UNSEEN SWITZERLAND 10 วัน 7 คืน
เทีย่ วไปกับดินแดนแสนงาม นังรถไฟสายโรแมนติ
่
ค Glacier Express รถไฟชมวิวทีด่ ที ส่ี ดุ
ขึน้ ยอดเขา JungfrauJoch ฉายา Top of Europe ด้วยกระเช้าใหม่ล่าสุด Eiger Express
ขึน้ เขา Titlis ด้วยกระเช้าโรแตร์ กระเช้าหมุนได้ขณะเคลือ่ นที่ และชมวิวบนยอดเขา Rothorn
สนุกสุดมันส์กบั กิจกรรมเล่นสกี นังสเลดจ์
่
ขีส่ โนโมบิล เดินสะพานแขวน
ฟิ นกับการแช่น้าแร่รอ้ นทีเ่ มืองน้าแร่สปา ชมวิวทะเลสาบและหมูบ่ า้ นน่ารักหลายแห่ง
เพลินกับการชิมชีส ทาและชิมขนมบิสกิตแบรนด์ดงั เปิ บฟองดู เมนูเอกลักษณ์ของสวิส
เดินเล่นช้อปปิ้ งในลูเซิรน์ เมืองท่องเทีย่ วชือ่ ดังตลอดกาล
พร้อมดินเนอร์รา้ นดังสุดหรูบรรยากาศแสนคลาสสิคใจกลางกรุงเบิรน์ Kornhauskeller

โดยสายการบิน Swiss Air
ซูริค
เมืองศูนย์กลางทางด้านการค้าและธุรกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ยอดเขา The Parpaner Rothorn ชมทัศนียภาพสวยงามอีกแห่งหนึง่ ในเขตตอนใต้ของเทือกเขาแอลป์
บาดรากาซ Bad Ragas แหล่งน้ ำพุรอ้ นธรรมชำติทมี ่ ชี อื ่ เสียงและยังเป็นสปำรีสอร์ทเพือ่ สุขภำพยอดนิยมด้วย
คูร์
เมืองเก่ำแก่ทมี ่ เี สน่หเ์ รียบง่ำยแต่สวยงำม
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รถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์เพลส Glacier Express รถไฟสำยโรแมนติคชือ่ ดังของสวิสฯ กับเส้นทำงแสนงำมทิวทัศน์หลำกหลำย
แบบไม่รเู้ บือ่ จำกเมืองคูรถ์ งึ เมืองบริก
หมู่บ้าน Riederalp ทีต่ งั ้ ของสกีรสี อร์ททีม่ กี จิ กรรมสำหรับฤดูหนำวมำกมำยให้ทำ่ นได้เข้ำร่วมพร้อมฝึกเล่นสกี Ski Experience
กับผูเ้ ชีย่ วชำญ
อิ นเทอร์ลาเก้น เมืองสวยในหุบเขำทีต่ งั ้ ริมฝั ง่ ของ 2 ทะเลสำบ คือทะเลสำบธุนและเบรียนซ์ และบริเวณเมืองนี้ยงั ใช้เป็นที ่
ถ่ำยทำของกองละครเรือ่ งลิขติ รักหรือ The Crown Princess อีกด้วย
Sledging Bussalp กิจกรรมบนกระดำนหิมะ ไถลจำกลำนหิมะด้ำนบนลงสูล่ ำนหิมะเบื้องล่ำงในหมูบ่ ำ้ นบัสสัลพ์
JungfrauJoch ยอดเขำทีไ่ ด้ฉำยำว่ำเป็น Top of Europe บนควำมสูงกว่ำ 3,454 เมตร พร้อมให้ทำ่ นเดินทำงด้วย Eiger
Express กระเช้ำตัวใหม่ล่ำสุดเป็นกรเช้ำหรือกอนโดล่ำสำมขำทีท่ นั สมัยทีส่ ดุ ในโลก เป็นระบบผสมผสำน
กระเช้ำลอยฟ้ ำและกระเช้ำไฟฟ้ ำเข้ำด้วยกัน มีควำมมันคงต่
่ อแรงลมและให้บริกำรตลอดปี
เบิ รน์
เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สร้ำงขึ้นเมือ่ 800 ปีทแี ่ ล้ว
Emmental Cheese Factory โรงงำนชีสเอมเมนทัล ชมขัน้ ตอนกำรผลิตชีสทีผ่ ลิตสดทุกวันในเมืองเอมเมนทัล
ทรุบชาเค่น
เมืองในเขตกำรปกครองของ Emmental ทีต่ งั ้ ของ แหล่งผลิตขนมปั งกรอบแบรนด์ Kambly ชมขัน้ ตอนกำร
ผลิต ฝึกทำพร้อมชิมและนำกลับบ้ำนได้
ยอดเขา Titlis ยอดเขำดังแห่งสวิสฯ ทีม่ หี มิ ะปกคลุมตลอดปี ขึ้นสูย่ อดเขำด้วย กระเช้าโรแตร์ กระเช้ำใหญ่รนุ่ ใหม่ หมุนรอบ
ตัวเองไปด้วยในขณะทีเ่ คลือ่ นทีส่ ำมำรถชมวิวได้แบบ 360 องศำ และสนุกสุดมันส์กบั กำรขีส่ โนโมบิล เครือ่ ง
สโนโมบิลทีใ่ ช้ระบบไฟฟ้ ำใหม่ล่ำสุด
ลูเซิ รน์
เมืองสวยทีต่ งั ้ อยูร่ มิ ฝั ง่ ทะเลสาบแห่งสีพ่ นั ธรัฐ หรือเวียวาลด์สตรัทซี และเป็นเมืองตากอากาศทีม่ ชี อื ่ เสียงทีส่ ดุ
แห่งหนึง่ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์

กาหนดการเดิ นทาง

วันแรก
21.00 น.

24 ธ.ค.64-2 ม.ค.65
14-23 ม.ค.65 / 11-20 ก.พ.65 / 18-27 มี.ค.65
8-17 เม.ย.65

สนามบิ นสุวรรณภูมิ
นัดคณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ สายการบิ น Swiss Air ROW G เจ้าหน้าที่
พร้อมคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครัง้ ก่อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซี รี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดิ นทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**

วันทีส่ อง
สุวรรณภูมิ-ซูริค-เลนเซอร์ไฮด์-ยอดเขาพาร์พาเนอร์โรธอร์น-บาดรากาซ-คูร์ (สวิ ตเซอร์แลนด์)
00.20 น.
ออกเดิ นทางจากสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสายการบิ น Swiss Air เที่ยวบิ นที่ LX181
** สาหรับวันที่ 8 เม.ย.2565 เทีย่ วบินของ LX181 จะเปลีย่ นจากเวลา 00.20 เป็ นออกเดินทางเวลา 23.20 น. **
06.10 น.
เดิ นทางถึงสนามบิ นซูริค เมืองเศรษฐกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นาท่านผ่านขัน้ ตอนการตรวจ
หนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระ จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองเลนเซอร์ไฮด์ Lenzerheide (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชัวโมง)
่
เมืองตากอากาศอันสวยงามตัง้ อยูท่ า่ มกลางหุบเขาแอลป์ และยังเป็ นจุดเล่นสกี
ของภูมภิ าค Arosa Lenzerheide โดยมีพน้ื ทีล่ าดชันกว่า 200 กม. มีเส้นทางปี นเขาเพือ่ ขึน้ ไปยังสถานที่
ท่องเทีย่ วใกล้เคียง เช่น น้าตก Sanaspans สูงตระหง่านและซากปรักหักพังของปราสาท Belfort จากยุค
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กลางวัน
บ่าย

คา่

วันทีส่ าม
เช้า

11.06 น.

กลาง นอกจากนี้ยา่ นนี้ยงั เป็ นแหล่งรวมเส้นทางปั น่ จักรยานเสือ
ภูเขา ส่วนทะเลสาบ Heidsee ซึง่ เป็ นสถานทีย่ อดนิยมสาหรับ
การว่ายน้าและเล่นวินด์เซิรฟ์ มีทางเดินโอบล้อมและยังมี
ร้านอาหารบรรยากาศสบายๆ ให้แวะชิมเมนูเด็ดของชาวสวิส
เดินทางสูส่ ถานีกระเช้าเพือ่ นาท่านขึน้ สูย่ อดเขา The Parpaner
Rothorn ชมทัศนียภาพสวยงามอีกแห่งหนึ่งในเขตตอนใต้ของ
เทือกเขาแอลป์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant
ให้ทา่ นลงจากยอดเขาด้วยกระเช้าลอยฟ้ าสูส่ ถานีดา้ นล่าง
จากนัน้ รถโค้ชรอรับท่านเพือ่ นาท่านเดินทางสู่เมืองบาดรากาซ
Bad Ragas แหล่งน้าพุรอ้ นธรรมชาติทม่ี ชี ่อื เสียงและยังเป็ นสปา
และรีสอร์ทเพือ่ สุขภาพยอดนิยมด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
45 นาที) ให้เวลาท่านได้พกั ผ่อนด้วยการแช่น้าแร่ร้อน
Thermal Bath จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองคูร์ Chur (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ตัง้ อยูร่ มิ ฝั ง่ แม่น้าไรน์ทาง
ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองหลวงของรัฐเกราบึนเดิน้ Graubenden ทีต่ งั ้ อยูบ่ นพืน้ ทีเ่ หนือ
ระดับน้าทะเล 594 เมตร เมืองคูรจ์ ดั เป็ นเมืองเก่าแก่ทส่ี ดุ ในสวิตเซอร์แลนด์และมีประวัตกิ ารตัง้ ถิ่นฐานมา
นานกว่า 5,000 ปี ได้ช่อื ว่าเป็ น เมืองเก่าอันเก่าแก่และปลอดรถยนต์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั Stern Chur หรือระดับเทียบเท่า
คูร-์ รถไฟสาย Glacier Express-บริ ก
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินเล่นชมเมืองคูร์ ให้ทา่ นได้สมั ผัสเสน่หใ์ นสไตล์เมืองเก่าทีเ่ รียบง่ายแต่สวยงาม ทัง้ ลวดลายบน
ประตู ลักษณะอาคารโบสถ์หรือน้าพุ โดยเฉพาะในย่านเมืองเก่า อาทิ จัตุรสั อาร์คสั พืน้ ทีท่ ส่ี วยทีส่ ดุ ในคูร์
หอคอยโอเบอร์เตอร์ ป้ อมปราการยุคกลางทีย่ งั คงมีอยูใ่ นปั จจุบนั มีซุม้ ประตูทม่ี ภี าพเขียนอันเก่าแก่ของ
เมือง หรือโบสถ์เซ้นต์มาติน อาคารสไตล์โกธิคทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในรัฐเกราบึนเดิน้ โบสถ์อสั สัมชัญทีม่ อี ายุมากกว่า
800 ปี หนึ่งในอนุสรณ์สถานสาคัญทีส่ ดุ ในสวิตเซอร์แลนด์ ซึง่ หลักฐานทางประวัตศิ าสตร์ได้บ่งชีว้ า่ เมืองนี้
ก่อตัง้ ราว 3,500-3,900 ปี ก่อนคริสต์กาล ทาให้ครู เ์ ป็ นหนึ่งในเมืองทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ดุ ของสวิตเซอร์แลนด์ และให้
ท่านไปถ่ายรูปกับจุดชมวิวทีถ่ อื ว่าเป็ น The Best View ของเมืองคูร์ ด้วยทัศนียภาพของเมืองคูรแ์ ละไร่องุน่
ทีล่ ดหลันกั
่ นไปตามเนินเขา สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางเข้าสูส่ ถานีรถไฟ
นาท่านเดินทางโดยรถไฟสายสาคัญและสวยงามทีส่ ุดเส้นทาง
หนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์
เพรส Glacier Express สัมผัสกับทิวทัศน์อนั งดงามดุจภาพ
วาดของสวิสตอนกลาง ชื่นชมกับขุนเขาทีส่ ลับซับซ้อนสวยงาม
เกินคาบรรยาย ไม่วา่ จะเป็ นทะเลสาบ เนินเขา ลอดเข้าอุโมงค์
หมูบ่ า้ นกลางหุบเขาทีท่ าการเกษตรกรรม บรรยากาศแบบ
ชนบทๆ จุดเด่นการนังรถไฟเส้
่
นทางคูร-์ บริกนี้ เป็ นเส้นทางทีส่ วยงาม สัมผัสธรรมชาติแบบเจาะลึก
หลากหลายไม่รเู้ บื่อ เมือ่ รถไฟวิง่ อยูบ่ นเนินเขา ทาให้สามารถเห็นบรรยากาศตัวเมืองด้านล่าง และหากชม

UNSEEN SWITZERLAND10D7N/LX, Dec2021-Apr2022

3

กลางวัน
บ่าย
15.40 น.

คา่
วันทีส่ ี ่
เช้า

กลางวัน
บ่าย

คา่
วันทีห่ ้า
เช้า

ส่วนด้านหน้าจะให้ความรูส้ กึ ราวกับว่ากาลังเข้าไปใกล้ภเู ขาหิมะหลายๆ ลูกเรียงกัน ให้ทา่ นเก็บภาพอัน
งดงามและประทับใจกับทัศนียภาพสวยงามไม่รลู้ มื
บริ การอาหารกลางวันบนรถไฟระหว่างทาง
ให้ทา่ นเพลิดเพลินกับการชมทิวทัศน์เดินทางจนถึงปลายทางเมืองบริก Brig
เดินทางถึงเมืองบริ ก Brig รถโค้ชรับท่านทีส่ ถานีรถไฟเมืองบริก มีเวลาให้ท่านได้ชมเมืองบริก เมืองทีต่ งั ้ อยู่
ทางตอนบนของแคว้นวาเล่ส์ เป็ นเมืองเก่าทีส่ วยงามมีอาคารบ้านเรือนทีม่ บี รรยากาศอบอุ่น ชมทัศนียภาพ
ของอาคารสาคัญทีส่ ดุ แห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ทีม่ กี ารก่อสร้างและสถาปั ตยกรรมแบบบาร็อค อาทิ
อาคารของพระราชวังสต็อคาลเปอร์ และให้ทา่ นเดินเล่นชมเมืองเล็กๆ แห่งนี้และเลือกซือ้ สินค้าทีร่ ะลึกต่างๆ
จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั Ambassador หรือระดับเทียบเท่า
รับประทานอาหารค่าทีโ่ รงแรม จากนัน้ อิสระให้ทา่ นพักผ่อนตามอัธยาศัย
บริ ก-โมเรลฟิ เล่ท-์ หมู่บ้านริ เดอราล์พ-กิ จกรรมเล่นสกี-อิ นเทอร์ลาเก้น
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ Morel-Filet เมืองเล็กๆ กลางเทือกเขาแอลป์ อยูใ่ นเขตเทศบาลเมืองหนึ่งของแคว้นวาเล่ส์
มีช่อื เสียงทางด้านการท่องเที่ยวในด้านการเดินป่ ารวมถึงแหล่ งเล่นสกีสาคัญในช่วงฤดูหนาว นาท่านขึ้น
กระเช้า สู่ห มู่ บ้ า นรี เดอราล์พ Riederalp เป็ นหมู่บ้า นสกีรีส อร์ท บนเขา ที่ม ีกิจ กรรมส าหรับ ฤดูห นาว
มากมายให้ท่านได้เข้าร่วมและสัม ผัสกับ หิม ะสีข าวบริสุท ธิ ์ได้
อย่างเต็มที่ ให้ท่านเก็บชัวโมงฝึ
่
กเล่นสกี Ski Experience กับ
ผู้เชี่ ย วชาญที่จะแนะน าท่านโดยละเอีย ดพร้อมเก็บ ภาพถ่ าย
ความประทับใจ และอิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับมุมต่างของทาง
หมู่บ้าน (รวมอุปกรณ์ และชุดสาหรับ ฝึ กสกี) **ขึ้นอยู่กบั สภาพ
อากาศและปริมาณของหิมะ**
** กรณีท่านทีไ่ ม่ตอ้ งการเล่นสกี สามารถเลือกกิจกรรมอื่นเช่น Sledging Fun คือเล่นสเล็ดพร้อมคาแนะนา
การเล่นจากผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือสามารถเลือกใช้เวลาในการเดินเล่นหรือเลือกซือ้ สินค้าของทีร่ ะลึกในตัวเมืองอิน
เทอร์ลาเก้น **
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขาสกีรสี อร์ท
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอิ นเทอร์ลาเก้น Interlaken เมืองสวยในหุบเขาทีต่ งั ้ ริมฝั ง่ ของ 2 ทะเลสาบ คือ
ทะเลสาบธุนและเบรียนซ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชัวโมง)
่
และบริเวณเมืองนี้ยงั ใช้เป็ นทีถ่ ่ายทาของกอง
ละครเรือ่ งลิขติ รักหรือ The Crown Princess อีกด้วย ให้ทา่ นเดินเล่นเมืองน่ารักอย่างอินเทอร์ลาเก้นพร้อม
เลือกซือ้ ของฝาก รวมถึงช้อปปิ้ งร้านค้าต่างๆ
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั Metropole หรือระดับเทียบเท่า ให้ทา่ นเช็คอินและดร็อปสัมภาระ (เดินไป
ร้านอาหารค่า)
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารไทย จากนัน้ เดินกลับทีพ่ กั พักผ่อนตามอัธยาศัย
อิ นเทอร์ลาเก้น-หมู่บ้านกริ นเดิ ลวัลท์-ชวาร์สซี
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสูห่ มู่บ้านกริ นเดิ ลวัลท์ Grindelwald หมูบ่ า้ นเล็กๆ ในหุบเขาทีต่ งั ้ อยูใ่ นเขตอาเภออินเทอร์
ลาเก้น-โอเบอร์ฮาสลี ในรัฐเบิรน์ เป็ นหมูบ่ า้ นทีต่ งั ้ อยูใ่ นระดับความสูงกว่า 1,034 เมตรเหนือระดับน้าทะเล
บนเขตเทือกเขาเบอร์นีสแอลป์ ตัวหมูบ่ า้ นตัง้ อยูบ่ นทีร่ าบขนาดใหญ่มคี วามเงียบสงบ และเป็ นแหล่งพักผ่อน
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ยอดนิยมทัง้ ช่วงฤดูหนาวทีค่ นมักนิยมมาเล่นสกีหรือกิจกรรมปี น
เขาในฤดูรอ้ น กรินเดิลวัลท์ถอื เป็ นแหล่งสกีรสี อร์ททีม่ ชี ่อื เสียงอีก
แห่งของสวิตเซอร์แลนด์ ให้ทา่ นใช้รถโดยสารของหมูบ่ า้ นกรินเดิล
วัลท์ นาท่านเดินทาง สูบ่ ริเวณหมูบ่ า้ นเล็กๆ ชื่อว่าบัสซัลพ์
Bussalp ให้ทา่ นเพลิดเพลินกับกิจกรรมแสนสุขสนุกสุดมันส์กบั
การเล่นสเล็ด Sledging บนกระดานหิ มะ ไถลจากลานหิมะด้าน
บนลงสูล่ านหิมะเบือ้ งล่าง **ขึน้ อยูก่ บั สภาพอากาศและปริมาณ
ของหิมะ** พร้อมให้ทา่ นได้ชมทัศนียภาพงดงามของแนว
เทือกเขาเบอร์นีสแอลป์ สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางออกจาก
หมูบ่ า้ น
นาท่านรับประทานอาหารกลางวันแบบฟองดูพร้อมทัง้ ให้
ท่านชมและฝึ กทาฟองดูด้วยตนเอง
นาท่านเดินทางสูช่ วาร์สซี Schwarzsee ตัง้ อยูใ่ นเขตของแคว้นฟรีบรู ก์ ด้วยพืน้ ทีแ่ ห่งนี้ลอ้ มรอบด้วยยอด
เขาต่างๆ ในเขตสวิสพรีแอลป์ จึงทาให้เป็ นทะเลสาบทีม่ คี วามงดงามราวภาพวาด และมีสคี อ่ นข้างเข้มซึง่ ใน
ภาษาฝรังเศสเรี
่
ยกทะเลสาบแห่งนี้วา่ Lac Noir หรือ Black Lake ให้ทา่ นเดินเล่นบนบริเวณทางเดินของ
ทะเลสาบ และชวาร์สซียงั ได้ช่อื ว่าเป็ น World of Ice นาท่านเข้า
ชม Ice Palace หรือวังน้าแข็งกับประสบการณ์อนั แสนวิเศษ
ของหุบเขาชวาร์สซี ชมอุทยานน้าแข็งทีร่ งั สรรค์เป็ นรูปต่างๆ
เหมือนดังว่าอยูใ่ นโลกแห่งเทพนิยาย พร้อมประดับตกแต่งไป
ด้วยแสงไฟสีต่างๆ สวยงามอย่างยิง่ สมควรแก่เวลานาท่าน
เดินทางกลับสูท่ พ่ี กั ในอินเทอร์ลาเก้น Metropole หรือระดับ
เทียบเท่า (จากนัน้ นาท่านเดินไปร้านอาหารค่า)
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารพืน้ เมือง Spycher Restaurant พร้อมให้ท่านชมการแสดงแบบ
พืน้ เมืองสวิ สฯ และอาหารคา่ แสนพิ เศษกับ Meat Fondue ทัง้ เนื้ อหมูหรือเนื้ อไก่พร้อมทานกับซอส
หลากหลายและเฟร้นซ์ฟราย จากนัน้ เดินกลับทีพ่ กั ให้ทา่ นพักผ่อนตามอัธยาศัย
อิ นเทอร์ลาเก้น-จุงฟราวยอร์ค-เบิ รน์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้ากรินเดิลวัลท์ กรุน Grindelwald
Grund นาท่านโดยสารกระเช้า Eiger Express กระเช้าตัว
ใหม่ล่าสุดเป็ นกระเช้าหรือกอนโดล่าสามขาที่ทนั สมัยที่สดุ
ในโลก เป็ นระบบผสมผสานกระเช้าลอยฟ้ าและกระเช้าไฟฟ้ า
เข้าด้วยกัน มีความมันคงต่
่ อแรงลม โดยจะนาท่านขึน้ จากสถานี
กรินเดิลวัลท์ไปยังสถานี อายเกอร์กลาเซียร์ Eiger Glacier ใน
เวลาเพียง 15 นาที จากนัน้ นาท่านโดยสารรถไฟต่อขึน้ สู่ ยอด
เขาจุงฟราว Jungfraujoch ทีไ่ ด้ช่อื ว่าเป็ น TOP OF EUROPE
เมือ่ ถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สมั ผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของ
ยอดเขามากมายทีป่ กคลุมด้วยหิมะตลอดปี จากนัน้ อิสระให้ทา่ น
ได้สมั ผัสหิมะพร้อมเก็บภาพบรรยากาศของจุงฟราวยอค บน
ความสูงกว่าระดับน้าทะเล 3,454 เมตร
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
ให้ทา่ นมีเวลาอย่างเต็มทีท่ จ่ี ะเก็บภาพทีร่ ะลึกบนลานกว้างทีเ่ ต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนให้ทา่ นได้
สนุกสนานอย่างเต็มอิม่ จนถึงเวลาอันสมควร นาท่านเดินทางลงจากยอดเขา โดยใช้เส้นทางทีส่ ดุ แสน
โรแมนติกและเทคโนโลยีสมัยใหม่ทเ่ี บียดบังสิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ดุ และให้ทา่ นนชมทัศนียภาพแสนงามทีจ่ ะทา
ให้ทา่ นประทับใจมิรลู้ มื รถโค้ชรอรับท่านทีส่ ถานีกระเช้า จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ กรุงเบิ รน์ Bern
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
นครหลวงอันงามสง่าของประเทศ เมืองมรดกโลกอันล้าค่าทีถ่ ่ายทอด
และอนุรกั ษ์มาสูป่ ั จจุบนั
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารพืน้ เมืองในย่านเมืองเก่าเมืองมรดกโลกในกรุงเบิ รน์ กับ
บรรยากาศร้านอันสวยงาม Kornhauskeller Restaurant ด้วยเมนูแซลมอนย่างทานคู่กบั ซอสไคฟ์
ข้าวและผักขม
จากนัน้ นาท่านเดินทางเข้าสูท่ พ่ี กั The Bristol หรือระดับเทียบเท่า
เบิ รน์ -เอมเมนทัล-ทรุบชาเค่น-ลูเซิ รน์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านผ่าน ชมกรุงเบิ รน์ ทีส่ ร้างขึน้ ในยุคกลางของยุโรป มี
หลักฐานทางประวัตศิ าสตร์มากมาย องค์การยูเนสโก้ประกาศให้
ส่วนหนึ่งของเมืองเป็ นมรดกโลก ผ่านย่านเมืองเก่าซึง่ ปั จจุบนั
เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูตคิ เป็ นย่านทีป่ ลอดรถยนต์
ประกอบไปด้วยอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี หอนาฬิกาดารา
ศาสตร์(ไซ้ท์ กล็อคเค่น) อายุกว่า 800 ปี ทีจ่ ะมีตุ๊กตาออกมาเริง
ระบาทุกๆ ชัวโมงที
่
น่ าฬิกาตีบอกเวลา ศาลาว่าการเมือง ใน
ศิลปะแบบโกธิคและเบเร็นกราเบ็น หรือ บ่อหมี สัตว์ทเ่ี ป็ น
สัญลักษณ์ของเมืองเบิรน์ จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ อมเมนทัล
Emmental เมืองเทศบาลในเขต เมืองอัฟฟอลเทิน่ Affoltern
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) นาท่านเข้าชมโรงงานชีส
เอมเมนทัล Emmental Cheese Factory นาท่านชมขัน้ ตอน
การผลิตชีสทีผ่ ลิตจากนมสดทุกวัน ให้ทา่ นรับประทานอาหารกลางวันภายในโรงงาน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Restaurant Emmental Schaukaeserei AG ด้วยเมนู
พืน้ เมืองฟองดูชีสโดยทานกับขนมปังหรือมันฝรังพร้
่ อมด้วยเมนูอกไก่ทานคู่กบั ซอสครีมมัสตาร์ด
นาท่านเดินทางสู่ ทรุบชาเค่น Trubchachen (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองเทศบาลในเขตการ
ปกครองของ Emmental ทีต่ งั ้ ของ แหล่งผลิ ตขนมปังกรอบ
แบรนด์ Kambly นาชมขัน้ ตอนการผลิต รวมถึงขนมหวาน
ลูกกวาดต่างๆ ช็อกโกแลตแบบโฮมเมด และขนมปั งกรอบแบบ
เพรทเซลทีน่ ามาขดปมเป็ นรูปทรงใหม่ทม่ี คี วามโดดเด่นมี
ลักษณะเฉพาะพร้อมให้ทา่ นชิมขนมปั งกรอบอบใหม่และมีโอกาส
ทดลองทาด้วยตนเองและสามารถนากลับมาทานได้ พร้อมเลือก
ซือ้ ขนมต่างๆ เป็ นของฝาก จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ มืองลู
เซิ รน์ Lucerne เมืองท่องเทีย่ วอันดับหนึ่งของสวิสทีห่ ลายท่านอาจจะเคยไปเยือนมาแล้ว แต่ลเู ซิรน์ ก็ยงั คงมี
ความสวยงามเหมือนเดิม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั Ameron Flora หรือระดับเทียบเท่า
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ลูเซิ รน์ -ยอดเขาทิ ตลิ ส-ลูเซิ รน์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองแองเกิ ลเบิ รก์ เมืองเล็กๆ บนเขาสูง อยูใ่ นรัฐอ็อบวัลเดิน สวิตเซอร์แลนด์ ล้อมด้วย
เทือกเขาแอลป์ ชื่นชมทัศนียภาพทีส่ วยงามของหุบเขาแอลป์ จนถึงสถานีกระเช้าหรือเคเบิล้ คาร์ ให้ท่านได้
มีโอกาสสัมผัสกับการนัง่ กระเช้ารุ่นใหม่ในหลากหลายแบบ
กระเช้าขนาด 6-8 ที่นัง่ ต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่และกระเช้า
ที่หมุนรอบตัวเองไปด้วยในขณะที่เคลื่อนที่ เพื่อให้ท่านจะได้
ชื่นชมกับวิ วสวยๆ ในแบบ 360 องศา จนถึงบน ยอดเขาทิ ตลิ ส
ทีม่ คี วามสูงถึง 3,020 เมตรเหนือระดับน้าทะเล ชมทัศนียภาพอัน
งดงามกับหิมะปกคลุมตลอดปี ให้ทา่ นแวะทีส่ ถานี Trubsee ให้
ท่านได้มโี อกาสขี่ สโนโมบิ ล Electric Snowmobile Experience
สโนโมบิลรุน่ ใหม่ขบั เคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้ า น้าหนักเบากว่า
สโนโมบิลทัวไปสามารถเร่
่
งความเร็วได้ถงึ 60 ไมล์ต่อชัวโมง
่
**ขึน้ อยูก่ บั สภาพอากาศและปริมาณของหิมะ** และให้ทา่ นถ่าย
รูปกับสะพาน Titlis Cliff Walk พร้อมกับได้สมั ผัสความเย็นท้า
ทายความกล้ากับการเดินบนสะพาน ซึง่ เป็ นสะพานคนเดินเลียบ
หน้าผาของยอดเขาทิตลิสในเขตสวิสแอลป์ ความสูงทีป่ ระมาณ
3,000 เมตรเหนือระดับน้าทะเล ถือเป็ นสะพานแขวนทีม่ รี ะดับ
ความสูงสุดในยุโรป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพืน้ เมืองบนยอด
เขา
รถโค้ชรอรับท่านเดินทางกลับสู่ เมืองลูเซิ รน์ ชมอนุสาวรียส์ งิ โต
และถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเพล สร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่
14 ประดับตกแต่งบนโครงหลังคาหน้าจัวด้
่ วยภาพวาดใน
ศตวรรษที่ 17 ซึง่ ภาพเขียนเหล่านี้เป็ นการเล่าเรือ่ งราวประวัติ
ความเป็ นมาของเมืองลูเซิรน์ โดยมีหอคอยน้า Wasserturm ซึง่
เดิมใช้เป็ นทีค่ ุมขังนักโทษและเก็บเอกสารรวมทัง้ ของมีคา่ ของ
เมืองไว้ หอคอยนี้มลี กั ษณะเป็ นรูปทรงแปดเหลีย่ มทีม่ ฐี านเชื่อม
ติดอยูก่ บั สะพานสร้างขึน้ ราวปี ค.ศ. 1300สะพานแห่งนี้เคยถูก
ไฟไหม้ไปเมือ่ ปี ค.ศ. 1993 แล้วก็มกี ารบูรณะใหม่จนมีสภาพ
ใกล้เคียงของเดิม (ภาพวาดดัง้ เดิมถูกไฟไหม้ไปเยอะ) สะพานชา
เพลนี้ถอื เป็ นสะพานไม้ทเ่ี ก่าแก่ทส่ี ดุ ในยุโรป
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั Ameron Flora หรือระดับเทียบเท่า
ลูเซิ รน์ -ซูริค-สนามบิ น (สวิ ตเซอร์แลนด์)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
สมควรแก่เวลาให้ทา่ นเช็คเอ๊าท์จากทีพ่ กั พร้อมนาท่านออกเดินทางสู่ สนามบิ นซูริค
ออกเดิ นทางจากนครซูริค โดยสายการบิ น Swiss Air เที่ยวบิ นที่ LX180
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** สาหรับช่วงวันเดิ นทาง 8-17 เม.ย.2565 เนื่ องจากมีการเปลี่ยนแปลงของเวลาบิ นของสายการบิ นสวิ สแอร์ ดังนัน้
รายการจะปรับเฉพาะส่วนของวันที่เก้าของการเดิ นทาง ดังนี้
วันที่เก้า
ลูเซิ รน์ -ซุก-ซูริค-สนามบิ น
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสูเ่ มืองซุก Zug เมืองเล็กริมทะเลสาบทีส่ วยงามราวกับเทพนิยาย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
40 นาที) ตัง้ อยูท่ างภาคกลางตอนบนของประเทศ นาท่านชมเมืองชมหอนาฬิกา Clock Tower แลนด์มาร์ก
ทีส่ าคัญแห่งหนึ่งของเมือง ด้วยความสูงของหอถึง 52 เมตรและความโดดเด่น ของหลังคาซึง่ เป็ นสีน้าเงิน
ขาวโดนเด่นตัดกับสีหลังคาสีน้าตาลของบ้านเมืองสวยงามอย่างยิง่ นาท่านแวะชมและถ่ายรูปกับโบสถ์เซนท์
ออสวอร์ล St.Oswald's Church โบสถ์ศกั ดิ ์สิทธิ ์ทีส่ าคัญของเมือง ตัวโบสถ์สร้างขึน้ ตัง้ แต่ ค.ศ. 1478 ใช้เวลา
การก่อสร้างนานถึง 6 ปี ถือเป็ นหนึ่งในสถาปั ตยกรรมทีส่ าคัญทีส่ ดุ ในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหนึ่งใน
สวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ชาวสวิสยังมีความเชื่ออีกว่า ถ้าใครมีเรือ่ งทุกข์รอ้ นใดๆ หรือเจ็บป่ วย ถ้าได้มาขอ
พรกับโบสถ์แห่งนี้ จะช่วยบรรเทาให้ดขี น้ึ อย่างรวดเร็ว นาท่านเข้าชมร้านทาทองที่เก่าแก่ทส่ี ดุ ในยุโรป ของ
ครอบครัว Lohri เปิ ดทาการตัง้ แต่สมัยศัตวรรตที่ 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแต่งในรูปแบบสถาปั ตยกรรม
สมัยจักวรรดินโปเลียน มีซุม้ ประตูและเสาโรมัน มีรปู ปั น้ และจิตรกรรมฝาผนัง ด้วยการวาดลายหินอ่อนด้วย
มือ ในปี 1971 ได้เปิ ดร้านนี้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะล้าค่าและเครือ่ งประดับหายาก และบางชิน้ มีเพียงชิน้ เดียว
ในโลก มีเวลาให้ทา่ นเดินชื่นชมอาคาร งานศิลปะล้าค่าและเครือ่ งประดับ ในส่วนของ Lohri Store ยังมี
นาฬิกาชัน้ นาระดับโลกให้ทา่ นเลือกซือ้ เลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier, Piaget,
Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC, Omega, Jaeger-Le Coultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ นครซูริค Zurich เมืองทีม่ ขี นาดใหญ่ทส่ี ดุ ในสวิสและมีแม่น้าลิมมัตเป็ นแม่น้าทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองซูรคิ ไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มชี ่อื เสียงระดับโลกและเป็ น
เมืองศูนย์กลางทางธุรกิจธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย นาท่านผ่านชมย่านเมืองเก่าลินเดอร์
ฮอฟ ประกอบไปด้วยโบสถ์ในสมัยกลาง สถานทีโ่ ดดเด่นเห็นจะเป็ นมหาวิหารคูบ่ า้ นคูเ่ มืองโบสถ์กรอสมุน
เตอร์ Grossmunste Church ซึง่ ถือเป็ นเอกลักษณ์ของเมืองซูรคิ ตัง้ อยูบ่ ริเวณริมฝั ง่ แม่น้าลิมมัต ปั จจุบนั
กลายเป็ นหนึ่งในสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วของซูรคิ
คา่
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตารคารพืน้ เมือง
สมควรแก่เวลาให้ทา่ นเช็คเอ๊าท์จากทีพ่ กั พร้อมนาท่านออกเดินทางสู่ สนามบิ นซูริค
22.40 น.
ออกเดิ นทางจากนครซูริค โดยสายการบิ น Swiss Air เที่ยวบิ นที่ LX180
วันทีส่ ิ บ
สนามบิ นสุวรรณภูมิ
05.50 น.
เดิ นทางกลับถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ ภาพ...
** กรณีเป็ นวันเดินทางทีเ่ ดินทางถึงสุวรรณภูมวิ นั ที่ 17 เม.ย.2565 เทีย่ วบิน LX180 จะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมใิ นเวลา
14.20 น. **
**กรณี ที่บางท่านเดิ นทางกลับต่างประเทศหรือต่างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดิ นทางแต่ละ
กาหนดการเดิ นทางอีกครัง้ ก่อนทาการจองตั ๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่ องจากรายการทัวร์เป็ น
รายการซีรี่และได้มีการดาเนิ นการไว้ล่วงหน้ าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดิ นทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้ อย**
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รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์ อื่นๆ
ที่ไม่คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ และหากที่พกั ตามรายการไม่ได้รบั การยืนยัน
บริ ษทั ฯ ขอทาการเปลี่ยนโรงแรมที่พกั ในระดับเดียวกันหรือเมืองใกล้เคียงให้
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าเดิ นทาง

24 ธ.ค.64-2 ม.ค.65
14-23 ม.ค.65 / 11-20 ก.พ.65 / 18-27 มี.ค.65
8-17 เม.ย.65
24 ธ.ค.64-2 ม.ค.65
ม.ค.-มี.ค.65

8-17 เม.ย.65

ผูใ้ หญ่ ท่านละ

136,900

141,900

พักเดีย่ ว เพิม่ ท่านละ

11,500
102,000

12,900
106,300

UNSEEN SWITZERLAND 10 วัน 7 คืน (LX)

สาหรับท่านทีม่ ตี ั ๋วโดยสารแล้วและต้องการเดินทางพร้อมกับ
คณะทัวร์ ท่านละ

*** บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบิ นมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ มภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริ ม ***
หมายเหตุ
 อัตราค่าเดินทางนี้ตอ้ งมีจานวนผูโ้ ดยสารทีเ่ ป็ นผูใ้ หญ่จานวนไม่น้อยกว่า 15 ท่าน **ไม่มรี าคาเด็ก**ตามข้อกาหนดและ
เงือ่ นไขของบริษทั ฯและจะต้องชาระมัดจาหลังจากยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
 กรณีทา่ นทีม่ ตี ั ๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ต ั ๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษทั ทัวร์ กรุณาแจ้ง
ล่วงหน้าเนื่องจากมีการเกีย่ วข้องกับการยืน่ วีซ่า ซึง่ ผูเ้ ดินทางไม่สามารถยืน่ วีซ่าพร้อมคณะได้
***การดาเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-21 วันทาการ ซึง่ ผูเ้ ดินทางจะต้องไปแสดงตัวด้วยตัวเองและ
ได้รบั การสแกนนิ้วมือจากศูนย์รบั คาร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการกรอกในใบรายละเอียด
ด้านล่าง และ สาเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพือ่ ทาการนัดหมาย **
อัตรานี้ รวมบริ การ
 ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับโดยสายการบินสวิสแอร์ เส้นทาง สุวรรณภูม-ิ ซูรคิ -สุวรรณภูม ิ ชัน้ ประหยัด
 ค่าภาษีน้ามันเชือ้ เพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางทีม่ กี ารเรียกเก็บจากสายการบิน โดยคานวนจากวันทีจ่ องและออกตั ๋ว
โดยสาร หากมีเปลีย่ นแปลงตั ๋วโดยสารหรือเพิม่ เติมภายหลังหรือมีการเปลีย่ นแปลงอัตราการผกผันค่าน้ามันหรือภาษีใดๆ
จะต้องมีการชาระเพิม่ ตามกฎและเงือ่ นไขของสายการบิน
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 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามรายการทีร่ ะบุ (2 ท่าน / ห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหี อ้ งพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณี
ทีเ่ ดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพักเป็ น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชาระค่าพักเดีย่ วเพิม่
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ค่าอาหารและเครือ่ งดื่มตามรายการ
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าธรรมเนียมการยืน่ คาร้องขอวีซ่าและบริการนัดหมายยืน่ วีซ่า
 ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ในเขตเมืองเก่า, พระราชวังและหัวหน้าทัวร์ของบริษทั จากกรุงเทพฯ อานวยความ
สะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าทิปบริการมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ , พนักงานขับรถรวมถึงทิปหัวหน้าทัวร์ทเ่ี ดินทางพร้อมคณะตลอดการเดินทาง
 ค่าบริการซิมการ์ดอินเตอร์เน็ตสาหรับใช้งานขณะเดินทางอยูต่ ่างประเทศตามจานวนวันทีร่ ะบุในรายการทัวร์
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลวงเงินกรมธรรม์ 1,500,000 บาท (ทัง้ นี้ไม่รวมค่าใช้จา่ ย
ระหว่างการกักตัวในต่างประเทศอันสืบเนื่องจากโควิด-19 และเป็ นไปตามเงือ่ นไขของบริษทั ประกัน)
อัตรานี้ ไม่รวมบริ การ




















ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทเ่ี กินกว่าสายการบินกาหนด
ค่าธรรมเนียมการทาหนังสือเดินทาง
ค่าอาหารทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ า ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั อัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ
ด้วยตัวท่านเองเพือ่ ป้ องกันการสูญหาย
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
ค่าทาใบอนุญาตทีก่ ลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
ทัวร์ไม่มแี จกกระเป๋ าหรือของที่ระลึกและไม่มแี จกน้าดื่มในระหว่างทัวร์ ยกเว้นน้าดื่มระหว่างมือ้ อาหาร อาทิ มือ้ กลางวันและ
ค่าทีก่ าหนดไว้ในรายการทัวร์
สัญญาณ wifi และค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพืน้ ทีส่ าธารณะภายในโรงแรมทีม่ กี ารให้บริการฟรีหรือบางโรงแรม
อาจมีให้บริการบนห้องพักด้วยขึน้ อยูก่ บั นโยบายของแต่ละโรงแรม)
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ่ งดื่มและค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือ
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีม่ ไิ ด้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าทีน่ อกเหนือจากทีร่ ะบุหรือค่าแปล
เอกสาร, ค่าบริการทีเ่ กีย่ วกับวีซ่า การนัดหมายแบบพรีเมีย่ ม หรืออื่นๆ ทีม่ ไิ ด้ระบุไว้ในรายการ
ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุรา้ ยแรงในต่างประเทศทีน่ อกเหนือจากประกัน
อุบตั เิ หตุทท่ี างบริษทั ฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซือ้ ประกันเพิม่ เติมได้
ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชัวโมงก่
่
อนเดินทาง
ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสูป่ ระเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชัวโมงก่
่
อนเดินทาง
ค่าธรรมเนียมบริการเกีย่ วกับการดาเนินการเอกสาร สาหรับผูโ้ ดยสารไทยทีเ่ ดินทางเข้าประเทศไทย (COE)
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการทา Vaccine Passport
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการทา Swiss Certificate
ค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับการกักตัวเมือ่ มีการตรวจพบโควิดในช่วงใดๆ
ค่าธรรมเนียมบริการทีพ่ กั Alternative State Quarantine (ASQ) การกักกันผูเ้ ดินทางทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาใน
ราชอาณาจักรไทยหรือสถานทีท่ ร่ี ฐั กาหนดให้เป็ นสถานทีก่ กั กันเพือ่ การเฝ้ าระวัง ป้ องกันและควบคุมโรคโควิด-19 เป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน (การเปลีย่ นแปลงจานวนวันให้ดจู ากประกาศจากทางภาครัฐเป็ นสาคัญ)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
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การชาระเงิ น
ทางบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจาเป็ นจานวน 30,000 บาทต่อผูโ้ ดยสารหนึ่งท่าน สาหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันที
หลังจากการจองทัวร์ ส่วนทีเ่ หลือจะขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันก่อนวันทีน่ าเทีย่ ว
การยกเลิ ก
1. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันทีน่ าเทีย่ ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินมัดจา โดยทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์
ในการเก็บค่าใช้จา่ ยตามทีเ่ กิดขึน้ จริง อาทิ ค่ามัดจาตั ๋วโดยสารเครือ่ งบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และ
ค่าใช้จา่ ยทีจ่ าเป็ นอื่นๆ
2. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันทีน่ าเทีย่ ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ ์ในการเก็บค่าใช้จา่ ยตามทีเ่ กิดขึน้ จริง อาทิ ค่ามัดจาตั ๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอ
วีซ่า และค่าใช้จา่ ยทีจ่ าเป็ นอื่นๆ
3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทาการก่อนวันทีน่ าเทีย่ ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
4. กรณีทต่ี อ้ งการออกตั ๋วภายในประเทศ กรณีทล่ี กู ค้าอยูต่ ่างจังหวัด ให้ทา่ นติดต่อเจ้าหน้าทีท่ วั ร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้
หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าทีท่ างบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้
หมายเหตุ
o รายการอาจจะมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศ
เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคานึงถึงความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
o กรณีทม่ี กี ารเกิดภัยธรรมชาติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผ่ เู้ ดินทางกาลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทาให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รบั การยืนยัน
จากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่าสามารถคืนเงินได้
o บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ ความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามทีก่ องตรวจคนเข้า
เมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษทั ฯไม่อาจคืนเงินให้ทา่ นได้ ไม่วา่ จานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทส่ี ถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างด้าวทีพ่ านักอยูใ่ นประเทศไทย
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร อันเกิดจากสายการบิน
ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามทีส่ ายการบินกาหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่าช้าหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
o บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทผ่ี โู้ ดยสารต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าทีเ่ กีย่ วกับการนาสิง่ ของต้องห้ามเข้าสู่
อาคารสนามบินหรือตรวจคนเข้าเมืองหรือบนเครือ่ งบินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาทิ อาวุธปื นทุกชนิด
และส่วนประกอบทุกชนิด, ปื นอัดอากาศ/ปื นพลุ/ปื นฉมวกแบบต่างๆ/ปื นเด็กเล่น/ปื นจาลองหรือเลียนแบบ/ปื นไฟฟ้ า/ปื นสลัก
เกลียว/ปื นยิงตะปู, ธนูและลูกธนูหรือหน้าไม้, กระบองไฟฟ้ า, อุปกรณ์ฆา่ สัตว์, สเปรย์เครือ่ งเทศ/สเปรย์พริกต่างๆ/สเปรย์ไล่
สัตว์/สเปรย์กรด, แก๊สน้าตา, วัตถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มีด มีดพับ ใบมีดโกน/ใบมีดคัตเตอร์, ขวานทุกชนิด, กรรไกรทีย่ าว
กว่า 6 ซ.ม.เมือ่ วัดจากจุดหมุน, เครือ่ งมือสาหรับศิลปะการต่อสูท้ ม่ี คี มหรือปลายแปลม, ดาบ/กระบี,่ แชลงหรือตะขอเกีย่ ว
สินค้า, สว่านเจาะและหัวเจาะ, เครือ่ งมือช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครือ่ งพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มคี มแต่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น
ไม้เบสบอล/ไม้ซอฟท์บอล/ไม้กอล์ฟ/ไม้ฮอกกี/้ ไม้เลอครอส/ไม้ควิ /ไม้ค้าสาหรับเล่นสกี, กระบอง, สนับมือ, วัตถุระเบิดทุก
ชนิด/ดอกไม้เพลิง/สารเคมีหรือส่วนประกอบทีก่ ่อให้เกิดเพลิงเป็ นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศยาน และอื่นๆ
นอกเหนือจากข้างต้นทีเ่ ป็ นสิง่ ต้องห้ามตามสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกาหนดและ/หรือภายใต้การประเมิน
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o

o

o
o

o

o

ความเสีย่ งด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนและการประเมินภัยคุกคามของสานักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มี.ค.2563)
ในบางรายการทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสายการบินภายในประเทศ น้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภาระความรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยในน้าหนักส่วนที่
เกิน
ท่านทีม่ อี าการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือและการ
ดูแลเป็ นพิเศษ อาทิ ท่านทีต่ อ้ งใช้วลี แชร์ตลอดการเดินทาง เป็ นต้น ขอให้แจ้งทางบริษทั ฯ ให้ทราบล่วงหน้าตัง้ แต่เริม่ จอง
ทัวร์ เนื่องจากกฎทางด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รบั ความ
สะดวกสาหรับผูท้ ม่ี ปี ั ญหาข้างต้น
ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรือ่ งการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานทีต่ ่าง ๆ จะมีขอ้ กาหนดทีช่ ดั เจน
ในเรือ่ งการสูบบุหรี่ และมีสถานทีโ่ ดยเฉพาะสาหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
กรณีทท่ี า่ นเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั การดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อายุ มีโรคประจาตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัวโมง
่
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ
หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นการกาหนดตลอดทัง้ ปี หรือกาหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานทีเ่ ข้าชมนัน้ ๆ ปิ ดทาการ หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิ ดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันทีค่ ณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะสลับรายการเพือ่ ให้ทา่ นได้เข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนัน้ ๆ ตามเงือ่ นไขราคาทีไ่ ด้รบั จากทาง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็ นผลทาให้ทา่ นไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่ งั กล่าวได้ ทางบริษทั ฯ จะไม่มกี ารคืนเงินใดๆ ให้แก่ทา่ น
เนื่องจากได้ชาระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
หากช่วงทีเ่ ดินทางเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสต์มาสหรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ารณาก่อนการจองทัวร์

ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดีย่ ว
(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะ
ไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็ น 1 เตียง
ใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณี ที่มา 3
ท่าน
2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่า
3. กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวน
สิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
4. โรงแรมทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่างอาบน้า ซึง่
ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
5. โรงแรมทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่างอาบน้า ซึง่
ขึน้ อยูก่ บั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน

ขัน้ ตอนการสมัครร่วมเดิ นทางกับทัวร์
ขัน้ ตอน 1

ส่งแจ้งเรือ่ งหรือแบบฟอร์มการจองทัวร์ + Copy passport ทีย่ งั ไม่หมดอายุ และจะต้องมีอายุไม่ เหลือไม่
น้อยกว่า 6 เดือน และกรอกฟอร์มรายละเอียดส่วนตัวเพิม่ เติม เมือ่ ทางบริษทั ฯ ได้เอกสารครบทุกท่านที่
เดินทางแล้ว จะเริม่ ดาเนินการลงทะเบียนตามขัน้ ตอนทีป่ ระเทศปลายทางกาหนด
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ขัน้ ตอน 2
ขัน้ ตอน 3

ขัน้ ตอน 4

ส่งแบบฟอร์มกรอกรายละเอียดเกีย่ วกับการนัดหมายการทาวีซ่าโดยละเอียด เพือ่ ทางเจ้าหน้าทีจ่ ะ
ดาเนินการนัดหมายยืน่ วีซ่าพร้อมเอกสารประกอบเบือ้ งต้นทีจ่ าเป็ นสาหรับการทานัดหมาย
ผูเ้ ดินทางสามารถส่งมอบการยืนยันการจอง ASQ ตามทีท่ า่ นได้เลือกเอาไว้ 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 15 วัน เพือ่ ทีท่ างบริษทั จะ
ได้นาไปเป็ นค่าใช้จา่ ยต่างๆ ในการเดินทางของคณะทัวร์

เงื่อนไขการได้รบั วัคซีนที่ครบโดสแล้ว และเดิ นทางเข้าประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์
AstraZeneca
Pfizer
Moderna
Moderna Takeda
Vaxzevria
Johnson &Johnson
Covishield
Sinovac
Shinopharm
ไม่ได้รบั วัคซีน

เข้าประเทศได้ ไม่ตอ้ งกักตัว
เข้าประเทศได้ ไม่ตอ้ งกักตัว
เข้าประเทศได้ ไม่ตอ้ งกักตัว
เข้าประเทศได้ ไม่ตอ้ งกักตัว
เข้าประเทศได้ ไม่ตอ้ งกักตัว
เข้าประเทศได้ ไม่ตอ้ งกักตัว
เข้าประเทศได้ ไม่ตอ้ งกักตัว
เข้าประเทศได้ ไม่ตอ้ งกักตัว
เข้าประเทศได้ ไม่ตอ้ งกักตัว
เข้าประเทศได้ ไม่ตอ้ งกักตัว แสดงผลตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางไม่เกิน 72 ชัวโมง
่ หรือ
Antigen Rapid Test ไม่เกิน 48 ชัวโมง
่
ผูเ้ ดินทางเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะต้องลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ Swiss COVID Certificate ซึง่ สามารถลงทะเบียนได้
ทัง้ ทางคอมพิวเตอร์และมือถือ โดยผูล้ งทะเบียนจะได้รบั QR Code เพือ่ ใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)
ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 15 วัน
- ผูย้ ื่นคาร้องต้องแสดงตัวและสแกนนิ้ วมือ ณ วันนัดหมายยื่นคาร้องที่ศนู ย์ยื่น
- วัน/เวลานัดหมายเป็ นไปตามกฏของสถานทูตและศูนย์ยื่น
- รูปถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องทาการถ่ายใหม่ที่ศนู ย์ยื่น โดยผูย้ ื่นคาร้องต้องชาระเงิ นค่าถ่ายรูปด้วยตนเอง
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- การถ่ายสาเนาเอกสารใดๆ ผูย้ ื่นคาร้องชาระเงิ นด้วยตนเอง
- ผูย้ ื่นคาร้อง กรุณาส่งสาเนาหน้ าหนังสือเดิ นทางที่เป็ นปัจจุบนั ที่สดุ พร้อมกรอกข้อมูลเบือ้ งต้นสาหรับเพื่อใช้ในการ
ทานัดหมาย กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริ ง พร้อมเบอร์โทร.ที่สามารถติ ดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอร์โทร.ผู้แทน
ยกเว้น ผูย้ ื่นคาร้องสูงอายุมากๆ หรือเด็กเล็กมากๆ
- เอกสารต้นฉบับที่เป็ นภาษาไทย อาทิ สาเนาหนังสือรับรองบริ ษทั / กิ จการร้านค้า, สาเนาทะเบียนบ้าน (กรณี เด็ก),
สาเนาสูติบตั ร (กรณี ผท้ ู ี่อายุตา่ กว่า 20 ปี ), สาเนาทะเบียนสมรส, สาเนาทะเบียนหย่า, สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, สาเนาใบ
เปลี่ยนนามสกุล จะต้องถูกแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ทัง้ นี้ ทางบริ ษทั ฯ จะบริ การท่าน ยกเว้น สาเนาหนังสือสัญญาซื้อ
ขาย/สัญญากู้/สัญญาอาชีพพิ เศษที่มีเนื้ อหาระบุเจาะจง กรุณาใช้บริ การศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ เพื่อหลีกเลี่ยง
ความผิ ดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผูย้ ื่นคาร้องจะต้องชาระด้วยตนเอง

o หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน

o โดยนับวันเริม่ เดินทางเป็ นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ากว่า 6 เดือน
ผูเ้ ดินทางจะต้องไปยืน่ คาร้องขอทาหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทก่ี องหนังสือเดินทาง
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสาหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ากว่า 3 หน้า
o หากท่านเปลีย่ นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ดว้ ยเนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ น
ประโยชน์อย่างยิง่ ในการยืน่ คาร้องขอวีซ่า
o ท่านทีม่ ปี กหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จาเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ

o รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิ ลลิ เมตร จานวน 2 รูป
เน้ นขนาดใบหน้ า
-

ฉากหลังสีขาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทูตจะต้อง
สแกนรูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสือ้ สีขาว)
รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่
หมวกหรือเครือ่ งประดับ
บดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิก๊
อายส์ **

o สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
- ใช้สาเนาสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
- หากเด็กอายุน้อยกว่า 20 ปี และยังศึกษาอยูถ่ งึ แม้มบี ตั รประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสาเนาสูตบิ ตั รด้วยและกรุณา
แนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บา้ นและเบอร์มือถือ
o
o
o
o

สาเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านทีส่ มรสแล้ว
สาเนาใบเปลีย่ นชื่อ กรณีท่านทีม่ กี ารเปลีย่ นชื่อ
สาเนาใบเปลีย่ นนามสกุล กรณีทา่ นทีม่ กี ารเปลีย่ นนามสกุล
สาเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ ย่าแล้ว

o หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ ดิ นทาง
- กรณี ลกู จ้าง ใช้ใบรับรองการทางานของบริษทั ทีท่ างานอยู่เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ
เข้าทางาน, อัตราเงินเดือน, ตาแหน่งงาน และระบุวนั ลางานหรือระบุวนั ทีเ่ ดินทางอย่างชัดเจน (หนังสือรับรองการ
ทางานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยืน่ วีซ่า)
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- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทางานจะต้องคัดเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตาแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเ่ี ริม่ ทางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สาเนาบัตรประจาตัว
ราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการทางานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยืน่ วีซ่า)
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สาเนาทะเบียนการค้า หรือ สาเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สาเนาหนังสือรับรอง
ความเป็ นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ

- กรณี ท่านที่เป็ นแม่บา้ น

 หากไม่มอี าชีพหรือเป็ นแม่บา้ น ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรส
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสาเนาทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสาเนาสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพือ่ แสดงความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยา หากไม่มบี ุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับความสัมพันธ์การเป็ นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่าใช้จา่ ย พร้อมแสดงหลักฐานการทางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงการรับรองค่าใช้จา่ ย
ให้แก่ผเู้ ดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญาติใกล้ชดิ (กรณีน้ีหาก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็ นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคาร้องขอวีซ่านี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา

- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็ น
ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง) (หนังสือรับรองการเรียนออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยืน่ วีซ่า)

o หลักฐานการเงิ น
- สเตทเม้นท์จากธนาคารบัญชีเงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัวพร้อมให้ธนาคารปัม๊ ตราของธนาคารพร้อม
ลายเซ็นเจ้าหน้ าที่ธนาคาร ขอย้อนหลัง 6 เดือน และอัพเดทถึงเดือนปั จจุบนั ทีส่ ดุ หรือไม่ต่ากว่า 15 วันนับจากวันนัด
หมายยืน่ วีซ่า พร้อมสาเนาหน้าบัญชีหน้าแรกทีม่ ชี ่อื เจ้าของบัญชี
- กรณีมเี งินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่มหรือ 1 บัญชี กรุณาแสดงสาเนาสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วยหรือ statement
บัญชีอ่นื ร่วมด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจา เป็ นต้น
- กรณีรบั รองค่าใช้จา่ ยให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทาจดหมายรับรองค่าใช้จา่ ย
ให้บุคคลในครอบครัวเป็ นภาษาอังกฤษพร้อมระบุความสัมพันธ์เพือ่ ชีแ้ จงต่อสถานทูตอีก 1 ฉบับด้วย โดยเฉพาะคู่
สามี-ภรรยา จะต้องมีสาเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้วา่ จะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินใน
บัญชีน้อย ฝ่ ายทีม่ กี ารเงินมากกว่าต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทาจดหมายรับรองค่าใช้จา่ ยพร้อม
ระบุช่อื และความสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถานทูตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภมู ิ ลาเนา
o กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
-

-

-

-

จะต้องมีใบอนุ ญาตจากผูป้ กครองทัง้ บิดาและมารดา
หากเด็กเดิ นทางไปกับบิ ดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จา่ ยพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพือ่ รับรองแก่บุตรด้วย
หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิ ดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จา่ ยพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจากอาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพือ่ รับรองแก่บุตรด้วย
หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิ ดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จา่ ยพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายทีอ่ าจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจาก
อาเภอต้นสังกัดเป็ นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็ นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทัง้ แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพือ่ รับรองแก่บุตรด้วย
กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษ
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*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้วา่

ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คนื ค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่กต็ อ้ งชาระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
*** กรณีทท่ี า่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ
*** เมือ่ ท่านได้ชาระเงินค่ามัดจาหรือทัง้ หมด ไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่าง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ารขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยืน่ วีซ่า ท่านต้องแจ้งความจานงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีทา่ นทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทางก่อนกาหนดวันยืน่ วีซ่าและท่านไม่สามารถนาหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนัน้ จะต้องมา
ยืน่ เดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถานทูตตามกาหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อมและมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตามทีร่ ะบุเท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเทีย่ ว
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ทา่ นหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้จะคานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผูเ้ ดินทาง
เป็ นหลัก
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็ นจริงหรือไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่ง
ยื่นคาร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่าใหม่
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษี ยณ / แม่บา้ น / อาชีพอิสระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
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(กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้ และกรอกเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อป้ องกันความผิดพลาดในการสะกด
ตัวอักษรและเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการทาเอกสารออนไลน์ 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 .....................................
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) ........................................................................................
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............................................................................................................ รหัสไปรษณี ย ์ .............................
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 .....................................................................................................
ท่านเคยได้รบั การสแกนนิ้ วมื อหรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย
กรณี ท่ ีทา่ นเคยได้รับการสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ...............................................................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณี เคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ)
.................................................................................................................................................................
10. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่ ........ ตัวเอง ......... มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย
(กรณี ท่ ีมีผูส้ นัสนุ นค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านคื อ .........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .........................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่ ........ เดินทางด้วยกัน ......... ไม่ได้เดินทางด้วยกัน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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