร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1694 ถึงปี
1698 เป็ นสถานทีร่ าชการท้องถิน่ ในเมืองซูรคิ ตัง้ อยู่รมิ แม่น้าลิมมัตแต่เดิมเคยเป็ นห้องประชุมสภาเทศบาล
เมืองทีส่ ร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1397 แต่ได้รบั การปรับปรุงเรื่อยมาจนถึงปั จจุบนั จากนัน้ นาท่านชมและถ่ายรูปกับ
โบสถ์กรอสมุนเตอร์ Grossmunste Church มหาวิหารคูบ่ า้ นคู่เมืองซึง่ ถือเป็ นเอกลักษณ์ของเมืองซูรคิ
ตัง้ อยู่บริเวณริมฝั ง่ แม่น้าลิมมัตเช่นกัน ปั จจุบนั กลายเป็ นหนึ่งในสถานทีท่ ่องเทีย่ วของซูรคิ และนาท่านเดิน
ข้ามสะพานไปอีกฝั ง่ ของแม่น้าชมโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ Fraumünster ซึง่ เป็ นหนึ่งในสีโ่ บสถ์หลักของ
เมืองซูรคิ ทีส่ ร้างขึน้ จากซากปรักหักพังของวิหารสาหรับสตรีชนชัน้ ขุนนางชัน้ สูงในสมัยก่อนโดยกษัตริยแ์ ห่ง
บาวาเรียเพื่อพระราชธิดาฮิลต์การ์ต ภายหลังได้พระราชทานให้กบั คณะนักบุญเบเนดิกต์ จุดเด่นของโบสถ์
คือภายนอกประกอบด้วยกระจกสีขนาดใหญ่ 5 บาน เรียกว่ากระจกชากาล ออกแบบโดย มาร์ก ชากาล จิตร
กรชาวเบลารุส-ฝรังเศส
่ และได้ตดิ ตัง้ ในปี ค.ศ. 1970 ซึง่ จิตรกรคนนี้โด่งดังอย่างยิง่ ในแถบยุโรป
อิ สระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าเช็คอิน ณ โรงแรม Central Plaza Hotel หรือระดับเทียบเท่า
จากนัน้ อิสระให้ทา่ นพักผ่อนหรือเดินเล่นชมเมืองซูรคิ
รับประทานอาหารค่าภายในโรงแรมทีพ่ กั

00.35 น.
06.55 น.

กลางวัน
บ่าย
คา่
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วันทีส่ าม
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่
วันทีส่ ี ่
เช้า

กลางวัน
บ่าย
คา่

ซูริค-ชาฟฮาวเซ่น-น้ าตกไรน์ -เซ้นต์กลั เลน-ซูริค
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางโดยรถไฟจากซูรคิ สู่เมืองชาฟฮาวเซ่น Schaffhausen (ใช้เวลาเดินทางประมาณ1 ชัวโมง)
่
จนกระทังถึ
่ งสถานี Neuhausen Rhein Falls ที่ตงั ้ ของนํ้าตกไรน์ นําท่านชมความสวยงามของนํ้าตกไรน์
นํ้าตกทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในทวีปยุโรป เกิดจากการทีแ่ ม่น้ําไรน์ ซึง่ เป็ นแม่น้ํานานาชาติทใ่ี หญ่ทส่ี ดุ ของยุโรปไหลจาก
ต้นนํ้าในเทือกเขาแอลป์ มาบรรจบบริเวณทีพ่ น้ื ทีโ่ ลกเปลีย่ นระดับจึงกลายเป็ นนํ้าตกทีส่ วยงามมาก ตัวนํ้าตก
มีความสูง 25 เมตร กว้าง 150 เมตร มีอายุราว 14,000 – 17,000 ปี อิสระให้ท่านได้ช่นื ชมธรรมชาติ และ
ถ่ายรูปไว้เป็ นทีร่ ะลึก
อิ สระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นําท่านเดินทางต่อโดยรถไฟสูเ่ มืองเซ้นต์กลั เลน St.Gallen (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง)
่
เมือง
ทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ นเมืองศูนย์กลางทางศาสนา นําท่านชมและถ่ายรูปภายนอกกับโบสถ์เซ้นต์กลั เลน
St.Gallen Abbey & Library โบสถ์หอคอยคู่สไตล์บารอคและห้องสมุดทีเ่ ก็บรวบรวมหนังสือเก่าแก่อายุ
มากกว่า 1,000 ปี ภายในโบสถ์มจี ติ รกรรมฝาผนังอันขึน้ ชื่อและภาพเขียนเฟรสโก้ทอ่ี อกแบบและเขียนโดย
นักจิตรกรชื่อดังอย่างไมเคิล แองเจโลเป็ นหนึ่งในห้องสมุดทีเ่ ก่าแก่และสวยงามมากทีส่ ดุ จนได้ขน้ึ ทะเบียน
เป็ นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี ค.ศ.1983 จากนัน้ นําท่านสูถ่ นน Multergrasse ถนนช้อปปิ้ งสาย
หลักของเมือง ทีม่ รี า้ นค้าน่ารักๆมากมาย ทัง้ ร้านนาฬิกา ร้านเสือ้ ผ้า และของทีร่ ะลึกต่างๆ อิสระให้ท่านเดิน
เล่นหรือช้อปปิ้ งสินค้าตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางโดยรถไฟกลับสู่นครซูรคิ
รับประทานอาหารค่าภายในโรงแรมทีพ่ กั
นาท่านเข้าพัก ณ โรงแรม Central Plaza Hotel หรือระดับเทียบเท่า
ซูริค-ลูเซิ รน์ -Arth Goldau-นัง่ รถไฟไต่เขาขึ้นยอดเขา Mt. Rigi Klum-วิ ทซ์นาว-ลูเซิ รน์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
**นาท่านฝากกระเป๋าใบใหญ่ (Luggage) ล่วงหน้ าจากซูริคไปทีเ่ มืองลูเซิ รน์ แบบ Express Group
Luggage Door to Door) ** จากนัน้ นาท่านเดินทางโดยรถไฟจากสถานีรถไฟนครซูรคิ Zurich HB สู่
Arth-Goldau (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) ให้ท่านได้ชมวิวระหว่างทางจนกระทังถึ
่ งสถานีรถไฟ
Arth-Goldau Hbf จากนัน้ นาท่านนัง่ รถไฟไต่เขา Cogwheel Railway ขึน้ สู่ยอดเขา Mt.Rigi Klum โดย
รถไฟสายนี้เปิ ดใช้ตงั ้ แต่ปี ค.ศ.1871 นับเป็ นรถไฟไต่เขาทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ ในยุโรป อิสระให้ท่านได้ชมวิวบน
Mt.Rigi Klum ทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ น “ราชินีแห่งขุนเขา” ตัง้ อยูบ่ นความสูงจากระดับน้าทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริ
กิน้มี ที ม่ี าจากคาว่า Mons Regina แปลได้ว่าราชินิแห่งภูเขา เพราะวันทีอ่ ากาศดีสามารถมองเห็นทิวทัศน์
ของยอดเขาอื่นๆได้รอบ 360 องศา อิสระให้ท่านได้ชมวิวแบบพาโนรามาโอบล้อมด้วยธรรมชาติของ
ทะเลสาบ Luzern และ Zug จนได้เวลาอันสมควรนาท่านนังรถไฟไต่
่
เขาลงไปยังเมืองวิ ทซ์นาว Vitznau
จากนัน้ นาท่านล่องเรือชมทะเลสาบลูเซิ รน์ จากท่าเรือวิทซ์นาวสูเ่ มืองลูเซิรน์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินชมวิว
ตลอดสองฝั ง่ ของทะเลสาบทีม่ บี า้ นเรือนสไตล์สวิสชาเล่ตต์ งั ้ เรียงรายโดยมีฉากหลังเป็ นเทือกเขาแอลป์
จนกระทังเดิ
่ นทางถึงเมืองลูเซิรน์
อิ สระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นําท่านรับกระเป๋าพร้อมเช็คอิ นเข้าพักโรงแรม Ameron Hotel Flora หรือระดับเทียบเท่า
จากนัน้ อิสระให้ทา่ นพักผ่อนหรือเดินเล่นชมเมืองลูเซิรน์
รับประทานอาหารค่าภายในโรงแรมทีพ่ กั
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ลูเซิ รน์ -สะพานไม้ชาเพล-โบสถ์ฮอฟเคียร์เคอ-อนุสาวรียส์ ิ งโต
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินเทีย่ วชมเมืองลูเซิรน์ ชมสะพานไม้ชาเพล Chapel Bridge ทีส่ ร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 14
ประดับตกแต่งบนโครงหลังคาหน้าจัวด้
่ วยภาพวาดในศตวรรษที่ 17 ซึง่ ภาพเขียนเหล่านี้เป็ นการเล่าเรื่องราว
ประวัตคิ วามเป็ นมาของเมืองลูเซิรน์ โดยมีหอคอยน้า Wasserturm อยู่กลางสะพาน ซึง่ เดิมใช้เป็ นทีค่ ุมขัง
นักโทษและเก็บเอกสารรวมทัง้ ของมีค่าของเมืองไว้ หอคอยนี้มลี กั ษณะเป็ นรูปทรงแปดเหลีย่ มทีม่ ฐี านเชื่อม
ติดอยู่กบั สะพานสร้างขึน้ ราวปี ค.ศ. 1300 สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ. 1993 แล้วก็มกี าร
บูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม (ภาพวาดดัง้ เดิมถูกไฟไหม้ไปค่อนข้างมาก) สะพานชาเพลนี้ถอื เป็ น
สะพานไม้ทเ่ี ก่าแก่ทส่ี ดุ ในยุโรป จากนัน้ แวะชมโบสถ์ฮอฟเคียร์เคอ Hofkirche St.Leodegar โบสถ์ท่ี
สาคัญและเป็ นแลนด์มาร์คของเมืองลูเซิรน์ ลักษณะเป็ นโบสถ์หอคอยคู่ปลายแหลมถูกสร้างขึน้ ในปี 16331639 ภายในมีแท่นบูชาพระแม่มาเรีย รูปปั น้ นักบุญ Leodegar และ Mauritus นักบุญอุปถัมภ์ของเมืองลู
เซิรน์ โบสถ์แห่งนี้จงึ มีช่อื เรียกอีกชื่อนึงว่า St.Leodegar Church จากนัน้ ชมอนุสาวรียส์ ิ งโต Lion
Monument ซึง่ แกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็ นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิสซึง่
ทางานเป็ นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 แห่งฝรังเศส
่
อิ สระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
อิสระให้ท่านพักผ่อนหรือเดินเล่นชมเมืองลูเซิรน์ โดยท่านสามารถเดินขึน้ ชมกาแพงเมืองเก่า Musegg Wall
Lucerne กาแพงเมืองทีล่ อ้ มรอบตัวเมืองสร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1386 โดยผนังของกาแพงยังคงมีความสมบูรณ์
ซึง่ หอคอยของเมืองจะมีทงั ้ หมด 4 จุดและได้เปิ ดให้นกั ท่องเทีย่ วเข้าชมได้ดว้ ย ท่านจะได้ชมความสวยงาม
ของเมืองลูเซิรน์ จากมุมสูงหรือเดินเล่นย่านเมืองเก่าของลูเซิรน์ ชม Altes Luzerner Rathaus หรือทีว่ ่า
การเมืองลูเซิรน์ หลังเก่า ซึง่ เป็ นจุดท่องเทีย่ วสาคัญอีกแห่งของลูเซิรน์ เป็ นสถาปั ตยกรรมย่าน Old Town โดย
ทางเดินในย่านเมืองเก่าจะเป็ นถนนเส้นเล็กๆ ทีส่ องข้างทางเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนและร้านขายสินค้า
ต่างๆ
รับประทานอาหารค่าภายในโรงแรมทีพ่ กั
นาท่านเข้าพัก ณ โรงแรม Ameron Hotel Flora หรือระดับเทียบเท่า
ลูเซิ รน์ -ร้านช็อคโกแลต-นัง่ รถไฟสาย Express Line-อิ นเทอร์ลาเก้น-เบิ รน์ -เซอร์แมท
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
**นาท่านฝากกระเป๋าใบใหญ่ (Luggage) ล่วงหน้ าจากลูเซิ รน์ ไปทีเ่ มืองเซอร์แมทแบบ Express
Group Luggage Door to Door) **
นาท่านชมร้านช็อคโกแลตและให้ท่านได้ทดลองทา Chocolate Bar 100grams ทีม่ คี วามนุ่มละมุนและมี
รสชาติทห่ี ลากหลายด้วยรสชาตินมวัวแท้ๆของสวิส จากนัน้ นาท่านนัง่ รถไฟสาย Express Line จากสถานี
รถไฟลูเซิรน์ มุ่งหน้าสูเ่ มืองอิ นเทอร์ลาเก้น Interlaken เมืองสวยในหุบเขาทีต่ งั ้ ริมฝั ง่ ของ 2 ทะเลสาบ คือ
ทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ และเป็ นทีต่ งั ้ ของสถานีรถไฟเพื่อต่อไปยังแหล่งท่องเทีย่ วสําคัญๆ (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)
่
จนกระทังถึ
่ งเมืองอินเทอร์ลาเก้น นาท่านเดินเล่นชมเมืองอินเทอร์ลาเก้น
ทีต่ งั ้ อยู่เลียบริมแม่น้าอาเร่ ชมสวนสาธารณะ Hohematte Park สวนสาธารณะทีม่ วี วิ ทีส่ วยทีส่ ดุ แห่งหนึ่งของ
สวิส จากนัน้ ให้ท่านเดินเล่นพักผ่อนชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองทีม่ ที งุ่ หญ้ากว้างกลางเมืองมีสวนดอกไม้
เล็กๆน่ารักสร้างสีสนั ให้ตวั เมืองรวมทัง้ มี อาคารคาสิโนคูซาลอายุกว่า 100 ปี ทีง่ ดงามด้วยสถาปั ตยกรรมที่
โดดเด่นและยังเป็ นคาสิโนของเมืองอีกด้วย หรือเลือกช้อปปิ้ งสินค้าคุณภาพดีแบรนด์ดงั ของสวิสอาทิ นาฬิกา
ช็อคโกแลต มีดพกอเนกประสงค์ ฯลฯ
อิ สระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
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นาท่านเดินทางโดยรถไฟจากอินเทอร์ลาเก้นสูก่ รุงเบิ รน์ Bern เมืองหลวงของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ท่ี
สร้างขึน้ ในยุคกลางของยุโรป มีหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์มากมายซึง่ องค์การยูเนสโก้ประกาศให้สว่ นหนึ่ง
ของเมืองเป็ นมรดกโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
ให้ท่านได้ชมวิวระหว่างสองข้างทางจนกระทัง่
ถึงสถานีรถไฟกรุงเบิรน์ Berne Bahnhof และนาท่านนังรถ
่ Bern Mobile ไปยัง Baren Park นาท่านแวะชม
บ่อหมีสีน้าตาล Bear Park สัตว์ทเ่ี ป็ นสัญลักษณ์ของกรุงเบิรน์ จากนัน้ นาท่านชมและถ่ายรูปภายนอก
กับโบสถ์แห่งกรุงเบิ รน์ The Cathedral of Bern มหาวิหารแห่งนี้ถูกสร้างขึน้ ในสไตล์กอธิคตัง้ แต่ปีค. ศ.
1964 หอคอยมีความสูงราวๆ 100 เมตร สร้างแล้วเสร็จในปี ค.ศ. 1893 ถือเป็ นมหาวิหารทีส่ งู ทีส่ ดุ ใน
สวิตเซอร์แลนด์และถือเป็ นสมบัตทิ างวัฒนธรรมของสวิสด้วย และนาท่านเดินชมย่านเมืองเก่าบนถนนมาร์ค
กาสเซ Marktgasse ซึง่ ปั จจุบนั เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูตคิ เป็ นย่านทีป่ ลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการ
เดินทางเทีย่ วชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี ชมหอนาฬิ กาดาราศาสตร์ไซ้ท์ กล็อคเค่น Zytglogge
Clock Tower อายุกว่า 800 ปี ทีจ่ ะมีตุ๊กตาออกมาเริงระบาให้ดทู ุกๆ ชัวโมงที
่
น่ าฬิกาตีบอกเวลา จนได้เวลา
อันสมควรนาท่านเดินทางโดยรถไฟสูเ่ มืองเซอร์แมท Zermatt (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
ให้ท่าน
ได้สมั ผัสบรรยากาศและชมวิวระหว่างสองข้างทางทีม่ วี วิ ทิวทัศน์สวยงามตระการตาเกินบรรยาย จนกระทัง่
เดินทางถึงสถานีรถไฟเซอร์แมท เมืองตากอากาศทีส่ วยงามดุจสวรรค์บนดินอยู่สงู กว่าระดับน้าทะเล 1,620
เมตร ซึง่ สงวนสถานทีไ่ ว้ให้มแี ต่อากาศบริสทุ ธิ ์ โดยห้ามรถทีใ่ ช้แก๊สและน้ามันเข้ามานอกจากรถไฟฟ้ าและ
รถม้าทีม่ ไี ว้บริการนักท่องเทีย่ ว
นาท่านรับกระเป๋ าและเข้าเช็คอินเข้าพัก ณ โรงแรม Alpen Resort, Zermatt หรือระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่าภายในโรงแรมทีพ่ กั
เซอร์แมท-นัง่ รถไฟขึ้นยอดเขากอร์เนอแกรท-ชมวิ วแมทเธอฮอร์น-เซอร์แมท
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินไปยังสถานี รถไฟกอร์เนอร์แกรท Gornergrat Bahn เพื่อนาท่านนังรถไฟไต่
่
เขาขึน้ สูย่ อดเขา
กอร์เนอร์แกรท ผ่านธรรมชาติทวิ ทัศน์อนั ยิง่ ใหญ่สวยงามทัง้ สองข้างทางจนกระทังถึ
่ งยอดเขากอร์เนอร์แก
รท (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) ยอดเขาแห่งนี่มคี วามสูงเหนือระดับน้าทะเล 3,286 เมตร โดยมีฉาก
หลังเป็ นวิว “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น” Matterhorn ยอดเขาทีม่ รี ปู ทรงคล้ายพีระมิดทีโ่ ค้งลงเล็กน้อยซึง่
ถือเป็ นสัญลักษณ์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยมีความสูงกว่า 4,478 เมตร เหนือระดับน้าทะเล ความ
งามทีแ่ ปลกตาและเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแมทเทอร์ฮอร์น ทาให้มบี ริษทั โด่งดังระดับโลกต่างช่วงชิง
เพื่อทีจ่ ะได้ครอบครองให้เป็ นเสมือนดังตั
่ วแทนสัญลักษณ์ของตน ทัง้ ช็อกโกแล็ตทับเบอโรนทีผ่ คู้ นทัวโลก
่
ต่างรูจ้ กั กันเป็ นอย่างดีและผูผ้ ลิตหนังรายใหญ่อย่างพาราเมาท์พคิ เจอร์ทน่ี าแมทเทอร์ฮอร์นไปทาเป็ นโลโก้
ของบริษทั จนเป็ นทีจ่ ดจาของผูค้ นจากทัวโลก
่
อิสระให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปกับวิวทิวทัศน์อนั ตื่นตาตื่นใจ
ของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จากนัน้ นาท่านนังรถไฟลงมาที
่
ส่ ถานี Rotenboden และนาท่านเดินต่อไปอีก
ประมาณ 10-15 นาที เพื่อนาท่านแวะถ่ายรูปกับทะเลสาบ Riffelsee Lake ทะเลสาบเล็กๆสีน้าเงินเข้มที่
จะคอยสะท้อนความงดงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นทีป่ กคลุมด้วยหิมะตลอดทัง้ ปี และมีนกั ถ่ายภาพจาก
ทัวโลกนิ
่
ยมมาถ่ายรูปภาพมากทีส่ ดุ แห่งหนึ่งของสวิส
(หมายเหตุ: ทะเลสาบจะเป็ นน้ าใสราวกระจก ช่วง พ.ค.–พ.ย. ส่วนฤดูหนาวจะกลายเป็ นน้ าแข็ง) จนได้เวลา
อันสมควรนาท่านเดินทางโดยรถไฟกลับสูเ่ มืองเซอร์แมท
อิ สระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
อิสระให้ท่านพักผ่อนหรือเดินเล่นชมเมืองเซอร์แมทพร้อมสูดบรรยากาศอันแสนบริสทุ ธิปราศจากมลภาวะ
์
ซึง่ เกิดการจัดการด้านสิง่ แวดล้อมต่างๆ ได้เป็ นอย่างดี ทัง้ การรักษาความสมบูรณ์ของธรรมชาติ การไม่
อนุญาตให้ใช้รถยนต์แล่นในเมือง แต่ให้ใช้จกั รยาน รถม้า หรือรถไฟฟ้ าคันเล็กๆ เป็ นพาหนะหลักแทน จนได้
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คา่
วันทีแ่ ปด
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่

ชื่อว่าเป็ นเมืองปลอดมลพิษ ท่านจะได้ด่มื ด่ากับบรรยากาศของธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ แฝงด้วยความโรแมน
ติกเมืองเล็กๆอย่างเซอร์แมทโดยมีฉากหลังเป็ นยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นอันเลื่องชื่อ และสามารถเดินเล่นบน
ถนน Bahnhofstrasse ถนนเส้นหลักของเมืองทีส่ องข้างทางเป็ นแหล่งรวมร้านค้าขายของทีร่ ะลึก ร้าน
นาฬิกาแบรนด์ดงั ของสวิส ร้านช็อคโกแลต ร้านอาหาร ผับบาร์ ซึง่ ร้านค้าและบ้านเรือนยังคงความโดดเด่น
เป็ นอาคารไม้แบบสวิสชาเล่ตท์ ย่ี งั รักษาไว้ได้สมบูรณ์มาก
รับประทานอาหารค่าภายในโรงแรมทีพ่ กั
นาท่านเข้าพัก ณ โรงแรม Alpen Resort, Zermatt หรือระดับเทียบเท่า
เซอร์แมท-มองเทรอซ์-ปราสาทชิ ลยอง-กรุยแยร์-โรงงานชีส-บรอค-ซูริค
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
**นาท่านฝากกระเป๋าใบใหญ่ (Luggage) ล่วงหน้ าจากเซอร์แมทไปทีเ่ มืองซูริค Express Group
Luggage Door to Door) **
จากนัน้ นาท่านเดินทางโดยรถไฟจากเซฮร์แมทสูส่ ถานี รถไฟเมืองมองเทรอซ์ Montruex เมืองสวยทาง
ใต้ของสวิส ทีต่ งั ้ อยู่รมิ ทะเลสาบเจนีวาและได้รบั สมญานามว่าเป็ น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิสฯ” ทีม่ ฉี ากหลังเป็ น
ภูเขาสูงสวยงามมาก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัวโมง)
่
นาท่านชมปราสาทชิ ลยอง Chillon Castle
ปราสาทยุคกลางทีม่ คี วามเก่าแก่กว่า 1,000 ปี โดยปราสาทถูกสร้างขึน้ ในช่วงสมัยของโดยราชวงศ์ซาวอย
ซึง่ ถือได้ว่าเป็ นอัญมณีทางประวัตศิ าสตร์ของสวิตเซอร์แลนด์ ในอดีตปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึน้ เพื่อเป็ นจุด
ควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินค้าทีจ่ ะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสูใ่ ต้หรือจากตะวันตกสู่
ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ นาท่านเดินเล่นชมเมืองมองเทรอซ์เมืองตากอากาศริมทะเลสาบเจนีวาทีม่ ี
ชื่อเสียงเย้ายวนให้นกั ท่องเทีย่ วเข้ามาพักผ่อน ด้วยความเงียบสงบของตัวเมืองกับบรรยากาศทีส่ ดุ แสน
สบาย นาท่านชมรูปปั น้ ของ เฟรดดี้ เมอร์ครู ่ี นักร้องวงควีนเจ้าของบทเพลง We are the Champion ซึง่
ถัดไปเป็ น Casino Barrière de Montreux โดยตรงข้ามกับคาสิโนคือ Tour d'Ivoire ตึกสูงทีส่ ดุ ของมองเท
รอซ์สร้างมาตัง้ แต่ปีค.ศ. 1962 มีจานวนชัน้ ทัง้ หมด 29 ชัน้ ใช้เป็ นทีพ่ กั อาศัยอีกด้วย
อิ สระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางโดยรถไฟสูเ่ มืองกรุยแยร์ Gruyeres เมืองดังแหล่งผลิตเนยแข็งทีม่ ชี ่อื เสียงทีส่ ดุ ของ
สวิสเซอร์แลนด์ ต้นกําเนิดของชีสกรูแยร์ทม่ี ชี ่อื เสียงโด่งดังไปทัวโลก
่
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัวโมง)
่
จากนัน้ นาท่านชมโรงงานชีสกรุยแยร์ Gruyere Cheese ชีสทีม่ าของอาหารประจาชาติ "ฟองดู" แต่ชสี ทีม่ ี
ชื่อเสียงอันเป็ นเอกลักษณ์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นนั ้ มีไม่กป่ี ระเภท ซึง่ ชีสกรูแยร์กเ็ ป็ นหนึ่งในนัน้
ลักษณะเป็ นชีสทรงกลมมีขนาดใหญ่ให้รสสัมผัสหนึบหนับมีรสหวานและเค็มเล็กน้อย อิสระให้ทา่ นได้ชมและ
เลือกซือ้ ชีสชื่อดังของสวิส จากนัน้ นาท่านเดินทางโดยรถไฟสูเ่ มืองบรอค Broc เมืองเล็กๆทีอ่ ยู่ใกล้ๆกัน
ทีต่ งั ้ ของ Cailler Chocolate Factory โรงงานช็อคโกแลตแบรนด์เก่าแก่ทส่ี ดุ ของสวิตเซอร์แลนด์ทม่ี อี ายุกว่า
ร้อยปี ตัง้ อยู่กลางทุ่งหญ้าอันเขียวขจีกลางหุบเขา เป็ นแหล่งเลีย้ งวัวและทีม่ าของนมสดคุณภาพดีซง่ึ เป็ น
วัตถุดบิ สาคัญในการผลิตช็อคโกแล็ต มีธารน้าใสไหลผ่าน ซึง่ น้าก็เป็ นวัตถุดบิ อีกอย่างหนึ่งเช่นกัน โรงงานนี้
ก่อตัง้ ขึน้ โดยตระกูล Cailler ซึง่ เป็ นผูร้ เิ ริม่ ทา Milk Chocolate หรือช็อคโกแล็ตผสมนมขึน้ เป็ นรายแรกและ
ต่อมาได้มอบหมายให้บริษทั เนสท์เล่ (Nestle) จัดจาหน่ายไปทัวโลกต่
่
อมาทางเนสท์เล่กไ็ ด้เข้ามาซือ้ กิจการ
ทัง้ หมดแต่ยงั คงใช้แบรนด์ Cailler ตามเดิม จากนัน้ นาท่านเดินทางโดยรถไฟกลับสูน่ ครซูรคิ (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 3 ชัวโมง)
่
จนกระทังเดิ
่ นทางถึงนครซูรคิ
นาท่านรับกระเป๋ าพร้อมเช็คอินเข้าพัก ณ โรงแรม Central Plaza Hotel หรือระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่าภายในโรงแรมทีพ่ กั
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วันทีเ่ ก้า
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่
วันทีส่ ิ บ
เช้า

13.15 น.
วันทีส่ ิ บเอ็ด
06.10 น.

ซูริค-ชไวซ์-นัง่ รถรางไฟฟ้ าทีช่ นั ทีส่ ุด Stoos Funicular Railway- ซูริค
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางโดยรถไฟจากเมืองซูรคิ ไปยังเมืองชไวซ์ Schwyz (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1
ชัวโมง)
่
นาท่านนังรถสาธารณะต่
่
อไปยังสถานี Stoos Bahn นาท่านนัง่ รถรางไฟฟ้ าทรงกลม Stoos
Funicular Railway ที่สูงชันที่สุดในยุโรปเพื่อขึน้ เขา Stoos ซึง่ ด้านบนเป็ นหมูบ่ า้ นสทอส Stoos หมูบ่ า้ น
ปลอดรถยนต์ทม่ี ผี อู้ ยู่อาศัยประมาณ 150 คน ตัง้ อยูบ่ ริเวณเชิงเขา Fronalpstock ทีส่ งู ถึง 1,922 เมตร บน
ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ ทีส่ วยงาม ถือเป็ นเป็ นจุดชมวิวทีส่ วยงามอีกแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ อิสระให้
ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์และเก็บภาพบรรยากาศทีส่ วยงามของหมู่บา้ นตามอัธยาศัย
อิ สระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย
นาท่านเดินทางโดยรถไฟกลับสูน่ ครซูรคิ จากนัน้ อิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้ งบนถนนบานโฮฟซตราสเซอ
Bahnhofstrasse ถนนการค้าเก่าแก่ทร่ี ุ่งเรืองมาตัง้ แต่สมัยยุคกลาง ปั จจุบนั เป็ นย่านช้อปปิ้ งทีห่ รูหราทีส่ ดุ
ในเมืองซูรคิ และใหญ่ทส่ี ดุ ในสวิตเซอร์แลนด์ ตลอดสองฝั ง่ เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าและร้านค้ามากมาย
โดยเฉพาะร้านแบรนด์เนมระดับโลกดังๆ ทีม่ ารวมตัวกันอยูบ่ นถนนเส้นนี้ ให้ท่านเดินเล่นหรือเลือกช้อปปิ้ ง
สินค้าตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารค่าภายในโรงแรมทีพ่ กั
นาท่านเข้าพัก ณ โรงแรม Central Plaza Hotel หรือระดับเทียบเท่า
สนามบิ นซูริค
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
สมควรแก่เวลาให้ท่านเช็คเอ๊าท์จากทีพ่ กั รถรอรับพร้อมนาท่านออกเดินทางสูส่ นามบิ นซูริค และเผื่อเวลา
สาหรับการทาคืนภาษีทส่ี นามบิน
ออกเดิ นทางจากนครซูริค โดยสายการบิ น Thai Airways เที่ยวบิ นที่ TG971
สนามบิ นสุวรรณภูมิ
เดิ นทางกลับถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ...
**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางกลับต่างประเทศหรือต่างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครังก่
้ อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ
ที่ ไม่คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ และหากที่ พกั ตามรายการไม่ได้รบั การยืนยัน
บริ ษทั ฯ ขอทําการเปลี่ยนโรงแรมที่ พกั ในระดับเดียวกันหรือเมืองใกล้เคียงให้
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสําคัญ
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หมายเหตุ
1.เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ นการเดิ นทางท่องเที่ ยวโดยระบบรถไฟและขนส่งสาธารณะภายในประเทศ
สวิ ตเซอร์แลนด์ ดังนัน้ กรณี มีเหตุฉุกเฉิ นระหว่างการเดิ นทาง เช่น Land Slide , อุบตั ิ เหตุ,การประท้วงหรือ
เหตุจาํ เป็ นอื่นๆที่ มีผลทําให้เส้นทางรถไฟหรือระบบขนส่งขัดข้องซึ่งอาจจะปิ ดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้ า
บริ ษทั ฯขอปรับเปลี่ยนเส้นทางตามความเหมาะสม
2.รายการทัวร์เป็ นการเดิ นทางท่องเที่ ยวโดยระบบรถไฟและขนส่งสาธารณะ ดังนัน้ รายการนี้ จึงไม่เหมาะ
สําหรับเด็กเล็กและผู้สงู อายุหรือบุคคลที่ ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เนื่ องจากต้องอาศัยทักษะเฉพาะตัว
ในการเดิ นเที่ ยวตามสถานที่ และแหล่งท่องเที่ ยวต่างๆ

มาตรการความปลอดภัย Covid-19
- หัวหน้ าทัวร์, มัคคุเทศก์ท้องถิ่ นและคนขับรถ ฉี ดวัคซีนครบแล้วก่อนรับกรุป๊ 14 วัน
- รับจองเฉพาะลูกค้าที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว 14 วันก่อนเดิ นทาง
- รับเพียงคณะละ 15 ท่านเท่านัน้ เที่ยวสบายใจ
- เนื่ องจากการเดิ นทางเข้าสวิตเซอร์แลนด์จาํ เป็ นต้องทําการลงทะเบียนในระบบ Swiss Covid-19 Vaccine
Certificate โดยรองรับวัคซีน Pfizer / Moderna / J&J / Astraseneca (กรณี ที่ฉีดวัคซีน Sinovac และ Sinopharm ยัง
ไม่สามารถลงทะเบียนในระบบ Swiss Covid-19 Vaccine Certificate แต่ยงั สามารถเดิ นทางเข้าประเทศสวิ สได้โดย
การตรวจ PCR test ก่อนเดิ นทางเข้าสวิส และระหว่างเดิ นทางในประเทศสวิสต้องทําการตรวจ ATK ทุกๆ 48 ชัวโมง
่
จากหน่ วยงานหรือศูนย์บริการตรวจของสวิสเท่านัน้ (โดยตัง้ แต่วนั ที ่ 16 พ.ย.2564 วัคซีน Sinovac และ Sinopharm
จะสามารถทาการลงทะเบียนในระบบ Swiss Certificate ได้ ทัง้ นี้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงขึ้นอยู่กบั สถานการณ์โดยดู
จากประกาศจากทางภาครัฐของสวิ ตเซอร์แลนด์เป็ นสาคัญ)

30 พ.ย.-10 ธ.ค. / 21-31 ธ.ค./ 28ธ.ค.-07 ม.ค.2565
18-28 ม.ค./ 25ม.ค.-04ก.พ./ 01-11ก.พ. / 15-25 ก.พ.2565
20-30 มี.ค./ 22 มี.ค.-01 เม.ย.2565

อัตราค่าเดิ นทาง

Magnificent Swiss 11Days8Night
3 Mountain with Scenic Rides

30พ.ย.-10 ธ.ค.2564

21-31 ธ.ค.2564
28ธ.ค.-07 ม.ค.2565

ม.ค.-มี.ค.2565

ผูใ้ หญ่เดินทาง 15 ท่าน ราคาท่านละ

119,900

129,000

124,800

28,900

35,300

35,300

ท่านทีต่ อ้ งการพักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ตวเครื
ั ๋ ่องบิน**
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**ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริ การท่านละ 4,800 บาท และค่าทิ ปท่านละ 1,500 บาท โดยเรียก
เก็บและชําระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้าย**
*** บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี นํ้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ มภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตาํ่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***
หมายเหตุ
 อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจาํ นวนผูโ้ ดยสารที่เป็ นผูใ้ หญ่จาํ นวนไม่ตาํ่ กว่า 15 ท่าน ตามข้อกําหนดและเงื่อนไข
ของบริษทั ฯและจะต้องชําระมัดจําหลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
 เนื่ องจากเป็ นตั ๋วโปรโมชัน่ จองแล้วไม่สามารถยกเลิ กหรือเปลี่ยนคนเดิ นทางได้รวมทัง้ ไม่สามารถ Refund ตั ๋วได้
กรณี ท่านที่มีต ั ๋วของสายการบิ นอื่นหรือร่วมเดิ นทางโดยไม่ใช้ต ั ๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษทั ทัวร์
กรุณาแจ้งล่วงหน้ าเนื่ องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผูเ้ ดิ นทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้

***การดําเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วันทําการ ซึ่งผู้เดิ นทางจะต้องไปแสดงตัวด้วย
ตัวเองและได้รบั การสแกนนิ้ วมือจากศูนย์รบั คําร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการ
กรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ สําเนาหน้ าหนังสือเดิ นทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อทําการนัดหมาย **
อัตรานี้ รวมบริการ
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินไทย เส้นทาง กรุงเทพฯ-ซูรคิ -กรุงเทพฯ ชัน้ ประหยัด
 ค่าบัตร Swiss Travel Pass (แบบ 8 วัน) สําหรับใช้เดินทางกับระบบขนส่งในสวิตเซอร์แลนด์
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (2 ท่านต่อห้อง)เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณี
ทีเ่ ดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็ น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชําระค่าพักเดีย่ วเพิม่
 ค่ารถรับจากโรงแรม-สนามบิน (one way)
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์ของบริษทั จากกรุงเทพฯทีค่ อยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการ
เดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุคม
ุ้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สําหรับซึง่ เด็กอายุต่าํ กว่า 1 ปี และผูใ้ หญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงิน
คุม้ ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากอุบตั เิ หตุ อาทิ ค่าตั ๋ว
โดยสาร, ค่าทีพ่ กั , ค่าอาหารหรืออื่นๆ ทัง้ นี้เป็ นไปตามเงื่อนไขของบริษทั ประกันฯ) หากสนใจซือ้ ประกันสุขภาพหรือ
ประกันภัยการเดินทางแบบอื่นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีท่ วั ร์
 ค่าภาษีน้ํามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็ นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ 05
พ.ย.2564 หากมีเปลีย่ นแปลงตั ๋วโดยสารหรือเพิม่ เติมภายหลังหรือมีการเปลีย่ นแปลงอัตราการผกผันค่านํ้ามันหรือภาษี
ใดๆ จะต้องมีการชําระเพิม่ ตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน
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อัตรานี้ ไม่รวมบริการ




















ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกําหนด (20 กิโลกรัม/จํากัด 1 ใบ/ท่าน)
ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดืม่ และค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการด้านการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 4,800บาท โดยชําระพร้อมค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือ
ค่าทิปพนักงานขับรถและทิปหัวหน้าทัวร์ทเ่ี ดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ 1,500บาท โดยชําระพร้อมค่าทัวร์สว่ นที่
เหลือ
ค่าทําใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ซึง่ ขึน้ อยู่กบั อัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ
ด้วยตัวท่านเอง
ทัวร์ไม่มแี จกกระเป๋ าหรือของทีร่ ะลึก
ไม่มสี ญ
ั ญาณ Wifi และไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่านํ้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าทีน่ อกเหนือจากทีร่ ะบุหรือค่าแปล
เอกสาร, ค่าบริการทีเ่ กีย่ วกับวีซา่ หรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุรา้ ยแรงในต่างประเทศทีน่ อกเหนือจากประกัน
อุบตั เิ หตุทท่ี างบริษทั ฯจัดไว้ให้ ท่านสามารถซือ้ ประกันเพิม่ เติมได้
ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนในระบบ Swiss Covid-19 Certificate (35.00CHF/ ท่าน) สาหรับใช้เดินทางเข้า
สวิตเซอร์แลนด์ โดยขณะนี้ในการลงทะเบียนรองรับวัคซีน Pfizer / Moderna / J&J / Astraseneca และวัคซีน AZ+mRna
หรือจนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลงขึน้ อยู่กบั สถานการณ์โดยดูจากประกาศจากทางภาครัฐของสวิตเซอร์แลนด์เป็ นสาคัญ
ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชัวโมงก่
่
อนเดินทาง
และค่าธรรมเนียมการตรวจ ATK สําหรับผูฉ้ ีดวัคซีน Sinovac และ Sinopharm ในระหว่างเดินทางอยู่ในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ซึง่ ต้องทําการตรวจ ATK ทุกๆ 48 ชัวโมงจากหน่
่
วยงานหรือศูนย์บริการตรวจของสวิส (ประมาณ 60.00
CHF / ครัง้ / ท่าน) (โดยตัง้ แต่วนั ที ่ 16 พ.ย.2564 เป็ นต้นไป ผูเ้ ดินทางทีฉ่ ีดวัคซีน Sinovac และ Sinopharm จะสามารถ
ลงทะเบียน Swiss Covid-19 Certificate ในระบบได้ และไม่จาเป็นต้องตรวจ ATK test ระหว่างเดินทางในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ทัง้ นี้อาจมีการเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขขึ้นอยู่กบั สถานการณ์ โดยดูจากประกาศจากทางภาครัฐของ
สวิตเซอร์แลนด์เป็ นสาคัญ)
ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสูป่ ระเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชัวโมงก่
่
อนเดินทาง (ประมาณ
160.00 CHF / ท่าน) ทัง้ นี้อาจมีการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขขึน้ อยู่กบั สถานการณ์โดยดูจากประกาศจากทางรัฐบาลเป็ นสาคัญ
ค่าธรรมเนียมบริการเกีย่ วกับการดําเนินการเอกสาร สําหรับผูโ้ ดยสารไทยทีเ่ ดินทางเข้าประเทศไทย (COE)
ค่าธรรมเนียมบริการทีพ่ กั Alternative State Quarantine (ASQ) การกักกันผูเ้ ดินทางทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาใน
ราชอาณาจักรหรือสถานทีท่ ร่ี ฐั กาหนดให้เป็ นสถานทีก่ กั กันเพื่อการเฝ้ าระวัง ป้ องกันและควบคุมโรคโควิด-19 เป็ น
ระยะเวลาตามทีภ่ าครัฐกาหนด (การเปลีย่ นแปลงจานวนวันให้ดจู ากประกาศจากทางภาครัฐเป็ นสาคัญ)
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ขัน้ ตอนการสมัครร่วมเดิ นทางกับทัวร์
ขัน้ ตอน 1

ขัน้ ตอน 2

ขัน้ ตอน3

ส่งแจ้งเรื่องหรือแบบฟอร์มการจองทัวร์ + Copy passport ทีย่ งั ไม่หมดอายุ และจะต้องมีอายุไม่ เหลือไม่
น้อยกว่า 6 เดือน และกรอกฟอร์มรายละเอียดส่วนตัวเพิม่ เติม เมื่อทางบริษทั ฯ ได้เอกสารครบทุกท่านที่
เดินทางแล้ว จะเริม่ ดาเนินการลงทะเบียนตามขัน้ ตอนทีป่ ระเทศปลายทางกาหนด
ผูเ้ ดินทางสามารถส่งมอบการยืนยันการจอง ASQ ตามทีท่ ่านได้เลือกเอาไว้ หรือท่านทีต่ อ้ งการให้ทาง
บริษทั ดาเนินการให้ ขอให้แจ้งความต้องการได้ ทางบริษทั ฯ จะดาเนินการส่งคาร้องไปยังสถานกงสุลไทย
ในประเทศทีเ่ ดินทาง เพื่อขอใบรับรอง COE (Certificate of Entry) ในการกลับเข้าสูป่ ระเทศไทย พร้อม
แจ้งสถานทีก่ กั ตัว ASQ ให้กระทรวงต่างประเทศรวมถึงกองตรวจคนเข้าเมืองได้รบั ทราบ
ท่านชาระเงินค่าทัวร์สว่ นทีเ่ หลือก่อนการเดินทางอย่างน้อยก่อนการเดินทาง 21 วัน เพื่อทีท่ างบริษทั จะ
ได้นาไปเป็ นค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการเดินทางของคณะทัวร์

การชําระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็ นจํานวน 50,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สําหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันที
หลังจากการจองทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันก่อนวันทีน่ ําเทีย่ ว
การยกเลิ ก
1.หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 21 วันก่อนวันทีน่ ําเทีย่ ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงินมัดจํา โดยทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์
์
ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเ่ กิดขึน้ จริง อาทิ ค่ามัดจําตั ๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และ
ค่าใช้จ่ายทีจ่ าํ เป็ นอื่นๆ
2.หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันทีน่ ําเทีย่ ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษทั ฯ
์
ขอสงวนสิทธิในการเก็
บค่าใช้จ่ายตามทีเ่ กิดขึน้ จริง อาทิ ค่ามัดจําตั ๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า
์
และค่าใช้จ่ายทีจ่ าํ เป็ นอื่นๆ
3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทําการก่อนวันทีน่ ําเทีย่ ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
4.กรณีทต่ี อ้ งการออกตั ๋วภายในประเทศ กรณีทล่ี กู ค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าทีท่ วั ร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าทีท่ างบริษทั ฯขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้
หมายเหตุ
 รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาํ ให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
์
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
 บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนําเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้า
เมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ าํ นักอยู่ในประเทศไทย
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกําหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
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 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทผ่ี โู้ ดยสารต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าทีเ่ กีย่ วกับการนําสิง่ ของต้องห้ามเข้าสู่
อาคารสนามบินหรือตรวจคนเข้าเมืองหรือบนเครื่องบินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาทิ อาวุธปื นทุกชนิด
และส่วนประกอบทุกชนิด, ปื นอัดอากาศ/ปื นพลุ/ปื นฉมวกแบบต่างๆ/ปื นเด็กเล่น/ปื นจําลองหรือเลียนแบบ/ปื นไฟฟ้ า/ปื นสลัก
เกลียว/ปื นยิงตะปู, ธนูและลูกธนูหรือหน้าไม้, กระบองไฟฟ้ า, อุปกรณ์ฆา่ สัตว์, สเปรย์เครื่องเทศ/สเปรย์พริกต่างๆ/สเปรย์ไล่
สัตว์/สเปรย์กรด, แก๊สนํ้าตา, วัตถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มีด มีดพับ ใบมีดโกน/ใบมีดคัตเตอร์, ขวานทุกชนิด, กรรไกรทีย่ าว
กว่า 6 ซ.ม.เมื่อวัดจากจุดหมุน, เครื่องมือสําหรับศิลปะการต่อสูท้ ม่ี คี มหรือปลายแปลม, ดาบ/กระบี,่ แชลงหรือตะขอเกีย่ ว
สินค้า, สว่านเจาะและหัวเจาะ, เครื่องมือช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มคี มแต่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น
ไม้เบสบอล/ไม้ซอฟท์บอล/ไม้กอล์ฟ/ไม้ฮอกกี/้ ไม้เลอครอส/ไม้ควิ /ไม้ค้าํ สําหรับเล่นสกี, กระบอง, สนับมือ, วัตถุระเบิดทุก
ชนิด/ดอกไม้เพลิง/สารเคมีหรือส่วนประกอบทีก่ ่อให้เกิดเพลิงเป็ นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศยาน และอื่นๆ
นอกเหนือจากข้างต้นทีเ่ ป็ นสิง่ ต้องห้ามตามสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกําหนดและ/หรือภายใต้การประเมิน
ความเสีย่ งด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนและการประเมินภัยคุกคามของสํานักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มี.ค.2563)
 ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่ํากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่วนที่
เกิน
 ท่านทีม่ อี าการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือและการ
ดูแลเป็ นพิเศษ อาทิ ท่านทีต่ อ้ งใช้วลี แชร์ตลอดการเดินทาง เป็ นต้น ขอให้แจ้งทางบริษทั ฯ ให้ทราบล่วงหน้าตัง้ แต่เริม่ จอง
ทัวร์ เนื่องจากกฏทางด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รบั ความ
สะดวกสําหรับผูท้ ม่ี ปี ั ญหาข้างต้น
 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กําหนดทีช่ ดั เจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสําหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
 กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมู่คณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
 การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกําหนดตลอดทัง้ ปี หรือกําหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทําการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน
เนื่องจากได้ชาํ ระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
 หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์
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ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรือ่ งโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่า
กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิในการปรั
บเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
์
โรงแรมทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบน้า ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น (สวิ ตเซอร์แลนด์)
ใช้เวลาพิ จารณาโดยรวม 15-20 วันทาการหรือมากกว่าเนื่ องจากสถานการณ์ Covid-19
- ผูย้ ื่นคาร้องต้องแสดงตัวและสแกนนิ้ วมือ ณ วันนัดหมายยื่นคาร้องที่ศนู ย์ยื่น
- วัน/เวลานัดหมายเป็ นไปตามกฏของสถานทูตและศูนย์ยนื่
- รูปถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องทาการถ่ายใหม่ที่ศนู ย์ยื่น โดยผูย้ ื่นคาร้องต้องชาระเงิ นค่าถ่ายรูปด้วยตนเอง
- การถ่ายสาเนาเอกสารใดๆ ผูย้ ื่นคาร้องชาระเงิ นด้วยตนเอง
- ผูย้ ื่นคาร้อง กรุณาส่งสาเนาหน้ าหนังสือเดิ นทางที่เป็ นปัจจุบนั ที่สุด พร้อมกรอกข้อมูลเบือ้ งต้นสาหรับเพื่อใช้ในการ
ทานัดหมาย กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริง พร้อมเบอร์โทร.ที่สามารถติ ดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอร์โทร.ผูแ้ ทน
ยกเว้น ผูย้ ื่นคาร้องสูงอายุมากๆ หรือเด็กเล็กมากๆ
- เอกสารต้นฉบับที่เป็ นภาษาไทย อาทิ สาเนาหนังสือรับรองบริษทั / กิ จการร้านค้า, สาเนาทะเบียนบ้าน (กรณี เด็ก),
สาเนาสูติบตั ร (กรณี ผทู้ ี่อายุตา่ กว่า 20 ปี ), สาเนาทะเบียนสมรส, สาเนาทะเบียนหย่า, สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, สาเนาใบ
เปลี่ยนนามสกุล จะต้องถูกแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ทัง้ นี้ ทางบริษทั ฯ จะบริการท่าน ยกเว้น สาเนาหนังสือสัญญาซื้อ
ขาย/สัญญากู้/สัญญาอาชีพพิ เศษที่มีเนื้ อหาระบุเจาะจง กรุณาใช้บริการศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ เพือ่ หลีกเลี่ยง
ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผูย้ ื่นคาร้องจะต้องชาระด้วยตนเอง

 หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตาํ่ กว่า 6 เดือน

o โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วตํ่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยื่นคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสําหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่าํ กว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณา
เตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทาง
ของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ในการยื่นคําร้องขอ
วีซ่า
o ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่
จําเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย
บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ
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 รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิ ลลิ เมตร จํานวน 2 รูป เน้ นขนาดใบหน้ า
-

ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสือ้ สีขาว)
รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรือเครื่องประดับ
บดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิก๊ อายส์ **

 สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตาํ่ กว่า 20 ปี
- ใช้สาํ เนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุน้อยกว่า 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสําเนาสูตบิ ตั รด้วยและกรุณา
แนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

 หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทาํ งาน, เบอร์บา้ นและเบอร์มือถือ





สําเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านทีส่ มรสแล้ว
สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ กรณีท่านทีม่ กี ารเปลีย่ นชื่อ
สําเนาใบเปลีย่ นนามสกุล กรณีท่านทีม่ กี ารเปลีย่ นนามสกุล
สําเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ ย่าแล้ว

 หนังสือรับรองการทํางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทํางานของบริษทั ทีท่ าํ งานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ

เข้าทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหน่งงาน และระบุวนั ลางานหรือระบุวนั ทีเ่ ดินทางอย่างชัดเจน (หนังสือรับรองการ
ทํางานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทํางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตําแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทํางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สําเนาบัตรประจําตัว
ราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการทํางานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาํ เนาทะเบียนการค้า หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สําเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ํากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

- กรณี ท่านที่ เป็ นแม่บา้ น

 หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสําเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสําเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสําเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จา่ ย พร้อมแสดงหลักฐานการทํางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีน้หี าก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคําร้องขอวีซ่านี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา

- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) (หนังสือรับรองการเรียนออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)
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 หลักฐานการเงิ น
- สเตทเม้นท์จากธนาคารบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัว ขอย้อนหลัง 6 เดือน และอัพเดทถึงเดือนปั จจุบนั ทีส่ ดุ
หรือไม่ต่ํากว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมสําเนาหน้าบัญชีหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชี
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่มหรือ 1 บัญชี กรุณาแสดงสําเนาสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วยหรือ statement
บัญชีอ่นื ร่วมด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจํา เป็ นต้น
- กรณีรบั รองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทําจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย
ให้บุคคลในครอบครัวเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมระบุความสัมพันธ์เพื่อชีแ้ จงต่อสถานทูตอีก 1 ฉบับด้วย โดยเฉพาะคู่
สามี-ภรรยา จะต้องมีสาํ เนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินใน
บัญชีน้อย ฝ่ ายทีม่ กี ารเงินมากกว่าต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทําจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายพร้อม
ระบุช่อื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่ จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาํ เนา
 กรณี เด็กอายุตาํ่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)

จะต้องมีใบอนุญาตจากผูป้ กครองทัง้ บิดาและมารดา
หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บตุ รเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
- หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจาก
อําเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
- กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
-

*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่า

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคําร้องใหม่กต็ อ้ งชําระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี ่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้
งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
์
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมื่อท่านได้ชาํ ระเงินค่ามัดจําหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจํานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกําหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน้ จะต้องมา
ยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกําหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซา่ อันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเทีย่ ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการคื
นเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20
์
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทาง
เป็ นหลัก
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กรอกข้อมูลตามความจริ ง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็ นจริ งหรือไม่เหมือนกับตอนนําเอกสารส่ง
ยื่นคําร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่าใหม่
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้ น / อาชีพอิ สระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
(กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้ และกรอกเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อป้ องกันความผิดพลาดในการสะกด
ตัวอักษรและเพื่อให้เกิ ดความสะดวกต่อการทําเอกสารออนไลน์ ต่อไป)
1. ชื่ อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่ อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่ อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่ อหรื อชื่ อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

(ภาษาอังกฤษ)..........................................................

หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................................... วันเดื อนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสื อเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ ........ โสด ......... แต่งงานจดทะเบียน ......... แต่งงานไม่จดทะเบียน ......... หย่า ......... หม้าย
3. กรณี ทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี -ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่ อ-นามสกุล........................................................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .....................................
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4. ที่อยูป่ ัจจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
............................................................................................................. รหัสไปรษณี ย ์ .............................
ที่อยูป่ ัจจุบนั ปัจจุบนั หากเหมื อนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).......................................
................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์ ...............................................

โทรศัพท์บา้ น ...................................................................

โทรศัพท์มือถือ................................................. อีเมลล์ ...........................................................................
5. ชื่ อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณี ประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยูท่ ่ ีทางานให้ชดั เจนเช่นกัน)
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
............................................................................................................ รหัสไปรษณีย ์ .............................
ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................
โทรศัพท์ ............................................ หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี) .................................
กรณี ศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชัน้ หรื อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณี ในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่ อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย..........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)........................................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ท่ ีผา่ นมาหรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณี เคยให้ระบุวนั ที่)
ตัง้ แต่วนั ที่ ...................................... ถึงวันที่ ......................................... รวม........... วัน
ได้รับวีซา่ จากสถานทูตใด .....................................................................................................
ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้ วมื อหรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย
กรณี ท่ ีทา่ นเคยได้รับการสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ...............................................................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณี เคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ)
.................................................................................................................................................................
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10. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่ ........ ตัวเอง ......... มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย
(กรณี ท่ ีมีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านคื อ .........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .........................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่ ........ เดินทางด้วยกัน ......... ไม่ได้เดินทางด้วยกัน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

หากใครสนใจจอง...
. สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6
. จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip
. หรือโทร 02-234-5936
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