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•

เยือนเมืองชาฟเฮาเซ่น (Schaffhausen) เพื่อชมน้าตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป

•

เที่ยวลูเซิร์น (Lucerne) เมืองยอดนิยม

•

พาเที่ยวกรุงเบิร์น (Bern) เมืองหลวงที่ได้รับการขึนทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก

•

ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ที่เมืองมองเรอซ์

•

เที่ยวเมืองเซอร์แมท (Zermatt) ชมยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ใหญ่สุดในยุโรป

•

เที่ยวชมเมืองเวเว่ย์ (Vevey) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส”

•

ตามรอยที่ประทับของสมเด็จย่า ณ เมืองโลซานน์ (Lausanne)

•

ถ่ายรูปกับ น้าพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา

***พิชิต 2 เขา, เขาจุงเฟรา (Jungfrau) และ เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klien Matterhorn)

ก้าหนดการเดินทาง
วันที่

26 ก.พ.- 4 มี.ค. 61

59,900.-

วันที่

5-11, 12-18 มี.ค. 61

59,900.-

วันที่

9-15 เม.ย. 61

73,900.-

วันที่

23-29 เม.ย., 30 เม.ย.-6 พ.ค.61

69,900.-

วันที่

7-13, 21-27 พ.ค., 26 พ.ค-1 มิ.ย. 61

63,900.-

วันที่

4-10 มิ.ย.61

63,900.-

รายละเอียดการเดินทาง
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

เที่ยง

ค่้า

โรงแรมที่พัก
หรือ เทียบเท่า

1

กรุงเทพฯ

✈

✈

✈

2

อาบูดาบี – ซูริค – น้าตกไรน์ – ลูเซิรน
์

✈

O

X

IBIS STYLES LUZERN

3

ลูเซิร์น – เขาจุงเฟรา – อินเทอลาเกน

O

O

O

CITY OBERLAND

4

อินเทอลาเกน – เบิร์น – มองเทรอซ์ – เซอร์แมท

O

O

X

BUTTERFLY
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5

เซอร์แมท – เขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น – เวเว่ย์ – โลซานน์

O

X

O

6

โลซานน์ – เจนีวา – สนามบิน

O

O

✈

7

อาบูดาบี – กรุงเทพฯ

✈

✈

✈

วันแรกของการเดินทาง
15.30 น.

NOVOTEL LAUSANNE
BUSSIGNY

กรุงเทพฯ – อาบูดาบี

คณะพร้อมกัน ณ สนามบิ น สุวรรณภู มิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศประตู 8
เคาน์เตอร์ Q สายการบิน เอทิฮัด โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอ้านวยความ
สะดวก

18.05 น.

ออกเดินทางสู่อาบูดาบี โดยสายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY 405
***คณะเดินทางตังแต่วันที่ 9-15 เม.ย. 61 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา
18.20 น. และถึงอาบูดาบี เวลา 22.00 น.***

22.05 น.

เดินทางถึง สนามบินอาบูดาบี น้าท่านเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ

วันที่สองของการเดินทาง
02.45 น.

อาบูดาบี – ซูริค – น้าตกไรน์ – ลูเซิร์น

ออกเดินทางสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเที่ยวบิน EY 073
***คณะเดินทางตังแต่วันที่ 9-15 เม.ย. 61 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา
02.20 น. และถึงซูริค เวลา 06.55 น.***

06.40 น.

เดิ น ทางถึง สนามบิ น ซู ริค (เวลาท้ อ งถิ่น ช้ ากว่าประเทศไทย 6 ชั่ วโมง และจะ
เปลี่ ยนเป็ น 5 ชั่ ว โมงในวั น ที่ 25 มี น าคม 2561) หลั งผ่ า นพิ ธี ก ารตรวจคนเข้ า
เมื อ ง แ ล ะ ศุ ล ก า ก ร จ า ก นั น น้ า ท่ า น เดิ น ท า ง เข้ า สู่ เมื อ ง ช า ฟ เฮ า เซ่ น
(Schaffhausen) เพื่อชมน้าตกไรน์ ที่มีขนาดใหญ่สุดในยุโรป จากนันน้าท่าน
เดิน ทางเที่ย วเมื องซู ริค (Zurich) เมื องที่ใหญ่ที่สุด ในประเทศ น้าท่ านถ่ายรูป

ระยะทาง 52 กม.
ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม.

กั บ โบสถ์ ฟ รอมุ น สเตอร์ (Fraumunster abbey) สร้ า งขึ นในปี ค.ศ. 853
โดยกษัตริย์เยอรมันหลุยส์ ใช้เป็นส้านักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชันสูงจากทาง
ตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่ น้าท่านสู่จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz)
เป็นจัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตังแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันเป็นชุมทางรถรางที่ส้าคัญ
ของเมืองและยังเป็ นศู นย์ กลางการค้ าของย่า นธุ รกิจ ธนาคาร สถาบั นการเงิน ที่
ใหญ่ที่สุดในประเทศ
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เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บ่าย

เดิ น ทางสู่ เมื อ งลู เ ซิ ร์ น (Lucerne) เมื อ งท่ อ งเที่ ย วยอดนิ ย มอั น ดั บ หนึ่ ง ของ
สวิต เซอร์ แลนด์ ที่ ถูก ห้ อมล้ อมไปด้ วยทะเลสาบและขุ นเขา จากนั นพาท่ านชม
สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลัก บนผาหินธรรมชาติ

ระยะทาง 52 กม.
ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม.

เพื่อเป็นอนุสรณ์ร้าลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการ
ปฏิ วั ติ ใ นฝรั่ง เศสเมื่ อ ปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ ช าเปล (Chapel Bridge)
ซึ่ ง มี ค วามยาวถึ ง 204 เมตร ท อดข้ า มผ่ า น แม่ น้ า รอย ส์ (Reuss River)
อันงดงามซึ่งเป็น เหมื อนสัญ ลักษณ์ข องเมือ งลูเซิ ร์น เป็น สะพานไม้ที่มีหลังคาที่
เก่ า แก่ ที่ สุ ด ในยุ โ รป สร้ า งขึ นเมื่ อ ปี ค.ศ.1333 โดยใต้ ห ลั ง คาคลุ ม สะพานมี
ภาพวาดประวัติ ศาสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน จากนั นให้ ท่านได้อิสระ
เลื อกซื อสิ นค้ าของสวิส เช่ น ช็ อคโกแลต, เครื่อ งหนัง, มีด พั บ, นาฬิ กายี่ ห้อ ดั ง
อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น
ค่้า

อิสระอาหารค่า้ ตามอัธยาศัย
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม IBIS STYLES LUZERN หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง
เช้า

ลูเซิร์น – จุงเฟรา – อินเทอลาเกน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ออกเดิ น ท างสู่ เมื อ งกริ น เด อวาลด์ (Grindelwald) เมื อ งตากอากาศที่
สวยงามและยั งเป็ นที่ ตั งสถานี รถไฟขึ นสู่ ยอดเขาจุง เฟรา (Jungfrau) เเละ
เมื่อปี คศ.2001 องค์การยูเนสโกประกาศให้ยอดเขาจุงเฟรา เป็นพืนที่มรดกโลก

ระยะทาง 84 กม.
ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชม.

ทางธรรมชาติ แ ห่ง แรกของยุโ รป น้ าคณะนั่ งรถไฟท่ อ งเที่ ยวธรรมชาติ ขึนพิ ชิต
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ยอดเขาจุ งเฟราที่ มีค วามสู งกว่าระดั บน้ าทะเลถึ ง 11,333 ฟุต หรือ 3,454 เมตร
ระหว่า งเส้ น ทางขึ นสู่ ยอดเขาท่ านจะได้ ผ่ านชมธารน้า แข็ ง ที่ มีข นาดใหญ่ จ นถึ ง
สถานี ร ถไฟจุ ง เฟรายอร์ ค (Jungfraujoch) สถานี รถไฟที่ อ ยู่ สูง ที่ สุด ใน
ยุ โ รป (Top of Europe) เข้ า ชมถ้ า น้ า แข็ ง (Ice Palace) ที่ แ กะสลั ก ให้
สวยงาม อยู่ใต้ธารน้าแข็งลึกถึง 30 เมตร
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพืนเมือง

บ่าย

พาท่ า นชมวิ ว ที่ ล านสฟิ ง ซ์ (Sphinx Terrace) จุ ด ชมวิ ว ที่ สู ง ที่ สุ ด ในยุ โ รป
ที่ระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นได้กว้างไกลที่ ถึงชายแดนสวิส
สัมผั สกับ ภาพของธารน้า แข็ ง Aletsch Glacier ที่ ยาวที่สุดในเทื อกเขาแอลป์
ยาวถึ ง 22 ก.ม.และหนาถึ ง 700 เมตร โดยไม่ เ คยละลาย อิ ส ระให้ ท่ า นได้
สนุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอด
เขาและที่ ไม่ ค วรพลาดกั บ การส่ ง โปสการ์ด โดยที่ ท้า การไปรษณี ย์ ที่ สูง ที่ สุด ใน
ยุ โรป น้ าคณะเดิ น ทางลงจากยอดเขาโดยไม่ ซ้ า เส้ น ทางเดิ ม ให้ ท่า นได้ ช มวิ ว
ทิวทัศ น์ที่สวยงามและแตกต่างกัน จนถึง สถานี รถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิ น
(Lauterbrunnen) จ าก นั น น้ า ท่ าน เดิ น ท างต่ อ สู่ เมื อ ง อิ น เท อ ร์ ล า เก น
(Interlaken) เป็ น เมื อ งที่ ตั งอยู่ ร ะหว่ า ง ทะเลสาบทู น (Lake Thun) และ

ระยะทาง 35 กม.
ใช้เวลาประมาณ
40 นาที

ทะเลสาบเบรี ย นซ์ (Lake Brienz) อิ ส ระให้ ท่ า นได้ สั ม ผั ส บรรยากาศและ
ธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ
ค่้า

รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารอาหารพืนเมือง (ฟองดูร์ชีส)
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม CITY OBERLAND HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดินทาง
เช้า

อินเทอลาเกน – เบิร์น – มองเทรอซ์ – เซอร์แมท

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น้ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ กรุ ง เบิ ร์ น (Bern) ซึ่ ง ได้ รั บ การย กย่ อ งจากองค์ ก าร
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ยู เนสโกให้ เ ป็ น เมื อ งมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี เบิ ร์ น ยั ง ถู ก จั ด
อันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ.

ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 45 นาที

2010 น้าท่านชมบ่อหมีสีน้าตาล (Bear Park) สัต ว์ที่เป็นสัญ ลักษณ์ ของกรุง
เบิ ร์น น้ าท่ านชมมาร์ กาสเซ ย่า นเมือ งเก่ า ปัจ จุบั นเต็ มไปด้ว ยร้า นดอกไม้แ ละ
บูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่า อายุ 200300 ปี ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ที่มี “โชว์” ให้ดูทุกๆชั่วโมง
ในการตีบอกเวลาแต่ละครัง น้าท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์Munster สิ่งก่อสร้าง
ทางศาสนาที่ใ หญ่ ที่สุด ในประเทศสวิต เซอร์แ ลนด์ ถูก สร้า งขึ นในปี ค.ศ. 1421
ประตูจะมีภาพที่บรรยายถึงการตัดสินครังสุดท้ายของพระเจ้า
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บ่าย

น้าท่านเดินทางสู่ เมือ งมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองตากอากาศที่ ตังอยู่ ริม
ทะเลสาบเจนีวา ได้ชื่อว่าริเวียร่าของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน์ บ้านเรือน
ริ ม ทะเลสาบ น้ า ท่ า นถ่ า ยรู ป กั บ ปราสาทชิ ล ยอง (ด้ า นนอก) (Chillon

ระยะทาง 105 กม.
ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม.

castle) ปราสาทโบราณอายุ ก ว่ า 800 ปี สร้ างขึ นบนเกาะหิ น ริม ทะเลสาบเจนี
วา ตังแต่ยุคโรมันเรืองอ้านาจโดยราชวงศ์ SAVOY จากนันน้าท่านสู่เมืองเซอร์
แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยมที่ได้รับความนิยมสูง เนื่องจาก
เป็ น เมื อ งที่ ป ลอดมลพิ ษ ทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมื อ งไม่ ใ ช้ น้ า มั น

ระยะทาง 133 กม.
ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชม.

เชื อเพลิ ง แต่ ใช้ แ บตเตอรี่ เ ท่ า นั น และยั ง มี ฉ ากหลั ง ของตั ว เมื อ งเป็ น ยอดเขา
แมททอร์ฮ อร์น (Matterhorn) ที่ ได้ชื่อ ว่าเป็ นยอดเขาที่ มีรูปทรงสวยที่สุด ใน
สวิส
ค่้า

อิสระอาหารค่้าตามอัธยาศัย
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม BUTTERFLY หรือเทียบเท่า
*** ในกรณีที่ไม่ได้พักในเมืองเซอร์แมท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์น้าพาท่านไปเดินเล่นที่เมือง
เซอร์แมทและย้ายไปพักที่เมืองข้างเคียงแทน***
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วันที่ห้าของการเดินทาง
เช้า

เซอร์แมท – เวเว่ย์ – โลซานน์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น้าท่านเดินทางโดยกระเช้าไฟฟ้าเพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไคลน์
แมทเทอร์ฮอร์น (Klien Matterhorn) ที่สูงถึง 4,478 เมตร และได้ชื่อว่าเป็น
ยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทื อกเขาแอลป์ ชื่นชมกับทิ วทัศน์ที่สวยงาม ณ
จุดสู งที่สุดบริเวณไคลน์ แมทเทอร์ฮอร์น เข้าชมถ้าน้ าแข็ง ที่ อยู่ สูงที่ สุด ในสวิ ส
ถ่ายรูปกับรูปแกะสลักน้าแข็งที่สวยงาม

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย

น้ าท่ านเดิ น ทางโดยรถไฟสู่ เมื อ งแทซ (Teasch) จากนั นเปลี่ ย นการเดิ น ทาง
โดยรถโค้ ช ปรั บ อากาศสู่ เ มื อ งเวเว่ ย์ (Vevey) คื อ เมื อ งที่ ตั งอยู่ ในรั ฐ โว ของ
ประเทศสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ โดยตั ว เมื อ งตั งอยู่ บ นชายฝั่ ง ทางตอนเหนื อ ของ

ระยะทาง 148 กม.
ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชม.

ทะเลสาบเจนี วา ต่างก็ขนานนามให้เมืองเวเว่ย์ เป็ น "ไข่มุ กแห่ งริเวียร่ าสวิส"
(Pearls of the Swiss Riviera) ที่ แม้ แ ต่ ศิ ล ปิ น ตลกชื่ อ ดั ง แห่ ง ฮอลลี วู้ ด
“ชาลี แชปลิน” ยังหลงไหลและได้อาศัยอยู่ที่เมืองนีในบันปลายชีวิต น้าท่านชม
เมือ งและถ่ ายรูป คู่ กั บ รู ปปั้ นชาลี แชปลิ น (Charlie Chaplin's statue) ตั ง
บริเวณด้านหน้า Food Museum โดยที่มีซ้อมขนาดยักษ์ตังอยู่ในทะเลสาบ ท้าให้
มี ก ารกล่ า วติ ด ตลกกั น ว่ า เป็ น รู ป ปั้ น ชาลี แชปลิ น ก้ า ลั ง หิ ว น้ า ท่ า นเดิ น ทางสู่
เมืองโลซานน์ (Lausanne)
ZRH-EY001
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ค่้า

รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
เข้าสู่ที่พัก โรงแรม NOVOTEL LAUSANNE BUSSIGNY หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง
เช้า

โลซานน์ – เจนีวา – สนามบิน

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น้าท่านชมเมืองโลซานน์ (Lausanne) ซึ่งตังอยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา
เมื องโลซานน์ นับ ได้ ว่า เป็ น เมือ งที่ มีเสน่ห์ โดยธรรมชาติม ากที่สุด เมื องหนึ่ งของ
สวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติ ศาสตร์อันยาวนานมาตังแต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัย ที่ชาว
โรมันมาตังหลักแหล่งอยู่บริเวณริมฝั่งทะเลสาบที่นี่ เมืองโลซานน์มีความสวยงาม
โดยธรรมชาติ ทิ ว ทั ศ น์ ที่ ส วยงาม และอากาศที่ ป ราศจากมลพิ ษ จึ ง ดึ ง ดู ด
นั ก ท่ อ งเที่ ย วจากทั่ ว โลกให้ ม าพั ก ผ่ อ นตากอากาศที่ นี่ เมื อ งนี ยั ง เป็ น เมื อ งที่ มี
ความส้าคัญ ส้าหรับชาวไทยเนื่องจากเป็นเมืองที่ เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จย่า
น้ า ท่ า นชม สวนสาธารณะที่ มี รู ป ปั้ น ลิ ง 3 ตั ว ปิ ด หู ปิ ด ปาก ปิ ด ตา อั น เป็ น
สถานที่ ท รงโปรดของในหลวงเมื่ อ ทรงพระเยาว์ และถ่ ายรู ป กั บ ศาลาไทย ที่
รัฐบาลไทยส่งไปตังในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์

เที่ยง
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บ่าย

จากนันน้าท่านเดินทางสู่เมืองเจนีวา (Geneva) น้าชมเมืองที่เป็นศูนย์กลางการ
ประชุม นานาชาติ เมื องที่ ตังองค์ ก ารสากลระดับ โลก อาทิ องค์ การการค้ าโลก ,
กาชาดสากล,แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกับ น้าพุเจทโด ที่ฉีดสายน้าพุ่งสูงขึนไป

ระยะทาง 65 กม.
ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม.

ในอากาศถึ ง 390 ฟุ ต (เปิ ดเฉพาะวั น อากาศดี ) และถ่ า ยรู ป กั บ นาฬิ ก าดอกไม้
สัญลักษณ์ที่ส้าคัญของเมืองเจนีวา
17.30 น.

น้าคณะเดิ นทางสู่ สนามบิ นเจนีว า เพื่ อให้ ท่านมี เวลาในการท้ า คื นภาษี (Tax
Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

20.30 น.

ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ EY 052
***คณะเดินทางตังแต่วันที่ 9-15 เม.ย. 61 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา
21.30 น. และถึงอาบูดาบี เวลา 06.10 น.***

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

อาบูดาบี – กรุงเทพฯ

06.05 น.

เดินทางถึงสนามบินอาบุดาบี เพื่อรอเปลีย
่ นเครือ
่ ง

10.25 น.

ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินอาบูดาบี เที่ยวบินที่ EY 404
***คณะเดินทางตังแต่วันที่ 9-15 เม.ย. 61 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา
10.25 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 20.05 น.***

19.40 น.

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยความสวัสดิภาพ

ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท้าการในวันอาทิตย์ ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก
เช่น กรณีที่เมืองนันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ
ไปเข้าพักเมืองทีใ่ กล้เคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม
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กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
หมายเหตุ

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง
บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ล ะประเทศไม่
อนุญ าตให้ เข้าเมือ ง รวมทั งในกรณี ที่ท่านจะใช้ห นัง สือเดิ นทางราชการ (เล่ มสีน้ า เงิน ) เดิน ทาง หาก
ท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจ้านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง
5.เมื่อท่านท้าการซือโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทุกข้อแล้ว

ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครัง
มิฉะนันทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทังสิน

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ทังนีขึนอยูก
่ ับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า
โดยทางบริษัทฯ จะค้านึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดิน ทางเป็นส้าคัญ
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โปรแกรม : Best of Swiss Alps 7 วัน 4 คืน
โดยสายการบิน Etihad Airways (EY)
ก้าหนดวันเดินทาง:

26 ก.พ.-4 มี.ค. 61
5-11, 12-18 มี.ค. 61
อัตราค่าบริการ

ราคา

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ

59,900.-

ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

59,900.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

7,500.-

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พก
ั )
ในกรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ

59,900.59,900.17,000.-

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศสวิตเซอร์แลนด์
(ผู้ยื่นวีซ่าต้องช้าระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจ้านวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท )
ชันธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านัน)

80,000.-

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่้ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **
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ก้าหนดวันเดินทาง:

9-15 เม.ย. 61
อัตราค่าบริการ

ราคา

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ

73,900.-

ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

73,900.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

7,500.-

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พก
ั )
ในกรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ

73,900.73,900.25,000.-

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศสวิตเซอร์แลนด์
(ผู้ยื่นวีซ่าต้องช้าระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจ้านวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท )
ชันธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านัน)

80,000.-

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่้ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **

ก้าหนดวันเดินทาง:

23-29 เม.ย., 30 เม.ย.-6 พ.ค.61
อัตราค่าบริการ

ราคา

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ

69,900.-

ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

69,900.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พก
ั )
ในกรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ
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ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศสวิตเซอร์แลนด์
(ผู้ยื่นวีซ่าต้องช้าระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจ้านวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท )
ชันธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านัน)

80,000.-

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่้ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **

ก้าหนดวันเดินทาง:

7-13, 21-27 พ.ค., 26 พ.ค-1 มิ.ย. 61
4-10 มิ.ย.61
อัตราค่าบริการ

ราคา

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ

63,900.-

ผู้ใหญ่ พัก 3 ท่าน 1 ห้อง (กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก)

63,900.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

7,500.-

เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พก
ั )
ในกรณีไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ลดท่านละ

63,900.63,900.17,000.-

ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศสวิตเซอร์แลนด์
(ผู้ยื่นวีซ่าต้องช้าระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจ้านวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท )
ชันธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นั่ง confirm เท่านัน)

80,000.-

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่้ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **
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อัตราค่าบริการนีรวม
1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชันประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่
เกินจ้านวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน้าเที่ยวตามรายการ
4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล
(หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่นไขกรมธรรม์)
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือประกัน การเดินทางส้าหรับครอบคลุมเรื่อ งสุข ภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่ม เติมกั บ
ทางบริษัทได้ **
- เบียประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]
- เบียประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตังแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8. มัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)

อัตราค่าบริการนีไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดท้าหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้าหนักเกินจาก
ทางสายการบินก้าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ้าตัว,
ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3. ค่าธรรมเนียมน้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึนราคา
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศสวิตเซอร์แลนด์
(ผู้ยื่นวีซ่าต้องช้าระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวันยื่น เป็นจ้านวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท)
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6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ (15 สวิสฟรังก์)
7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 3 สวิสฟรังก์ ต่อคน ต่อวัน : 7 x 3 = 21 สวิสฟรังก์)
8. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

เงื่อนไขการจอง
1. ช้าระเงินมัดจ้าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลั งการจอง โดยโอนเข้าบัญ ชี ที่นั่งจะยื นยันเมื่อได้ รับ เงินมัดจ้ า
แล้วเท่านัน

2. ส่งส้าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท้าการจองคิวยื่นวีซ่า ภายใน
3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส้าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ

3. เมื่อได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที
4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณี ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตร
โดยสารทุกครัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน

5. การยื่น วีซ่าในแต่ล ะสถานทูต มีการเตรียมเอกสาร และมี ขันตอนการยื่น วีซ่าไม่เหมื อนกั น ทังแบบหมู่ คณะและยื่น รายบุ คคล
(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ้าตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ้าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทังหมด

เงื่อนไขการช้าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง
หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่า หรือ ยกเลิกการเดินทางโดยเหตุ
จ้าเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึนจริง
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ข้อมูลเบืองต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นขอวีซ่า
1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของ
สถานทูตง่ายขึน
2. กรณี ท่านใดต้อ งใช้พ าสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่ า หรือ ก่อนเดินทางกับ ทางบริษัท ท่านต้อ งแจ้งให้ ทางบริษัท ฯ
ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่
สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้
3. ส้าหรับ ผู้เดิ นทางที่ศึกษาหรือ ท้างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด้าเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพ้านัก หรือ
ศึกษาอยู่เท่านัน
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่้ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต่้ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทาง
ต้องไปยื่นค้าร้องขอท้าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจาก
ประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค้าร้องขอวีซ่า และจ้านวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่าง
ส้าหรับติดวีซ่าไม่ต่้ากว่า 3 หน้า
5. ท่านที่ใส่ป กหนังสือเดิน ทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญ หาย บริษัท ฯ จะไม่รับผิ ดชอบต่ อปกหนั งสือเดินทางนันๆ และ
พาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทได้ส้ารองที่นั่งพร้อมช้าระเงินมัดจ้าค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัท
ขอสงวนสิท ธิ์การเรียกเก็บค่ามัด จ้าตั๋ วเครื่องบิ น ซึ่ งมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท แล้ วแต่สายการบินและ
ช่วงเวลาเดินทาง
2. หากตั๋วเครื่องบินท้าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึน
จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินก้าหนด เช่น
ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตู
ฉุ กเฉิ น ได้ (น้ าหนั ก ประมาณ 20 กิ โ ลกรัม ) ไม่ ใช่ ผู้ ที่ มี ปั ญ หาทางด้ า นสุ ข ภาพและร่า งกาย และอ้ า นาจในการให้ ที่ นั่ ง
Long leg ขึนอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน
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กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึนไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทังหมด
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทังหมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทังหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท้าให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจ้านวนที่บริษัทฯก้าหนดไว้ (30ท่านขึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เ ดินทางอื่นที่เดินทางใน
คณะเดียวกันบริษัทต้องน้าไปช้าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
6. กรณี เจ็บ ป่ วย จนไม่ สามารถเดิ นทางได้ ซึ่ งจะต้ องมีใบรับรองแพทย์จ ากโรงพยาบาลรับ รอง บริษั ทฯจะท้ าการเลื่ อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทังนีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่า ยที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ้าตั๋ว
และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กรณี ยื่น วีซ่าแล้วไม่ได้ รับการอนุมัติ วีซ่า จากทางสถานทูต (วีซ่ าไม่ผ่ าน) และท่านได้ช้าระค่าทัวร์หรือมั ดจ้ามาแล้ ว
ทางบริ ษั ท ฯ ขอเก็ บ เฉพาะค่ า ใช้ จ่ ายที่ เ กิ ด ขึ นจริง เช่ น ค่ า วีซ่ า และค่ า บริ ก ารยื่ น วี ซ่ า / ค่ า มั ด จ้ าตั๋ ว เครื่ อ งบิ น หรื อ ค่ า ตั๋ ว
เครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ้านวน
8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทังหมด
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง
บริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทังหมด

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท้าให้ห้องพักแบบห้อง
เดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room)
ห้ อ งพั ก ต่ า งประเภทอาจจะไม่ ติ ด กั น หรื อ อยู่ ค นละชั นกั น และบางโรงแรมอาจจะไม่ มี
ห้องพัก แบบ 3 ท่า น ซึ่ งถ้าเข้ าพั ก 3 ท่าน อาจจะได้ เป็ น 1 เตีย งใหญ่ กั บ 1 เตีย งพั บเสริ ม
หรือ อาจมีความจ้าเป็นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนันไม่สามารถจัดหาได้ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกห้องพัก

2.

โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่้า

3.

กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์
ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
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4.

โรงแรมในยุ โรปที่ มีลั กษณะเป็ น Traditional Building ห้ อ งที่ เป็น ห้ องเดี่ ยวอาจเป็ นห้ องที่ มีข นาดกะทั ดรัต และไม่มี อ่า ง
อาบน้า ซึ่งขึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)
ใช้เวลาท้าการอนุมัติวีซ่านับจากวันยื่นประมาณ 7วันท้าการ
ยื่นวีซ่าแสดงตนที่ศูนย์ยื่นวีซ่า TLS Contact
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารที่ออกจากทางราชการ
และทางธนาคารขอเป็นตัวจริง 1 ชุด และส้าเนา 1 ชุด
ในวันยื่นวีซ่าหนังสือเดินทางต้องน้าส่งเข้าสถานทูต
และระหว่างรอผลการอนุมัติวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือเดินทาง
ออกมาได้

**ลูกค้ากรุณาอย่ายึดติดกับการยื่นขอวีซ่าในอดีต
เพราะสถานทูตมีการเปลีย
่ นแปลงกฎและเอกสารการยืน
่ อยู่เรื่อย ๆ**
1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส้าหรับ
ประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และ
หนังสือเดินทางจะต้องไม่ช้ารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน้ามาประกอบการยื่นวีซ่าด้วย)
* * * ใ น ก ร ณี ที่ ถื อ พ า ส ป อ ร์ ต สั ญ ช า ติ ไ ท ย แ ต่ พ้ า นั ก อ ยู่
ต่างประเทศ, ท้างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษา
อยู่ต่างประเทศ กรุณ าแจ้งเจ้าหน้าที่ ของทางบริษัทให้ทราบทัน ที
เพ ราะก ารยื่ น ขอวี ซ่ าจะมี เ งื่ อ น ไข แล ะ ข้ อ ก้ า ห น ดของท าง
สถานทูตต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอ
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วีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก้าหนดนีรวมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอร์ตต่างชาติด้วย***
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด 1.5 x 2 นิว จ้านวน 2 ใบ (พืนหลังขาวเท่านัน ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
รวบผม ให้เห็นหู เห็นคิว ห้ามสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก )
3. หลักฐานการท้างาน
- เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชอ
ื่ ของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วน
อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ ส้าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403)
- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแจงการท้างาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญา
เช่าที่ โฉนดที่ดน
ิ เป็นตัน
- เป็นพนักงาน หนังสือรับรองการท้างาน จากบริษัทฯ ระบุต้าแหน่ง , เงินเดือน, วันเริ่มท้างาน,
วันลา
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต ใช้ค้าว่า “TO WHOM IT
MAY CONCERN” แทนชือ
่ สถานทูตที่ยื่น)
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่ก้าลังศึกษาอยู่
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ตใช้ค้าว่า “TO WHOM IT
MAY CONCERN” แทนชือ
่ สถานทูตที่ยื่น)
4. หลักฐานการเงิน
- กรณีผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ธรรมดาของธนาคาร
ทั่วไป ย้อนหลัง 6 เดือน ทีอ
่ อกจากทางธนาคารเท่านัน (รบกวนลูกค้าท้ารายการเดินบัญชี โดยการ
ฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วัน แล้ว ค่อยขอ Statement เพื่อให้อัพเดทไม่เกิน 15 วันหรืออยู่ในเดือน
ที่ยื่นวีซ่า
- กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้ส้าเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ย้อนหลัง 6
เดือน(ของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย)
- **Bank Statement จะต้องสะกดชื่อ-นามสกุลให้ตรงกับพาสปอร์ต แสดงเลขทีบ
่ ญ
ั ชีครบทุกตัว
และจะต้องมีแสดงทังหมดในทุก ๆ หน้า
- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถ้าธนาคารออกมาเป็นรูปแบบทีเ่ ป็นตัวครึ่งกระดาษ
A4 ไม่สามารถใช้ยื่นได้ รบกวนแจ้งธนาคารให้ออกเป็นรูปแบบฉบับเด็ม
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**สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีฝากประจ้า บัญชีกระแสรายวัน
บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี กองทุน และสลากออมสิน**
5. เอกสารส่วนตัว
-

ส้าเนาทะเบียนบ้าน

-

บัตรประชาชน

-

สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 18 ปี)

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี)

-

ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปลี่ยน)

6. กรณีเด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพร้อมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ้าเภอต้นสังกัด (โดยบิดา
จะต้องคัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร้อมแนบส้าเนาบัตร
ประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตมารดามาด้วย

-

หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ้าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้อง
คัดหนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส้าเนาบัตรประชาชนหรือ
หน้าพาสปอร์ตบิดามาด้วย

-

หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา ทังบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอม
ให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ้าเภอต้นสังกัด พร้อม
แนบส้าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส้าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
ว่าฝ่ายใดเป็นผู้มอ
ี ้านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดีย ว
*** กรณีเด็กอายุต่้ากว่า 18 ปี บิดาและมารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่

เอกสารยื่นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติม
ได้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ้งขอเพิ่มเติม
แบบฟอร์มส้าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้นประเทศสวิตเซอร์แลนด์
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(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกข้อ เนื่องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน)

ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..…
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..……………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
4. วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานที่เกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………
6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………….…………………
7. สัญชาติปัจจุบัน ................................สัญชาติโดยก้าเนิด หากต่างจากปัจจุบัน …………………………..
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แต่งงาน (จดทะเบียน)

แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)

หย่า

แยกกันอยู่

หม้าย (คู่สมรสเสียชีวิต)

อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณีที่ผู้สมัครขอวีซ่าเป็นเด็ก อายุตา่้ กว่า 18 ปีบริบูรณ์ ให้ใส่ชื่อ และที่อยู่ ผู้ปกครอง
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………………..…
11. ที่อยู่ปัจจุบันของผู้ขอวีซ่า
………………………………………………………………………………………………………….………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์……………..……………
E-MAIL (ต้องระบุ)............................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ติดต่อได้..................................................................
12. อาชีพปัจจุบัน (หากค้าขาย ให้ระบุด้วยว่าค้าขายอะไร เช่น ขายเสือผ้า ขายอาหาร เป็นต้น)
.......................................................................................................
13. ชื่อบริษัทหรือร้านค้า และที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ / ส้าหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ทีอ
่ ยู่
ของสถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………….……
14. วีซ่าเชงเกนที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
ไม่เคย

เคยได้ ใช้ได้ตงแต่
ั
วันที่.......................ถึงวันที่..........................

15. เคยถูกพิมพ์ลายนิวมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี
ไม่เคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)..........................................

**กรณีลูกค้าเคยมีวีซ่าเชงเก้น รบกวนท่านถ่ายส้าเนาหน้าวีซ่าเชงเก้นตัวล่าสุดแนบมาด้วย**
16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................

17. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด้ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ้านักอยูข
่ องผู้รอ
้ งขอ
ตัวผู้ขอวีซ่าเอง

มีผู้อื่นออกให้(ญาติ/บริษัท/องค์กร)
กรุณาระบุชื่อ ...................................................

สิ่งที่ช่วยในการด้ารงชีพ
เงินสด

…………………………………………………..…
สิ่งที่ช่วยในการด้ารงชีพ

เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ที่พักที่มีผู้จัดหาให้

ช้าระค่าที่พักล่วงหน้าแล้ว

ค่าใช้จ่ายทังหมดระหว่างพ้านักมีผู้ออกให้

ช้าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว

ช้าระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว

อื่นๆ (โปรดระบุ)

อื่นๆ (โปรดระบุ)
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ทังนีบริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอ้านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านัน
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