รหัสโปรแกรม : 22482 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

พิเศษ !!! ขึน้ 2 เขา !!! เขากรอนเนอร์ แกรต และ เขาอลาลีนฮอร์ น ภูเขาที่มีชื่อเสี ยงในเทือกเขาแอลป์
นั่งรถไฟ กลาเซียร์ เอ็กซเพรส Glacier Express ผ่ านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์
เมืองโลคาร์ โน ซึ่งเป็ นเมืองตากอากาศทางตอนใต้ ทีมีเสน่ ห์ชวนให้ หลงใหล
เที่ยวเซอร์ แมทซ์ เมืองตากอากาศที่สวยงาม เมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ ให้ มีแต่ อากาศบริสุทธิ์
เมืองซาสเฟ่ เมืองตากอากาศฉายา “ไข่ มุกแห่ งเทือกเขาแอลป์ ”
หมู่บ้านกรีเมนซ์ สถานที่ตากอากาศทีอ่ ยู่บนภูเขา เป็ นหมู่บ้านแบบสวิสที่รายล้อมไปด้ วยเทือกเขาแอลป์
ทะเลสาบเบลาเซ่ ชมน้าในทะเลสาบ ที่ใสราวกับแก้วคลิสตัลใสสีน้าเงินอมฟ้า
หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ Iseltwald เป็ นหมู่บ้านเล็ก ๆ ริมทะเลสาบ Lake Brienz จากซี่รี่ย์เกาหลีชื่อดัง Crash Landing On You
เมืองสไตน์ อมั ไรน์ ชมระเบียงของบ้ านเรื อนที่มีเอกลักษณ์ การออกแบบและตกแต่งเป็ นแบบเฉพาะตัวไม่ซ้ากัน

วันที่แรก
กรุงเทพฯ – ซู ริค
16.30 น.  คณะผูเ้ ดินทางพร้ อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภู มิ ชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR)
เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอานวยความสะดวกด้านสัมภาระบัตรที่นงั่ ขึ้นเครื่ อง
20.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซู ริค ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ โดยเที่ยวบินที่ QR 839 / QR 093 แวะเปลี่ยนเครื่ องที่สนามบินโด
ฮา บริ การอาหารและเครื่ องดื่มตลอดเที่ยวบิน
วันที่สอง ซู ริค – เซนต์ มอริตซ์ – เมืองโลคาร์ โน – จัตุรัสเพียซซ่ า แกรนด์
06.30 น. เดินทางถึงสนามบินซู ริค หลังผ่านพิธีการด่านศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว นาคณะเดินทางสู่ เมืองเซ็นต์มอร์ ริตซ์ เมือง
ตากอากาศและศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก เมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบ เป็ นเมืองสกีรีสอร์ทสุด
หรู ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก เป็ นต้นแบบเมืองรี สอร์ทฤดูหนาวอื่นๆ นอกจากนี้แล้วเมืองตากอากาศแห่งนี้ยงั เคยได้รับ
เลือกให้เป็ นสถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิ คฤดูหนาวถึง 2 ครั้ง เมืองนี้ตน้ กาเนิดของการท่องเที่ยวในฤดูหนาวย้อนกลับ
ไปในช่วงปลายทศวรรษที่ 18 และจากเมืองสกีแห่งแรกก็ได้พฒั นาให้กลายเป็ นเมืองท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสี ยง
ระดับโลกในการเล่นสกี ให้ท่านถ่ายรู ปความงดงามของทะเลสาบเซนต์มอริตซ์ อิสระให้ท่านเดินชม เมืองเซนต์ มอ
ริตซ์ เมืองที่เงียบสงบและรายล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม เลือกหาซื้อสิ นค้า ของที่ระลึก ถ่ายรู ปกับบรรยากาศ
ภายในเมือง

เที่ยง
บ่าย

 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 1)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองโลคาร์ โน ซึ่งเป็ นเมืองตากอากาศทางตอนใต้ทีมีเสน่ห์ชวนให้หลงใหลอีกเมืองหนึ่ง
ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ล้อมรอบไปด้วยเทือเขาแอลป์ และทะเลสาบโลคาร์โน เป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงในการจัด
เทศกาลภาพยนตร์ริมทะเลสาบ โดยมีการจัดฉายภาพยนต์กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ จัตุรัสเพียซซ่ า แกรนด์
Piazza Grande อิสระให้ท่านเดินชมเมืองโลคาร์โน ในตัวเมืองมีร้านขายสิ นค้าพื้นเมืองตลอดจนสิ นค้าแบรนด์เนม

ค่า

มากมายหลากหลายร้านให้เลือกซื้อ และพลาดไม่ได้กบั การเดินชมความสวยงามของทะเลสาบโลคาร์โนที่สวยงาม
บริ เวณท่าเรื อและถนนเลียบทะเลสาบ
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
 พักค้างคืน ณ Hotel Garni Muralto Locarno หรื อระดับเดียวกัน (คืนที่ 1)

วันที่สาม โลคาร์ โน – อันเดอร์ แมทท์ – รถไฟ กลาเซีย เอกซ์ เพรส GLACIER EXPRESS – เซอร์ แมทซ์ ZERMATT
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์ แมทท์ เป็ นเมืองเล็กๆ ตามสไตล์เมืองสกีรีสอร์ท เมืองในหุบเขาบรรยากาศ
ในเมืองนั้นสวยงามเรี ยบง่ายตามสไตล์สวิส มีภูเขาแอลป์ สูงชันล้อมรอบ เมืองอันแมทท์น้ นั มีนกั ท่องเที่ยวไม่มากนัก
และในช่วงฤดูหนาวจะมีนกั เล่นสกีมาเล่นสกีที่เมืองนี้ และเมืองนี้เป็ นเมืองที่นกั ท่องเที่ยวจะเดินทางมาขึ้นรถไฟสาย
กลาเซียร์ เอ็กเพรส เข้าไปยังเมืองเซอร์แมทท์

เที่ยง
บ่ าย

 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
นาคณะนั่งรถไฟ กลาเซียร์ เอ็กซเพรส Glacier Express (ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ชม. 45 นาที )
หมายเหตุ: กรณี รถไฟกลาเซียร์เอ็กซเพรส เต็ม หรื องดให้บริ การ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์เปลี่ยนรถไฟไปเป็ นขบวนอื่นที่เดินทางใน
เส้นทางเดียวกัน และวิวเดียวกัน

ผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีท้ งั อุโมงค์, สะพาน, หุบเหว, สวิตแกรนด์แคนยอน และหุบเขาที่
สู ง 2,000 กว่าเมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารน้ าแข็งที่ผ่านใจกลางเทือกเขาแอลป์ สู่
“เซอร์ แมทซ์ ” เมืองตากอากาศที่สวยงาม ตั้งอยู่บนความสู งกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็ นเจ้าของยอดเขาแมท
เธอร์ฮอร์นสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เป็ นเมืองซึ่งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อ ากาศบริ สุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊ส
และน้ ามันเข้ามานอกจากรถไฟฟ้าและรถม้ามีไว้บริ การนักท่องเที่ยว

ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)
 พักค้างคืน ณ Hotel Pollux หรื อระดับเดียวกัน (คืนที่ 2)
หมายเหตุ : เนื่องจากห้องพักในเมืองเซอร์แมทซ์มีจานวนจากัด หากที่พกั ในเมืองเซอร์แมทซ์เต็ม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์นาท่านเข้าพัก บริ เวณเมืองไกล้
เคียงแทน

วันที่สี่ เซอร์ แมทท์ – ยอดเขากรอนเนอร์ แกรต – ชมยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ น – ลานหิมะ – ซาสเฟ่ Saas-Fee
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
จากนั้นนาท่านขึ้นรถไฟไปยังยอดเขากรอนเนอร์ แกรต เพื่อให้ ท่านได้ ถ่ายรู ปกับ ยอดเขาแมทเธอร์ ฮอร์ น ( ยอดเขา
กรอนเนอร์ แกรตเป็ นจุดที่ถ่ายรู ปเขาแมทเธอร์ ฮอร์ นสวยที่สุด) ชมยอดเขาทรงพีระมิดที่มีปลายคุม้ งอเหมือนตะขอ
แปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดิสนียน์ าไปเป็ นแบบเครื่ องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดิสนียแ์ ลนด์
ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิง่ นัก สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากยอดเขาพร้อมความประทับใจ

เที่ยง
บ่าย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)
อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชม เมืองเซอร์ แมทท์ ซึ่งเป็ นเมืองเล็กๆ น่ารักที่ซ่อนตัวอยูใ่ นหุบเขา เศรษฐกิจในท้องถิ่นส่ วน
ใหญ่มาจากการท่องเที่ยว ประมาณครึ่ งหนึ่งของเมืองเป็ นโรงแรมและร้านอาหาร มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทัว่
โลกให้มายังเมืองนี้ จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เมือง ทาสซ์ โดยรถไฟ นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองทาซ โดยรถไฟ
และนัง่ รถโค้ชเดินทางต่อไปยัง เมืองซาสเฟ่ Saas-Fee เป็ นเมืองตากอากาศที่ปราศจากมลพิษ สงวนสถานที่ไว้ให้มี
แต่อากาศบริ สุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ ามันเข้าไปในเมืองรี สอร์ทแห่ งนี้ เป็ นเมืองที่ลอ้ มรอบด้วยหุบเขาซาส
(Saas) ในแคว้นวาเลย์ เมืองซาสเฟ่ เป็ นหมู่บา้ นที่มีประวัติศาสตร์ อนั ยาวนาน และได้รับการปรับให้เข้ากับความ
ต้องการของแฟนกีฬาฤดูหนาวสมัยใหม่ มากไปด้วยโรงแรมและรี สอร์ ทที่มีไว้บริ การนักท่องเที่ยว คานิยามของการ
ท่องเที่ยวของ เมืองซาสเฟ่ คือ "Die Perle der Alpen" (ไข่มุกแห่ งเทือกเขาแอลป์ ) เนื่ องจากล้อมรอบด้วยยอดเขา
ทั้งหมด 13 ยอดเขาที่สูงกว่า 4,000 เมตร อิสระให้ท่านเดินชมเมือง ซาสเฟ่ ได้อย่างเต็มที่

ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)
 พักค้างคืน ณ Hotel Ferienart Resort & Spa หรื อระดับเดียวกัน (คืนที่ 3)

วันที่ห้า ซาสเฟ่ – เขาอลาลีนฮอร์ น – ถา้ น้าแข็ง Ice Pavilion – หมู่บ้านกรีเมนซ์
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 9)

เที่ยง
บ่าย

ค่า

จากนั้นนาท่านขึ้นยอดเขาอลาลีนฮอร์ น ด้วยกระเช้าและต่อด้วยรถรางไต่เขาที่สูงที่สุดในโลก Metro Alpin ขึ้นไปยัง
เขามิทเทลอลาลีนเพื่อนาท่านไปชม ยอดเขาอลาลีนฮอร์ น เป็ นภูเขาที่มีชื่อเสี ยงในเทือกเขาแอลป์ สวิส และเป็ นยอดเขา
ที่นิยมมากสาหรับนักปี นเขา ถึงยอดเขามิทเทลอลาลีนที่ระดับความสูง 3,457 เมตรจากระดับน้ าทะเล จากนั้นนาท่าน
ออกไปสัมผัสกับลานหิมะ ลานสกี ให้ท่านได้ถ่ายรู ปตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านเข้าชม ถา้ น้าแข็ง Ice Pavilion ภายใน
ถ้ าแห่งนี้มีประติมากรรมการแกะสลักน้ าแข็งมากมาหลายชิ้นเรี ยงรายอยูต่ ามทางเดินในอุโมงค์ของถ้ าน้ าแข็งจากนั้น
นาท่านลงจากยอดเขากลับลงมาที่ เมืองซาสเฟ่
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 10)
นาท่านออกเดินทางไปยัง หมู่บ้านกรีเมนซ์ Grimentz เป็ นหมู่บา้ นและเป็ นสถานที่ตากอากาศที่อยูบ่ นภูเขา สูงจาก
ระดับน้ าทะเล 1,620 เมตร ณ หมู่บา้ นแห่งนี้ท่านจะต้องประทับใจไม่รู้ลืม อิสระให้ท่านได้ดื่มด่าเดินชมบรรยากาศของ
หมู่บา้ นบนภูเขาได้อย่างเต็มที่ เป็ นบรรยากาศแบบสวิสที่รายล้อมไปด้วยเทือกเขาแอลป์ โครงสร้างส่วนใหญ่ของ
อาคารบ้านเรื อน โรงแรม ร้านอาหาร ทาจากไม้สไตล์สวิสอย่างแท้จริ ง อิสระให้ท่านเดินชมเมืองหมู่บ้านกรีเมนซ์ ได้
ตามอัธยาศัย

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 11)
 พักค้างคืน ณ Hotel Cristal หรื อระดับเดียวกัน (คืนที่ 4)

วันที่หก กรีเมนซ์ – เวเวย์ – อนุสาวรีย์ชาลี แชปปลิน้ – ประติมากรรมส้ อม – กรุงเบิร์น – ย่านมาร์ คกาสเซ – ทะเลสาบเบลาเซ่
– อินเทอร์ ลาเค่น
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 12)

เที่ยง
บ่าย

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเวเวย์ Vevey เมืองที่อยูต่ ิดกับทะเลสาบเจนีวา หรื อ ทะเลสาบ เลค เลอ มอง เสน่ห์ของ
เมืองเวเวย์น้ นั คือเป็ นเมืองตากอากาศที่สวยงามและเงียบสงบ จนนักแสดงตลกชื่อดังของอังกฤษ ชาลี แชปปลิ้น
หลงใหลจนมาใช้ชีวิตบั้นปลายอยูท่ ี่เมืองนี้ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1952 จนถึง ค.ศ.1977 จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรู ปกับ อนุสาวรีย์
ชาลี แชปปลิน้ และ ประติมากรรมส้ อม ที่ปักอยูใ่ นทะเลสาบเจนีวา เป็ นส้อมสแตนเลสสูง 8 เมตร กว้าง 1.3 เมตร ซึ่ง
เป็ นสัญลักษณ์ใหม่ของเววี่วอเวย์ส้อมขนาดใหญ่เป็ นปติมากรรมที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ในการ
จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับอาหาร ALIMENTARIUM ออกแบบโดย ชอง ปิ แอร์ ซุก ในปี ค.ศ.1995 จากนั้นนาท่านออก
เดินทางสู่ จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ กรุงเบิร์น เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ น
มรดกโลกโดยองค์การ ยูเนสโก้
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 13)
จากนั้นนาคณะเดินทางเข้าสู่ ย่านมาร์ คกาสเซ ย่านเมืองเก่าซึ่งปัจจุบนั เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านบูทีคเป็ นเขตที่
ปลอดมลพิษไม่ให้รถยนต์วิ่งผ่าน จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว นาชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ
ถนนที่มีระดับสู งสุ ดๆ ของเมืองนี้เข้าสู่ ถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ
ชม นาฬิ กาไช้ ท์กล็อคเค่น อายุกว่า 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆชัว่ โมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา กรุ งเบิร์นยังเป็ นเมืองที่มีน้ าพุ
มากที่สุดเมืองหนึ่งในยุโรป จากนั้นนาท่านออกเดินทางไปยัง วนอุทยานเบลาเซ่ ชมความสวยงามของ ทะเลสาบเบลา
เซ่ BLAUSEE หรื อทะเลสาบสี น้ าเงิน ซึ่งเรี ยกตามสี ของน้ าในทะเลสาบ ที่ใสราวกับแก้วคลิสตัลใสสี น้ าเงินอมฟ้า
และทะเลสาบแห่งนี้ยงั เป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ ปลาเทราต์ ที่มีชื่อเสี ยงอีกด้วย ตามตานานเล่ากันว่า ณ ทะเลสาบแห่งนี้ มี
คู่รักหนุ่มสาวคู่หนึ่ง มักจะมานัดพบกันอยูท่ ี่นี่เป็ นประจา จนวันหนึ่งฝ่ ายชายมีอนั ต้องจากไปก่อน ทาให้หญิงสาวคนนี้
มักจะมาร้องไห้คร่ าครวญอยู่ที่ทะเลสาบแห่งนี้เป็ นประจา จึงมีการทาอนุสรณ์เป็ นรู ปปั้นหญิงสาวผูน้ ่าสงสารคนนี้ ไว้
ใต้ทะเลสาบ

ได้เวลาอันสมควรนาคณะออกเดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ ลาเค่ น เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอร์ลนั ด์ ประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยูร่ ะหว่างทะเลสาบสองแห่งคือ

ค่า

Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ ,
นาฬิกาดอกไม้ , สถานคาสิ โน ฯลฯ ให้ท่านเดินเล่นพักผ่อน ชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองที่มีทุ่งหญ้ากว้างกลางเมือง
มีสวนดอกไม้เล็กๆ น่ารักสร้างสี สันให้ตวั เมือง รวมทั้งมีอาคารคาสิ โนคูซาลอายุกว่า 100 ปี ที่งดงามด้วย
สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและยังเป็ นคาสิ โนของเมืองอีกด้วยอิสระให้ท่านถ่ายรู ปชมเมือง
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ให้ ท่านได้ ลิม้ ลองเมนู ฟองดูว์แบบต้ นตาหรั บ ที่ขึ้นชื่ อของสวิส ทั้ง 3 ชนิด
เริ่มต้นจากชีส //เนื้อสัตว์ และ ช็อคโกแลต (มื้อที่ 14)
 พักค้างคืน ณ Krebs Hotel หรื อระดับเดียวกัน (คืนที่ 5)
 พักค้างคืน ณ Hotel Krebs หรื อระดับเดียวกัน (คืนที่ 5)

วันที่เจ็ด อินเทอร์ ลาเค่น – หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหิน – สะพานไม้คาเปล
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 15)
นาท่านเดินทางสู่เมืองหมู่บ้านอิเซล์ ทวาลด์ ISELTWALD เป็ นหมู่บา้ นเล็ก ๆ ริ มทะเลสาบ Lake Brienz ซึ่งรายล้อม
ไปด้วยวิวทิวทัศน์ของแนวเทือกเขาสู งใหญ่ ในฤดูร้อนก็จะมีแต่สีสันเขียว ๆ สดชื่นสบายตา น้ าในทะเลสาบเป็ นสี ฟ้า
สวยใส บรรยากาศเงียบสงบ และมาโด่งดังสุดๆจากซี่รี่ยเ์ กาหลีชื่อดังอย่าง Crash Landing On You ที่มาถ่ายทา ณ
สถานที่แห่งนี้ ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองที่สวยงามนี้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (ประมาณ 77 กม. ใช้ระยะเวลา
ประมาณ 1 ชม. ) เมืองนี้ ต้ งั อยูร่ ิ มทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า เวียวาลด์ สแตร์ทเตอร์ อันหมายถึงทะเลสาบสี่ พนั ธรัฐ

เที่ยง
บ่าย

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 16)
นาท่านชม อนุสาวรีย์สิงโตหิน ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็ นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดี
ที่เสี ยชีวิตในการอารักขาพระเจ้าหลุยส์ที่16แห่งประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู ้ป้องกันพระราชวัง ในคราวปฏิวตั ิ
ใหญ่ เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม ค.ศ.1792 ชม ทะเลสาบลูเซิร์น ซึ่งเป็ นทะเลสาบสวยงามตั้งอยูท่ ่ามกลางหุบเขา มองไปทาง
ไหนก็จะเห็นภูเขาโอบล้อม ทัศนียภาพบริ เวณรอบๆทะเลสาบลูเซิร์น เป็ นอาคารบ้านเรื อนแบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบ
ไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง ริ มทะเลสาบจัดเป็ นสวนสาธารณะมีดอกไม้นานาพรรณออกดอกบานสะพรั่ง เช่น
กุหลาบและทิวลิป อากาศริ มทะเลสาบเย็นสบาย เหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจชาวเมือง และนักท่องเที่ยว จากนั้นให้
ท่านได้เดินชื่นชมในความเก่าแก่ของเมือง อาคารโบราณ และ สะพานไม้คาเปล อันเก่าแก่ ที่มีอายุมากกว่า 600 ปี ที่
สร้างทอดตัว ข้ามแม่น้ ารอยส์ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 โดยสะพานแห่งนี้ถือว่าเป็ นสะพานไม้ที่มีความเก่าแก่ที่สุดของ
ยุโรป จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าขึ้นชื่อของประเทศสวิสเซอร์แลนด์นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ ช็อคโก

แล็ต ,ของซูวีเนียร์ต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายีห่ อ้ ต่างๆที่มีชื่อเสี ยงของสวิสเซอร์แลนด์ จากร้านตัวแทน
จาหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์ , กือเบอลิน

ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ( มื้อที่ 17)
 พักค้างคืน ณ Astoria Hotel หรื อระดับเดียวกัน (คืนที่ 6)

วันที่แปด ลูเซิร์น – เมืองซุก – เมืองสไตน์ อมั ไรน์ – จัตุรัสราธเฮาส์ พลาซ – เมืองซุริก – ถนนบานโฮฟซตราสเซ่ เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 18)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองซุก เป็ นเมืองเล็ก ๆ ตั้งอยูร่ ิ มทะเลสาบ เมืองซุกเคยเป็ นเขตปกครองที่มีรายได้เฉลี่ยน้อย
ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์แต่ปัจจุบนั ซุกคือเมืองที่รวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ โดยเรี ยกเก็บค่าภาษีในอัตราต่าที่สุดใน
โลก ทาให้เป็ นข้อได้เปรี ยบในเชิงการต่อรองราคาทางธุรกิจ และยังติดอันดับเมืองที่สะอาดที่สุดหนึ่งในสิ บของโลก
อีกด้วย ให้ท่านได้ถ่ายรู ปคู่กบั CLOCK TOWER ที่มีความสู ง 52 เมตร มองเห็นได้มาแต่ไกล สร้างขึ้นในศตวรรษที่
13 หลังคาเป็ นสี ฟ้าขาว และนาฬิกาที่ต้ งั อยูเ่ ป็ นนาฬิกาดาราศาสตร์ที่สามารถบอกข้างขึ้น ข้างแรมของพระจันทร์ได้
ให้ท่านอิสระเดินเล่นชมบ้านเรื อน และทะเลสาบของเมืองซุก

เที่ยง

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 19)

บ่าย

จากนั้นนาท่านออกเดินทางสู่ เมืองสไตน์ อมั ไรน์ STEIN AM RHEIN เป็ นเมืองเล็กๆ สวยงามและมีเสน่ห์อีกเมือง
หนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยูท่ างทิศเหนื ออยูต่ ิดกับแม่น้ าไรน์ มีพรมแดนติดกับประเทศเยอรมนี เอกลักษณ์
ที่โดดเด่นของเมืองนี้คือบริ เวณเมืองเก่า จัตุรัสราธเฮาส์ พลาซ RATHAUSPLATZ ซึ่งรายล้อมไปด้วยอาคาร

บ้านเรื อนในยุคกลางตกแต่งด้วยภาพเขียนเฟรสโกที่ฝาผนังบอกเล่าเรื่ องราวต่างๆ ในยุคกลางมีสีสันสวยงาม อีกทั้งแต่
ละอาคารก็จะมีระเบียงเล็กๆ ยืน่ ออกมาซึ่งแต่ละระเบียงนั้นมีเอกลักษณ์การออกแบบและตกแต่งเป็ นแบบเฉพาะตัวไม่
ซ้ ากัน บริ เวณจัตุรัสแห่งนี้จะเป็ นที่ต้ งั ของอาคารศาลากลางของเมืองสไตน์อมั ไรน์ และตรงบริ เวณใจกลางจัตุรัสมี
น้ าพุรูปปั้นของทหารแห่งสมาพันธรัฐสวิสเก่า Soldier of the Old Swiss Confederacy ยืนถืออาวุธและโล่ห์อยู่บนยอด
ของน้ าพุ อิสระให้ท่านเดินชม เมืองสไตน์ อมั ไรน์ ที่แสนสวยงามได้ตามอัธยาศัย นาท่านไปยัง เมืองซู ริค นาท่านชม
สะพานมุนสเตอร์ MUNSTERBRUCKE เป็ นสะพานคนเดินเล็ก ๆ เชื่อมระหว่าง วิหารเฟรามุนสเตอร์ สร้างขึ้นในปี
ค.ศ.853 โดยพระเจ้าหลุยส์แห่งเยอรมัน และวิหารโกรสมุนสเตอร์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1100 สร้างตามความประสงค์
ของกษัตริ ยช์ าส์ลเลอมาญมหาราช สะพานแห่งนี้ทอดข้ามแม่น้ า Limmat ในเมืองซูริก จากบนสะพานจะมองเห็น
บ้านเรื อนสองฝั่งแม่น้ า ซึ่งมีสถาปัตยกรรมเก่าแก่สวยงาม รอบ ๆ สะพานก็เป็ นพื้นที่เมืองเก่า เป็ นถนนเล็ก ๆ ที่
สามารถเดินเที่ยวชมได้แบบชิล ๆ เรี ยกได้วา่ เป็ นจุดท่องเที่ยวห้ามพลาดของเมืองซูริคเลยก็วา่ ได้ และมาโด่งดังสุดๆ
จากซี่รี่ยเ์ กาหลีชื่อดังอย่าง Crash Landing On You ที่มาถ่ายทา ณ สถานที่แห่งนี้ อิสระให้ท่านได้เดินชม ถนนบาน
โฮฟซตราสเซ่ (Bahnhofstrasse) เป็ นถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็ นถนนที่เป็ นที่รู้จกั ในระดับ
นานาชาติวา่ เป็ นถนนช้อปปิ้ ง โดยตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็ นที่ต้ งั ของห้างสรรพสิ นค้า ร้านค้าอัญมณี ร้าน
เครื่ องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู หรา

ค่า

 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 20)
 พักค้างคืน ณ Hotel Glärnischhof by Trinity หรื อระดับเดียวกัน (คืนที่ 7)

วันที่เก้า ซู ริค – น้าตกไรน์ – กรุงเทพฯ
เช้ า
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 21)

อออกเดินทางสู่ เมืองชาฟเฮาส์ เซ่ น นาคณะชมความสวยงามของน้าตกไรน์ ซึ่งเกิดจากแม่น้ าไรน์สายน้ านานาชาติที่
สาคัญที่สุดในยุโรป แม่น้ าแห่งนี้เกิดขึ้นจากการละลายของหิ มะจากเทือกเขาแอลป์ เริ่ มจากเป็ นลาธารเล็กๆผ่านลิคเท่นสไตน์เข้าสู่
ทะเลสาบคอนสะแต้น ที่ก้ นั พรหมแดนระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และประเทศเยอรมันนี สัมผัสความตระการตาของสาย

น้ าตก พร้อมบันทึกภาพอันน่าประทับใจไว้เป็ นที่ระลึก สมควรแก่เวลานาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินกรุ งซูริคเพื่อเตรี ยมเดินทาง
กลับสู่กรุ งเทพฯ
16.40 น.  เหินฟ้ากลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน การ์ ตาร์ แอร์ เวย์ เที่ยวบินที่ QR 096/QR 836 แวะเปลีย่ นเครื่ องที่
สนามบินโดฮา บริการอาหารและเครื่ องดื่มตลอดเที่ยวบิน
วันที่สิบ ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
13.10 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดี
ขอบคุณท่ านที่ใช้ บริการ

แกรนด์ ส วิ ต เซอร์ แลนด์ 10 วั น
โดย QATAR AIRWAYS
อัตราค่าบริการ

วันที 23 ก.ย. – 2 ต.ค.
วันที 7 – 16 ต.ค.
วันที 21 – 30 ต.ค. (วันปิ ยมหาราช)

พักห้องคู่ / พักห้องสามคน

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

146,999
146,999
146,999

38,000
38,000
38,000

** ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลีย่ นหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ามันและภาษีสนามบินเพิม่ เติม **
** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุมากกว่ า 6 ปี ขึน้ ไป เข้ าพักแบบไม่ มีเตียงเสริม **
** รู ปภาพในโปรแกรมทัวร์ เป็ นการตกแต่ งเพื่อการโฆษณาเท่ านั้น **
***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิ ทธิ์ในการยกเลิกหรื อเปลีย่ นแปลงราคากรณีผ้ รู ่ วม เดินทางน้ อยกว่ า 20 ท่าน***
ทุกท่ านที่ร่วมเดินทางต้ องมี
1. วัคซีน-พาสปอร์ต / พาสปอร์ตตัวจริ งต้องมีอายุการใช้งานเกิน 6 เดือน
2. ท่านต้องได้รับการฉี ดวัคซีน โควิด-19 ทั้ง 2 โดสเรี ยบร้อย ก่อนการเดินทาง 14 วัน และต้องเป็ นวัคซีนที่ได้รับการยอมรับจาก
องค์การสหภาพยุโรป
สาหรั บท่ านที่เป็ นมุสลิม , ทานมังสวิรัติ , ไม่ ทานหมู , ไม่ ทานเนื้อ , ไม่ ทานไก่ , ไม่ ทานปลา โปรดแจ้ งล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 2
สัปดาห์
* ในกรณีเลื่อนการเดินทางกลับ ท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทาการยืน่ วีซ่า ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายแตกต่าง และต้องมีค่าใช้จ่ายในการ
เลื่อนตัว๋ และเอกสารเพิ่มเติม เช่ นเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมที่อยู่ต่อ
***หมายเหตุข้อสาคัญที่ท่านควรทราบ***
1.)ในการยื่นวีซ่า ทางบริ ษทั จะทาการนัดหมายกับสถานทูตและสถานทูตจะเป็ นผูก้ าหนดวันและเวลาให้เข้าไปยื่นวีซ่า เป็ นการ
ยืน่ วีซ่าแบบกรุ๊ ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะให้เข้าไปยืน่ วีซ่า 15 วันก่อนเดินทาง) ซึ่งอัตราค่าใช้จ่ายรวมอยูใ่ นรายการทัวร์แล้ว

***กรุ ณาพิจารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวร์ และเงื่อนไขต่ างๆของบริษัท เมื่อท่ านได้ ชาระเงินมัดจางวดแรกแล้ ว ทางบริษัท
ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทเป็ นที่เรียบร้ อยแล้ว ***
อัตรานีร้ วม
1) ค่าตัว๋ เครื่ องบิน (ECONOMY CLASS) ที่ระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ในกรณีมีความประสงค์ อยู่ต่อ จะต้ องไม่ เกิน
จานวนวัน จานวนคนและมีค่าใช้ จ่ายที่ทางสายการบินกาหนด (น้ าหนักกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 25 กิโลกรัม/กระเป๋ าถือขึ้น
เครื่ องท่านละ 7 กิโลกรัม)
2) ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3) ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชานาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่ อนุญาตให้ คนขับรถเกิน 12
ชั่วโมง/วัน)
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่ นเข้าเมืองต่างๆ
5) ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรื อเทียบเท่า (โรงแรมส่ วนใหญ่ ในยุโรปจะไม่ มีเครื่ องปรับอากาศ
เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน้ หลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่ วงงาน
เทศกาล งานแฟร์ หรื อการประชุมต่ างๆ อันเป็ นผลทาให้ ต้องมีการเปลีย่ นย้ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ ของคณะผู้เดินทางเป็ นสาคัญ)
6) ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7) ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
8) ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบยืน่ ปกติ (ทางสถานทูตจะไม่ คืนค่ าธรรมเนียมยื่นวีซ่าให้ ไม่ ว่าวีซ่าจะผ่ านหรื อไม่ )
9) ค่าบริ การนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผมู ้ ีประสบการณ์
10) ค่ า ประกัน อุ บ ัติ เ หตุ ใ นการเดิ น ทางวงเงิ น 1,000,000 บาท และค่ า รั ก ษาพยาบาลในวงเงิ น 200,000 บาท กับ ACE
INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
อัตรานีไ้ ม่รวม
1) ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณี ตอ้ งการใบเสร็ จเต็มรู ปแบบ)
2) ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ
3) ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
4) ค่าน้ าหนักส่ วนที่เกิน 25 กิโลกรัม และมีจานวนมากกว่า 2 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)
5) ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ 20 ฟรังก์สวิส ต่อท่าน
6) ค่ าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 16 ฟรังก์สวิส ต่อท่าน
7) เอกสารที่ตอ้ งแปลในการยืน่ วีซ่าต้องผ่านการแปลจากศูนย์รับแปลภาษาที่ได้รับการรับรองจากสถานทูตสวิสเซอร์แลนด์

***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่ างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ ของบริษัท ก่อนท่านทาการจองทัวร์ ***
เงื่อนไขการสารองที่นั่ง
• กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 50 วันก่อนการเดินทาง พร้อมชาระงวดแรก 60,000 บาท
• ส่ วนที่เหลือชาระทันทีหรื อก่ อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 30 วันไม่ ว่าผลของวีซ่าจะออกหรื อไม่ ออกก็ตาม มิฉะนั้นจะถือว่ า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
• การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 50 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ60,000
บาท)
• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
• กรณียกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริ ษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องขอหัก 80 % ของราคาทัวร์
• กรณี ยกเลิกกะทันหันก่ อนการเดิ นทางไม่เกิน 10 วัน เนื่ องจากมีค่าใช้จ่ายในการดาเนิ นการที่ได้ชาระไปแล้วจานวนมาก
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่ กรณี ใดๆ
• ทางบริ ษทั จะทาการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผสู ้ ารองที่นงั่ ครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เนื่ องจากบริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป ,
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
• ในการยื่นวีซ่า ท่ านจะต้ องเดินทางมายื่นวีซ่าด้ วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื่อมาสแกรนลายนิว้ มือ
โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทคอยดูแล และอานวยความสะดวก
• เอกสารต่ างๆที่ใช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าหนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์เป็ นผูก้ าหนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยืน่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผู ้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
• กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้ จ่ายจริงที่เกิดขึน้ ดังต่อไปนี้
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า ค่าดาเนินการและ ค่าบริการ 4,500 บาท
- ค่าตั๋วเครื่ องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาคัญในการยืน่ วีซ่า หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณา ตั๋วเครื่ องบินถ้า
ออกตั๋วมาแล้วไม่สามรถ REFUND ได้เนื่ องจากบริ ษทั จองตัว๋ เป็ นตัว๋ กรุ๊ ปซึ่งตัว๋ กรุ๊ ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได้
- ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที
หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ ว่ากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น
• ในกรณีที่ทางบริษัทขอเอกสารเพิ่มเติมแต่ ท่านไม่ ส่งเอกสารตามที่ขอมาให้ ทางบริษัท / เอกสารของท่ านไม่ น่าเชื่ อถือ / มีการ
ปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ ทันเวลานัดหมายตามที่สถานทูตกาหนด (มาสาย) / ไม่ รับโทรศั พท์ สถานทูต / การใช้ คาพูดไม่
สุ ภาพกับสถานทูต และส่ งผลทาให้ วีซ่าไม่ ผ่านการพิจารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนเงินให้ ท่าน
• กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมื องทั้งที่ กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิ เสธมิ ให้เดิ นทางออกหรื อเข้าประเทศที่ บริ ษทั ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ท้ งั หมดไม่วา่ กรณี ใด ๆ

• ทางบริษัทเริ่มต้ น และจบ การบริ การ ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะ
สารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่ นอกเหนื อจากโปรแกรมการเดิ นทางของบริ ษทั ฉะนั้นท่ านควรจะให้ กรุ๊ ปคอนเฟิ ร์ ม 100%
ก่อนที่จะสารองยานพาหนะ
หมายเหตุ
1. กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรื อการก่อจราจล ภัยธรรมชาติ รถติด
ทาให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการที่จะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้ น เพราะถือเป็ นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ
ทั้งสิ้ นจากทางสายการบิน แต่ทางบริ ษทั ฯ จะคงไว้ซ่ ึงผลประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าพึงจะได้รับอย่างเต็มความสามารถ
2.บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรื อยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การได้ตามความเหมาะสมโดย
ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณี ที่มีเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับท่าน
3.ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนทาให้โปรแกรมต่อไปเสี ยหาย แต่ยงั คงจะรักษา มาตราฐาน
การบริ การ และประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านไว้เหมือนเดิม
4.ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบในส่ วนที่เป็ นทรัพย์สินส่ วนตัว ไม่วา่ บางส่ วนหรื อ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ต,
ของมีค่า, กระเป๋ าเงิน, กระเป๋ าเดินทาง เป็ นต้น

เอกสารประกอบการขอวีซ่าสวิตเซอร์ แลนด์
** เอกสารในการยื่นวีซ่าต้องผ่านการแปลจากศูนย์ รับแปลภาษาที่ได้ รับการรับรองจากสถานทูตสวิสเซอร์ แลนด์เท่านั้น **
เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (ใช้ เวลาพิจารณาวีซ่า 15 วันทาการ และต้องมาแสดงตนที่สถานฑูต)
1. หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสื อเดินทางเล่มเก่ากรุ ณาแนบมาด้วย ต้องมีหน้ าว่างเหลือ
สาหรับประทับวีซ่าอย่างน้ อย 2 หน้ า
2. รู ปถ่ายปัจจุบนั หน้าตรง จานวน 2 รู ป (ใช้รูปสี พื้นฉากหลังสี ขาวเท่านั้น อายุรูปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกันทั้ง 2 รู ป)
รู ปถ่ ายวีซ่าสวิตเซอร์ แลนด์
รู ปถ่ายวีซ่าสาหรับการยืน่ ขอวีซ่ามีเงื่อนไขดังนี้
1.สี พ้นื หลังสี ขาว
2.ขนาด 3.5 x 4 ซม. ( ขนาดรู ปหน้าจากผมถึงปลายคางยาวประมาณ 3 ซม. ขนาดรู ปหน้าเท่ากับรู ปหน้าในพาสปอร์ต)
3.ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่ สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรื อศีรษะ
4.ภาพถ่ายล่าสุดที่เหมือนตัวจริ ง
โปรดทราบว่า รู ปถ่ ายยื่นวีซ่า จะต้ องมีลกั ษณะถูกต้ องตามมาตรฐานของ ICAO (องค์ การการบินพลเรื อนระหว่ างประเทศ) ตู้
ถ่ ายรู ปมาตรฐาน ICAO เปิ ดให้ บริการแก่ ท่านอยู่ที่ภายในศูนย์ ยื่นวีซ่า
ตารางด้านล่างแสดงถึงตัวอย่างภาพถ่ายที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยมีเครื่ องหมาย "✗" และเครื่ องหมาย "✓", สาหรับภาพถ่ายที่ได้
มาตรฐาน ซึ่งเป็ นข้อกาหนดของการยืน่ ขอวีซ่าเชงเก้น
คุณภาพของภาพถ่ าย

ใกล้เกินไป
ไกลเกินไป
ดี
ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศรี ษะ และด้านบนของหัวไหล่ เพื่อสามารถเห็นใบหน้า ถึง 70-80% ของภาพ และเพื่อความ
ชัดเจน
ภาพถ่ายจะต้องชัดเจน และคุณภาพคมชัด โดยไม่มีรอยเปื้ อนของหมึกหรื อน้ ามัน
ภาพถ่ายจะต้องหันหน้าตรง และมีสีผิวที่เป็ นธรรมชาติ
ห้ามใส่ คอนแทคเลนส์ หรื อ บิ๊กอายในการถ่ายรู ป
3. สาเนาทะเบียนสมรส / สาเนาทะเบียนหย่า / สาเนาใบมรณะบัตร/ สาเนาใบเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณี อื่น ๆ
4. สาเนาบัตรประชาชน
5. สาเนาทะเบียนบ้าน
6. สาเนาสูติบตั ร (สาหรับเด็กต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์)
7. กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์: เดินทางต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้

7.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออาเภอเท่านั้น และให้
ระบุวา่ ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว (พ่อและเม่ตอ้ งมาแสดงตัว ณ วันที่ยนื่ วีซ่าด้วย)
7.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า
มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) (แม่ตอ้ งมาแสดงตัว ณ วันที่ยนื่ วีซ่าด้วย)
7.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุว่า
บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) (พ่อต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยนื่ วีซ่าด้วย)
7.4 กรณีพ่อและแม่หย่าร้าง หรื อเสี ยชีวิต ต้องแนบใบหย่า หรื อ ใบมรณะบัตร เพื่อเป็ นการยืนยัน
7.5 ให้แนบสาเนาพาสปอร์ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบสาเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่)
7.6 เด็กอยู่ในความปกครองของบิดาหรื อมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผูน้ ้ ัน
เช่น สาเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่งแสดงว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเด็ก เด็กอยูใ่ นความปกครองของผูอ้ ื่น จะต้องมีหลักฐาน
รับรองว่าเด็กอยู่ภายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั เช่น ใบปกครองบุตร (ปค.14) จากทางอาเภอ/เขต (ตัวจริ งเท่านั้น) , หนังสื อ
รับรองบุตรบุญธรรม เป็ นต้น พร้อมแนบหลักฐานของบิดาหรื อมารดาหรื อผูท้ ี่เด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั
8. หลักฐานการทางาน
8.1 กรณีผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ ( สาเนาอายุไม่เกิน 3 เดือน )
8.2 กรณีผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า ( สาเนา)
8.3 กรณีที่เป็ นพนักงานบริ ษทั ฯ : จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุชื่อ-นามสกุล , ตาแหน่ง , วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ มทางาน
, เงินเดือน ในจดหมายต้องมีหวั กระดาษบริ ษทั เบอร์โทร และตราประทับบริ ษทั ด้วย จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้ งระบุวนั ลา และประเทศที่เดินทาง พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษ
เท่านั้น ( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.4 กรณีที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY
CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้ งระบุวนั ลา และประเทศที่เดินทาง พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น ( ใส่ปี เป็ น ค.ศ.
เท่านนั้น ห้ามใส่ ปีเป็ น พ.ศ.) ( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.5 กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
8.6 กรณีเป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากาลังศึกษาอยูร่ ะบุช้ นั ปี ที่ศึกษา พิมพ์เป็ น
ภาษาอังกฤษเท่านั้น ( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1 เดือน ) / พร้อมสาเนาบัตรนักเรี ยน นักศึกษา
8.7 กรณีเป็ นแม่คา้ , ทาธุรกิจส่วนตัว, ทาอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบรู ปถ่าย
สถานที่ทางานมาด้วย รู ปถ่ายอย่างน้อย 3-5 ใบ
9. หลักฐานการเงิน (บัญชีออมทรัพย์ เท่ านั้น) สเตทเมนท์ (Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่ งออกโดยธนาคาร ขอสเตทเม้นชื่อนามสกุลเป็ นภาษาไทย พร้อมตราประทับจากธนาคาร นาเล่มจริงมาแสดงวันที่ยื่นวีซ่า
▪ เงิ นฝากออมทรั พย์ (ยอดเงิ นในสมุดบัญชี ธนาคาร ต้องมี ไม่ต่ ากว่า 100,000 บาท ต่อการยื่นวีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมี การเข้า
ออกของเงินสม่าเสมอ ห้ามทาการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็ นยอดใหญ่ก่อนการยืน่ วีซ่าเด็ดขาด!!)

****** สถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชีฝากประจา และ บัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ******
10. ในกรณี ที่มีผรู ้ ับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

10.1 จดหมายจากผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น – หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผูเ้ ดินทางกับผูร้ ับรอง
ค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน และต้องเป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี
ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กนั และกันได้ / (ปู่ , ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)
- กรณี เป็ นสามีภรรยากันแล้วไม่ได้จดทะเบียน และรับรองค่าใช้จ่ายกัน ต้องใช้เอกสารดังนี้
▪ เขียนจดหมายชี้แจงเป็ นภาษาอังกฤษ มาว่าอยูด
่ ว้ ยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน
▪ กรณี มีลูกด้วยกันให้ใช้ใบเกิดของลูก
10.2 กรุ ณาแนบสาเนาสเตทเมนท์ (Statement) ตามข้อกาหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยนื่ วีซ่า 1 ชุดของผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย
11. ผูส้ ูงอายุที่มีอายุเกินกว่า 70 ปี บริ บูรณ์กรุ ณาแนบใบรับรองแพทย์วา่ สามารถเดินทางได้เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการยืน่ วีซ่า
12. กรณี ผทู ้ ี่กาลังศึกษาอยูต่ ่างประเทศ จะต้องยืน่ ขอวีซ่าฝรั่งเศส ณ ประเทศที่ท่านกาลังศึกษาอยู่
*** รายละเอี ยดเอกสารการยื่นขอวีซ่าที่ ได้กล่าวมานี้ เป็ นเพียงข้อเบื้ องต้นที่ ทางบริ ษทั ฯ ได้จดั ทาขึ้นจากประสบการณ์ และ
ระเบียบของสถานทูต ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัติของลูกค้า
วันที่มายื่นวีซ่ากรุณานาสมุดบัญชีธนาคารเล่ มจริงมาด้ วย (กรณีมีเล่ มต่ อจากสมุดเดิมรบกวนนาเล่ มเก่ ามาด้ วย)
เอกสารทุกอย่ างที่เป็ นสาเนา เช่ น ทะเบียนบ้ าน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลีย่ นชื่ อ-นามสกุล , สู ติบัตร , นาตัวจริงมาวันที่ยื่นวีซ่าด้ วย

***** สาหรับคนที่จะใช้ เล่มไปที่อื่นก่อน สถานทูตจะไม่ ให้ ดึงเล่มไม่ ว่ากรณีใด ๆ *****
กรมการกงสุ ลได้แจ้ งเตือนว่า :

กรมการกงสุ ลได้ แจ้ งเตือนว่ า :
1.ในหนั
นทางต้
เพียงตราประทั
บของทางราชการเท่
1.ในหนั
งสืงอสืเดิอนเดิทางต้
องมีเอพีงมี
ยงตราประทั
บของทางราชการเท่
านั้น านั้น
2. การขีดเขียนหรื อประทับเครื่ องหมายอื่นใดในหนังสื อเดินทาง ถือว่า “ หนังสื อเดินทางชารุ ด ” อาจถูกปฎิเสธเข้าประเทศต่างๆ
2. การขีดเขียนหรื อประทับเครื่ องหมายอื่นใดในหนังสื อเดินทาง ถือว่า “ หนังสื อเดินทางชารุ ด ” อาจถูกปฎิเสธเข้าประเทศต่างๆ หรื อถูก Blacklist
หรื อถูก Blacklist ห้ามเข้าประเทศนั้นอีก
ห้ามเข้าประเทศนั้นอีก

หากสนจองกรุณาติดต่อ
➢
➢
➢

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

