รหัสโปรแกรม : 23926

(กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม(

แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ Train Tour 8 วัน(ออกเดินทางทุกวัน)

แกรนด์สวิส 8 วัน 5 คืน ออกเดินทางได้ทุกวัน 6 ท่านเดินทางได้เลย
พักโรงแรม 4 ดาว ราคาเริม่ ต้น 59,900.-

รายการทัวร์แกรนด์สวิสที่สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน ออกเดินทางตั้งแต่ 6 ท่านขึ้นไป
รับสูงสุดไม่เกิน 12 ท่านต่อ 1 กรุป๊ ทีส่ าคัญมีหวั หน้าทัวร์คอยดูแลตลอดการเดินทาง ท่านจะได้สมั ผัสการเดินทางโดย
รถไฟ, รถรางและรถบัส แบบชาวสวิส อย่างแท้จริง รวมอาหาร 13 มือ้ รวมค่ากระเช้าคาบริโอ(Cabrio), รถรางขึน้ สู่
หมูบ่ า้ นสทอส(Stoos), รถไฟขึน้ สูห่ มูบ่ า้ นมูรเ์ รน, ล่องเรือทะเลสาบลูเซิรน์ , นัง่ รถไฟขึน้ สูจ่ ดุ ชมวิวยอดเขาริกิ

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง (1(
......

สนามบินสุวรรณภูมิ

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน.....
โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยอานวยความสะดวก

วันที่สองของการเดินทาง (2(

ซูริค(สวิตเซอร์แลนด์( – โลซานน์ – เจนีวา – เบิร์น

…… เหินฟ้าสู่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิน…..
…… ถึงสนามบินนานาชาติซูริค หลังผ่านพิธีการด้านศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว
นาท่านเดินทางสู่เมืองโลซานน์ (Lausanne) เมืองหลวงของรัฐ
โว (Vaud) มีลักษณะเป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ติดกับทะเลสาบเจนีวา
ทางด้านเหนือ เข้าสู่ Denantou Park เป็นสวนสาธารณะที่ตั้งอยู่
ใกล้กั บ ทะเลสาบเจนี วา ซึ่งเต็ม ไปด้ ว ยต้น ไม้ นานาพรรณ และ
สามารถมองเห็ น วิ วทิ ว ทั ศน์ ที่ ส วยงามของทะเลสาบเจนี ว าได้
อย่างชัดเจน ชมศาลาทรงไทย ที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2549 เพื่อ
เทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 9 ในโอกาสทรงครองสิริราช
สมบัติครบรอบ 60 ปี จากนั้นแวะให้ท่านได้ถ่ายรูปหน้าพิพิธภัณฑ์
โอลิมปิกเป็นที่ระลึก
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Olympic Restaurant
บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่เมืองเจนีวา เมืองตั้ง อยู่ริมฝั่งทะเลสาบเจนี
วาที่เชิงเทือกเขาแอลป์ เป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป ชมน้าพุที่มีเสียงที่สุดของเจนีวา Jet d'Eau เป็นน้าพุที่
สูงที่สุดในโลก ชมนาฬิกาดอกไม้เจนีวา “L'horloge fleurie” สร้างขึ้นในปี 1955 ในไม่ช้าก็กลายเป็นนาฬิกาที่มี
ชื่ อ เสี ย งระดั บ โลก จากนั้ น เดิ น เล่ น ย่ า น
Market Street ที่มีชื่อเสียงของเจนีวา ซึ่งเต็ม
ไปด้วยร้านขายของที่ระลึก ร้านนาฬิกาสวิส
และร้านคาเฟ่มากมาย
……… เดินทางสู่กรุงเบิร์น นครหลวงอันเก่าแก่ของ
สวิตเซอร์แลนด์ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
สวยงามเป็นอย่างยิ่งจนได้รับการอนุรักษ์ และ
ประกาศให้เป็น “มรดกโลกจากองค์การยูเนส
โก้” เดินเล่นย่าน “มาร์คกาสเซ” ย่านเมืองเก่า
ซึ่งปัจจุบัน เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านบู
ทีคเป็นเขตที่ปลอดมลพิษ ไม่ให้รถยนต์วิ่ง
ผ่าน จึงเหมาะกับการเดินเที่ยว และเป็นเมืองเดียวในสวิสที่ทางเดินช้อปปิ้งมีหลังคาคลุมแถมบางร้านยังอยู่ชั้นใต้ดิน
อีกด้วย
ค่า บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ที่พัก: HOLIDAY INN BERN WESTSIDE / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง(1)
วันที่สามของการเดินทาง (3(

เบิร์น – เลาเทนบรูเน่น – กรุนท์ชาล์ป – เมอร์เริน
อินเทอร์ลาเค่น – เบิร์น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
เดินทางสู่หมู่บ้าน เลาเทนบรูเน่น นั่งรถไฟสู่หมู่บ้านเมอร์เริน
(Mürren( หมู่ บ้ า นบนภู เ ขาที่ ป ลอดรถยนต์ ข องเมอร์ เ ริ น
บ้ า นไม้ ที่ ต กแต่ ง อย่ า งอบอุ่ น และมี เ สน่ ห์ แ บบชนบทสวิ ส ฯ
เปลี่ยนขบวนที่ ส ถานี Grütschalp สู่ห มู่ บ้านเมอร์เริน นั่ง
รถไฟชมทิวทัศน์อันตระการตาของยอดเขา Eiger, Mönch
และ Jungfrau สามารถมองเห็ น ยอดเขาที่มีชื่อ เสียงระดับ
โลก
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย เดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเค่น เมืองในอ้อมกอดของเทือกเขา
แอลป์ในเขตเบอร์เนส โอเบอร์แลนด์ (Bernese Oberland(
บนที่ราบลุ่มน้า ระหว่างทะเลสาบทูนและทะเลสาบเบรียนซ์
เป็นหนึ่งในรีสอร์ทท่องเที่ยวที่เก่าแก่และมีผู้แวะเวียนมามาก
ที่ สุด ในสวิตเซอร์ แ ลนด์ และถนนสายหลัก (Höheweg) มี
โรงแรม ร้ า นอาหาร ร้ า นขายของที่ ร ะลึ ก เรี ย งรายตลอด
เส้นทาง และจากอินเทอลาเค่นยังมองมองเห็นทัศนียภาพ
ของยอดเขาจุงเฟราอันงดงาม
ค่า บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร / เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก

ทีพ
่ กั : HOLIDAY INN BERN / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง (2)
วันที่สี่ของการเดินทาง (4(
เบิร์น – ลูเซิร์น – ชมเมือง – ล่องเรือ – ยอดเขาริกิ – ซูริค
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหารเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น
น าคณะไปถ่ า ยรู ป กั บ
อนุ ส รณ์
ร าลึก ถึ งการเสีย ชี วิต ของทหารสวิส ฯผู้ถ วายการ
อารักขาแด่พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 ในสงครามปฏิวัติใหญ่
ฝรั่งเศส นาท่านเดินชมเมืองเก่าเดินข้าม
ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่
มี ห ลั ง คาคลุ ม ตลอด ทอดตั ว ข้ า ม “แม่ น้ ารุ ซ ซ์ ”
(Reuss) ซึ่ ง สร้ า งมากว่ า 660 ปี เดิ น เล่ น ที่

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย

ค่า

ซึ่งได้ชื่อว่าสวยสุดในสวิตเซอร์แลนด์ มีความ
งดงามของทัศนียภาพอยู่ท่ ามกลางหุบเขาแอลป์ โอบล้อม
ด้ วยยอดเขาริ กิ แ ละยอดเขาพิ ล าตุส จากนั้นนั่งรถไฟจาก
เมื อ งวิตเนาซ์สู่ ยอดเขาริ กิ RIGI KULM เป็นที่รู้จัก กั น ใน
ฐานะ “ราชินีแห่งเทือกเขา” โดยยอดที่สูงที่สุด มีความสูงถึง
1,797.5 เมตร ซึ่งท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์อันงดงามของ
เทือกเขาแอลป์ (The Alps) ที่มีความสวยงามและซึมซับกับ
บ ร ร ย า ก า ศ อั น เ ป็ น ธ ร ร ม ช า ติ แ ท้ ๆ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ
สวิตเซอร์แลนด์ได้แบบ 360 องศา จากนั้นนาท่านสู่บริเวณ
จุดชมวิว ให้ท่านได้อิสระจนถึงเวลาสมควรนาท่านลงจาก
ยอดเขาสู่เมือง “อาร์ธ-โกเดา” / เดินทางสู่เมืองซูริค
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร

ทีพ
่ กั : CROWN PLAZA HOTEL ZURICH / หรือ
เทียบเท่าระดับใกล้เคียง(3)
วันที่หา้ ของการเดินทาง (5(
ซูริค – ยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น – ซูริค – ช้อปปิ้ง
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
หลังอาหารนาท่านขึ้นกระเช้าเปิดประทุน (Cabrio(
แห่งแรกของโลกสู่ยอดเขา “สแตนเซอร์ฮอร์น”
เพลิดเพลินกับอากาศบริสุทธิ์และทัศนียภาพอัน
งดงามรอบๆ ภูเขาสแตนเซอร์ฮอร์น อัญมณีขนาด
เล็กบนบนเทือกเขาแอลป์ที่มีความสูง 1,897 เมตร
ตั้งอยูบ่ นชายฝั่งทางใต้ของทะเลสาบลูเซิร์น ท่านยังมี
เวลาเดินเล่นตามเส้นทางชมวิวได้อย่างจุใจ

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบน
ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย

เดิ น ทางกลั บ สู่ เ มื อ งซู ริ ค น าท่ า นชม“เมือ งซู ริค ” Zurich ศู น ย์ ก ลาง
การเงิน ,เศรษฐกิ จ และ การธนาคารของยุ โรปซึ่ ง มอบชี วิ ตชี ว าให้ แ ก่
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองแห่งนี้ตั้งอยู่ริมฝั่ง “แม่น้าลิมแม็ท” อุดมไป
ด้วยมีป่าไม้เขียวชอุ่มแซมด้วยสถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม ร้านค้า
บ้านพักตากอากาศกระจายตามบริเวณริมฝั่งทะเลสาบซูริค ...นาคณะ
ชมความสวยงามของโบสถ์ "โบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์" โบสถ์แห่งนี้มีจุดเด่นอยู่
ที่นาฬิกาซึ่งเป็นนาฬิกาที่มีขนาดใหญ่ที่สุดกว่าโบสถ์อื่นๆในยุโรป
*** อิสระอาหารค่าเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ***

ที่ พั ก : CROWN PLAZA HOTEL ZURICH / หรื อ เที ย บเท่ า
ระดับใกล้เคียง(4)

วันที่หกของการเดินทาง (6(

ซูริค – ยอดเขาสทอซ – ซูริค

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
เดินทางสู่ ‘หมู่บ้านสทอส’ Stoos เป็นหมู่บ้านปลอดรถยนต์
ที่ มี ผู้อ ยู่อ าศัยประมาณ 150 คน ตั้งอยู่ในภูมิประเทศแบบ
เทือกเขาแอลป์ที่สวยงามบริเวณเชิงเขา Fronalpstock ที่สูง
ถึง 1,922 เมตร บนที่ราบสูงอัลไพน์ ถือเป็นเป็นจุดชมวิวที่
สวยงามอีกแห่งหนึ่งในภาคกลางของสวิตเซอร์แลนด์ นั่ง ‘รถ
กระเช้าไฟฟ้าที่ชันที่สุดในโลก’ มีความเร็วสูงถึง 10 เมตรต่อ
วินาทีโดยไต่ระดับความสูงขึ้นไปทั้งหมด 743 เมตรในระยะ 1,738 เมตร โดยสร้างขึ้นเพื่อทดแทนระบบกระเช้าไฟฟ้า
รุ่นเก่าซึ่งเปิดใช้งานมาตั้งแต่ปี 1933
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย หลังอาหารเดินทางสู่
เมืองชายแดน
เยอรมัน-สวิสฯ ชม
แม่น้าแห่งนี้เกิดขึ้นจากการ
ละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลป์ ไหลผ่านหน้าผาสูงชันที่
เมืองซาฟเฮาส์เซ่นเกิดเป็น
จากนั้นเดินทางสู่เมือง
เดินเล่นชม
เมืองสไตน์ อัม ไรน์ เมืองโบราณเล็กๆ มีแม่น้าไรน์ไหลผ่าน
กลางเมือง และมีถนน สายหลักเพียงสายเดียวอาคารบ้านเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณ โดยบางบ้านจะมีมุขหน้าต่าง
ยื่นออกมา ผนังนอกบ้านมีการวาดภาพสีน้าเฟสโก้บอกเล่า
เรื่องราว ต่างๆเอาไว้ โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าบริเวณจัตุรัส
ศาลาว่าการเมือง มีน้าพุอยู่ตรงกลางจตุรัส กลางน้าพุมี
อัศวินสวมเสื้อเกราะยืนอยู่คุณสามารถเก็บภาพ บรรยากาศ
อันน่าประทับใจของที่นี่ได้ เมืองนี้ได้รับรางวัล The First
Wakker Prize เมื่อปี 1972 ในฐานะที่อนุรักษ์มรดกทาง
สถาปัตยกรรมไว้ได้เป็นอย่างดี
*** อิสระอาหารค่าเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง ***

ที่พัก: CROWN PLAZA HOTEL ZURICH / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง(5)
วันที่เจ็ดของการเดินทาง (7(
ซูริค – น้าตกไรน์ – ชไตน์อัมไรน์ – เดินทางกลับ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
จากนั้นให้ท่านได้เดินเล่นเที่ยวชมบรรยากาศเรียบแม่น้าลิมแม็ท บริเวณถนน “ลิมแม็ทคีย์” หากมีเวลาให้ท่านได้เดิน
เล่นเที่ยวชมบรรยากาศรอบๆ เมือง พร้อมช้อปปิ้งของที่ระลึกพื้นเมืองของสวิตเซอร์แลนด์ เดินทางกลับเมืองซูริค
อิสระกับการช้อปปิ้งจากนั้นสินค้า แบรนด์เนมชื่อดังมากมายที่ย่านถนน ‘บานโฮฟสตราเซ’ (Bahnhofstrasse) ซึง่
เป็นย่านการค้าที่คึกคักมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง มีให้เลือกตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องประดับ ร้านของที่ระลึก
และ ร้านค้าชั้นนาชื่อดัง เช่น Louis Vuitton, Hermès, Gucci, Chanel, Burberry, Prada, Cartier, Dior, Apple
Store, Ambassadour House, Blancpain, Breguet, Bvlgari, Ermenegildo Zegna, Franz Carl Weber,
Giorgio Armani, Globus, Hackett London, H&M, Jelmoli, Manor, Mont Blanc, Salvatore Ferragamo,
Tiffany and Co., Tissot, Tommy Hilfiger, Trois Pommes, Vacheron Constantin เป็นต้น
ได้เวลาอันควรนาท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค นาคณะเช็คอิน และทา TAX REFUNED

......

เหิรฟ้ากลับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ, ประเทศไทย โดยสายการบิน.....

วันที่แปดของการเดินทาง (8(

ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์(

......

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
*********************************************************
*** หมายเหตุ...โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมะสม เนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ,การล่าช้าอัน
เนื่องมาจากสายการบิน และสถานการณ์ในต่างประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะนั้น เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง โดย
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ หัวหน้าทัวร์ผู้นาทัวร์ มีอานาจตัดสินใจ ณ ขณะนั้นทั้งนี้การตัดสินใจ จะคานึงถึงผลประโยชน์ของ
หมู่คณะเป็นสาคัญ เมื่อท่านทาการจองและชาระเงินมัดจาแล้ว บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขของทางบริษัทฯ แล้ว

รายการทัวร์ดงั กล่าวเป็นการเดินทางทีผ่ สมผสานระหว่างรถไฟ,รถบัส,รถราง โดยการดูและและกากับเวลา
โดยหัวหน้าทัวร์ ทีส่ าคัญเส้นทางนีไ้ ด้รบั การสนับสนุนจากการท่องเทีย่ วสวิส จึงสามารถทาราคาพิเศษแบบนีไ้ ด้ และ
สามารถออกเดินทางได้ตงั้ แต่ 6 ท่าน - 12 ท่าน ทัง้ นีข้ อให้ทา่ นมีความสุขกับดินแดนทีไ่ ด้ชอื่ ว่าสวรรค์บนดิน
“สวิตเซอร์แลนด์”
***รายการทัวร์ไม่ได้รวมค่าตั๋วเครือ่ งบิน ทั้งนี้เพื่อให้ท่านสามารถเลือกสายการบิน, วันเดินทางและราคาตั๋ว
เครื่องบินได้ตามใจชอบ(ราคารวมค่าตั๋วหัวหน้าทัวร์แล้ว(

อัตราค่าบริการ พ.ค. – ต.ค.65
ผู้ร่วมเดินทางต่อคณะ

ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี
พักเดี่ยว
พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง(

10 - 12 ท่าน
59,900
59,900
59,900
8 ท่าน
65,900
65,900
65,900
6 ท่าน
66,900
66,900
66,900
ราคานีย้ งั ไม่รวมค่าตัว๋ เครือ่ งบิน(ราคาตัว๋ เริม่ ต้นประมาณ 22,000.- ขึน้ ไป(
ท่านสามารถสอบถามราคาวันเดินทางและเลือกสายการบินได้กบั เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยขาย

19,900
19,900
19,900

อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วรถไฟสวิส พาส (Swiss Travel Pass) ตลอดการเดินทาง
2. โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในสวิตเซอร์แลนด์จะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่
ในแถบที่มีอุณหภูมิต่าและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุม
ต่างๆ อันเป็นผลที่ทาให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก
3. ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
4. ค่าบริการนาทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นาเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
5. ค่าขนส่งสัมภาระจากโรงแรมที่กรุงเบิร์นไปโรงแรมที่ซูริค(ท่านไม่ต้องยกกระเป๋าเอง(
6. ค่าประกันสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์(

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่ายุโรปหรือกลุ่มเชงเก้นวีซ่า (ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการ 5,500 บาท(
ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – ซูริค – กรุงเทพฯ (หรือสลับประเทศลงก่อน-หลัง(
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
ทิปหัวหน้าทัวร์ วันละ 100 บาท ต่อท่านต่อวัน(800( ***หากท่านประทับใจในการบริการ***

เงื่อนไขการสารองที่นั่ง และการชาระเงิน
1. กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชาระงวดแรก 25,000 บาท ก่อนการเดินทาง พร้อมส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport
มายังบริษัท และค่าใช้จ่ายส่วนที่ เหลือ กรุ ณาชาระก่อนการเดินทางไม่น้อ ยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิก การ
เดินทาง
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วัน ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อไม่สามารถทากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20
ท่าน และหรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ ทางบริษัทฯ ยินดี คืนเงิน
ให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าท่านต้องการ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจาเป็น สุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ และจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บ ที่นอกเหนือความ รับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัย
บางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
4. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้า
และออกประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
5. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

หมายเหตุ
1. บริษัทฯ จะทาการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สารองที่นั่งครบ 6 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโร ป
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 6 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง
2. หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้ อง
เดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอานวย
ความสะดวก
3. เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กาหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กาหนด ท่านที่ มี
ความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่ สถานทูตต้องการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอานวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็น
ผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน
4. กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริ งที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้
- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดาเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการ
พิจารณา
- ค่ามัดจาตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สาคัญในการยื่นวีซ่า หากท่ านไม่
ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทาการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน
และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน( ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจาตั๋วตาม
จริงเท่านั้น

- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจาห้องใน 2
คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้ง
ให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ
5. หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%
6. ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะ
สารองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วน
นี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะ
สารองยานพาหนะ
7. ในกรณีที่เกิดการล่าช้าจากสายการบิน หรือกระเป๋าเดินทางไม่มาตามกาหนด ทางบริษัทจะเป็นตัวแทนในการเรียกร้อง
ค่าชดเชยจากสายการบินให้กับท่าน ซึ่งการพิจารณาขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของสายการบินเท่านั้น

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจาที่ต้องการันตีที่นั่ง
กับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่
อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง(
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 29 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 15 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %

เอกสารทีใ่ ช้ในการยืน่ ขอวีซ่า VISA สวิตเซอร์แลนด์
(ต้องมาโชว์ตวั ทีส่ ถานทูตเพือ่ สแกนลายนิ้วมือทุกท่าน(
1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้งานไม่ต่ากว่า 6 เดือน และมีหน้าพาสปอร์ตว่างอย่างน้อย 3 หน้า
2. รูปถ่ายสี (ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ฉากหลังเป็นสีขาวเท่านั้น ( 1.5 X 2.0 นิ้ว จานวน 3 รูป ขึ้นอยู่กับประเทศที่จะเดินทาง
3. หลักฐานแสดงสถานะการทางาน 1 ชุด
* ค้าขาย หลักฐานทางการค้า เช่น ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือใบทะเบียนการค้าที่มีชื่อผู้เดินทาง อายุ ย้อนหลังไม่เกิน
3 เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง *พนักงานและผู้ถือหุ้น หนังสือรับรองการทางานเป็นภาษาอังกฤษ ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต
* ข้าราชการและนักเรียน หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ
4. หลักฐานแสดงฐานะการเงินท่านละ 1 ฉบับ ( สถานทูตรับบัญชีออมทัพย์เท่านั้น ส่วนบัญชีอื่นๆนอกจากออมทรัพย์และ
เอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ สามารถยื่นแนบเพิ่มเติมได้ ทั้งนี้เพื่อให้หลักฐานการเงินของท่านสมบูรณ์ท่สุด(
* หนังสือรับรองจากธนาคาร ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคาว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่
ละสถานทูตพร้อม Statement และ สาเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์ โดยละเอียดทุกหน้า ย้อนหลัง 6 เดือน กรุณาสะกดชื่อ
ให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต และหมายเลขบัญชีเล่มเดียวกับสาเนาที่ท่านจะใช้ยื่นวีซ่า (ใช้เวลาดาเนินการขอประมาณ 3-5 วัน
ทาการ(
* เด็กต้องทาเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
* สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส สามารถใช้เอกสารการเงินร่วมกันได้ แต่ให้ทางธนาคารออกเอกสารแยกคนละชุด
5. กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ / หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหนึ่ง หรือบิดามารดาไม่ได้เดินทางทั้ง
สองคน ต้องมีจดหมายยินยอมให้เดินทางไปต่าง ประเทศจากบิดา และ มารดา ซึ่งจดหมายต้องออกโดยที่ว่าการอาเภอ
6. สาเนาบัตรประชาชน หรือ สาเนาสูติบัตร 1 ชุด
7. สาเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
8. สาเนาทะเบียนสมรส หรือ ทะเบียนหย่า 1 ชุด

9. สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี( 1 ชุด
10. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่าน
จะถูกปฏิเสธวีซ่าสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่ก็ต้องชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง
11. หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ์ ทางบริษัทฯขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกาย
สุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิ่มเติมทางบริษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
12. กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิกวีซ่าของท่าน
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ
13. ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ร ะบุ
เท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 30 วัน
โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็น
หลัก





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

