ไฮไลท สวิตเซอรแลนด
7 วัน 4 คืน

โดยสายการบินไทย (TG)

นําทานบินตรงสูประเทสสวิตเซอรแลนด สัมผัสกรุงเบิรน (Bern) เมืองหลวงที่ไดรับการขึ้นทะเบียน
เป นเมือ งมรดกโลก ถ ายรู ป กับ น้ํ าพุจ รวดเจ็ ท โด (Jet

D'Eau) ณ กรุ งเจนี วา (Geneva) ตามรอยที่

ประทับของสมเด็จยา ณ เมืองโลซานน (Lausanne) เดินเลนที่เมืองเซอรแมท (Zermatt) เมืองแหง
สกี รี ส อร ท เพื่ อ ชมทั ศ นี ย ภาพที่ ส วยงามของยอดเขาแมทเทอร ฮอร น (Matterhorn) ชมเมื อ งเวเว ย
(Vevey) เมืองที่ไดชื่อวาเปน “ไขมุกแหงริเวียราสวิส” ถายรูปกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle)
ปราสาทโบราณอายุ ก ว า 800 ป ที่ เ มื อ งมองเทรอซ (Montreux) เมื อ งลู เ ซิ ร น (Lucerne) เมื อ ง
ทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอรแลนด
***พิชิต 2 เขา,, ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) และ เขากลาเซียร 3000 (Glacier 3000)***
กําหนดการเดินทาง

6-12, 13-19, 20-26 พ.ย. 2559
27 พ.ย.-3 ธ.ค. / 9-15 ธ.ค. 2559

D1.กรุงเทพฯ
D2.ซูริค – เบิรน – เจนีวา – โลซานน
D3.โลซานน – กลาเซียร 3000 – เซอรแมท
D4.เซอรแมท – มองเทรอซ – เวเวย – อินเทอรลาเกน
D5.อินเทอรลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิรน

***ไมรวมคาธรรมเนียมวีซา***

D6.ลูเซิรน – สนามบินซูรค
ิ
D7.กรุงเทพฯ
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วันแรกของการเดินทาง
22.00 น.

กรุงเทพฯ

คณะพรอ มกั น ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหว างประเทศประตู 3
เคานเตอร D สายการบินไทย โดยมีเจาหนาที่ Go Holiday Tour คอย
ตอนรับและอํานวยความสะดวก

วันที่สองของการเดินทาง
01.05 น.

ซูริค – เบิรน – เจนีวา – โลซานน

ออกเดินทางสูส
 วิสเซอรแลนด โดยสายการบินไทย เทีย
่ วบิน TG 970
***ตั้ ง แต วั นที่ 6 พ.ย. 59 เป นต นไป ออกเดิ นทางเวลา 00.55 น. และ
ถึงซูริค เวลา 07.15 น.***

07.50 น.

เดินทางถึงสนามบินซูริค (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลังผาน
พิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร นําทานเดินทางสูกรุงเบิรน (Bern) ซึ่ง

ระยะทาง 120 กม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1.30 ชม.

ได รั บ การยกย อ งจากองค ก ารยู เ นสโกให เ ป นเมื อ งมรดกโลกในป ค.ศ.
1863 นอกจากนี้เบิรนยังถูกจัดอันดับอยูใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพ
ชี วิ ต ที่ ดี ที่ สุ ด ของโลกในป ค.ศ.2010 นํ า ท า นชมบ อ หมี สี น้ํ า ตาล(Bear
Park) สัตวที่เปนสัญลักษณของกรุงเบิรน

นําทานชมมารกาสเซ ยานเมือง

เกา ปจจุบันเต็มไปดวยรานดอกไมและบูติค เปนยานที่ปลอดรถยนต จึงเหมาะกับ
การเดินเที่ยวชมอาคารเกา อายุ 200-300 ป นําทานลัดเลาะชม ถนนจุงเคอรน
กาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี้ ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปดวยราน
ภาพวาดและรานขายของเกาในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซท คล็อคเคนทรัม
อายุ 800 ป ที่มี “โชว” ใหดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแตละครั้ง นําทานแวะ
ถา ยรู ป กั บ โบสถ

Munster

สิ่ งก อ สรา งทางศาสนาที่ ใหญ ที่ สุ ด ในประเทศ

สวิตเซอรแลนด ถูกสรางขึ้นในป ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพที่บรรยายถึงการตัดสิน
ครั้งสุดทายของพระเจา
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน

บาย

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองเจนีวา

นําชมเมืองที่เปนศู นยกลางการประชุ ม

นานาชาติ เมืองที่ตั้งองคการสากลระดับโลก อาทิ องคการการคาโลก, กาชาด
สากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถายรูปกับ น้ําพุเจทโด ที่ฉีดสายน้ําพุงสูงขึ้นไปใน
อากาศถึง 390 ฟุต

ระยะทาง 160 กม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1.45 ชม.

(เปดเฉพาะวั นอากาศดี ) และถายรูปกั บ นาฬิกาดอกไม

สัญลักษณที่สําคัญของเมืองเจนีวา ทานเดินทางสูเมืองโลซานน (Lausanne)
ซึ่งตั้งอยูตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานนนับไดวาเปนเมืองที่มีเสนห
โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอรแลนด มีประวัติศาสตรอันยาวนาน
มาตั้ ง แต ศ ตวรรษที่ 4

ระยะทาง 60 กม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 50 นาที

ในสมั ย ที่ ช าวโรมั น มาตั้ ง หลั ก แหล ง อยู บ ริ เ วณริ ม ฝ ง

ทะเลสาบที่นี่ เมืองโลซานนมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศนที่สวยงาม และ
อากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่วโลกใหมาพักผอนตาก
อากาศที่นี่ เมืองนี้ยังเปนเมืองที่มีความสําคัญสําหรับชาวไทยเนื่องจากเปน
เมืองที่เคยเปนที่ประทับของสมเด็จยา จากนั้นนําทานชม สวนสาธารณะที่มี
รูปปนลิง 3 ตัว ปดหู ปดปาก ปดตา อันเปนสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อ
ทรงพระเยาว และถายรูปกับ ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยสงไปตั้งในสวนสาธารณะ
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ของเมืองโลซานน
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจีน
นําเขาสูที่พก
ั โรงแรม AGORA SWISS NIGHT หรือเทียบเทา
(เพื่อความสะดวกของทาน กรุณาเตรียมกระเปาสําหรับคางคืนที่เซอรแมน 1 คืน ในคืนถัดไป)

วันที่สามของการเดินทาง
เชา

โลซานน – กลาเซียร 3000 – เซอรแมท

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมืองโกล เดอ ปยง (Col De Pillon) เมืองที่ตั้งของสถานี
กระเช า ไฟฟ าขนาดใหญ ที่ จุผู โดยสารได ถึง 125 คน นํ า ทา นขึ้นกระเชา ยั ก ษ
ขึ้นสูเขากลาเซียร 3000 (Glacier 3000) นําทานเดินขาม" The Peak Walk

ระยะทาง 70 กม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ช.ม.

by Tissot" สะพานแขวนที่มีความยาว 107 เมตร ขามหนาผาที่ระดับความสูง

3,000 เมตร ทานจะไดชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป อันสวยงาม
แบบกวางไกลสุดสายตา
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

บาย

นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพื่อเดินทางสูเมืองเซอร
แมท (Zermatt) เมืองแหงสกีรีสอรท ยอดนิยมที่ไดรับความนิยมสูง เนื่องจาก
เป น เมื อ งที่ ป ลอดมลพิ ษ ทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมื อ งไม ใ ช น้ํ า มั น

ระยะทาง 152 กม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2.15 ชม.

เชื้ อ เพลิ ง แต ใ ช แบตเตอรี่ เ ท า นั้ น และยั งมี ฉ ากหลั งของตั ว เมื อ งเป นยอดเขา
แมททอรฮอรน (Matterhorn) ที่ไดชื่อวาเปนยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดใน
สวิตเซอรแลนด
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง
นําเขาสูที่พก
ั โรงแรม SIMI หรือเทียบเทา
***ชวงฤดูหนาวเปนชวงฤดูกาลเลนสกี โรงแรมในเซอรแมทมีคอนขางจํากัด อาจจะทําให
หองพักไมเพียงพอตอนักทองเที่ยว ในกรณีที่ไมไดพักในเมืองเซอรแมท ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์นําพาทานไปเดินเลนที่เมืองเซอรแมทและยายไปพักทีเ่ มืองขางเคียงแทน***

วันที่สี่ของการเดินทาง
เชา

เซอรแมท – มองเทรอซ – เวเวย – อินเทอรลาเกน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางโดยรถไฟจากเมืองเซอรแมท สูเมืองแทซ เพื่อนําทานเดินทาง
โดยรถโค ช ปรั บ อากาศสู เ มื อ งมองเทรอซ (Montreux) เมื อ งตากอากาศที่

ระยะทาง 140 กม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ช.ม.

ตั้งอยูริมทะเลสาบเจนีวา ไดชื่อวาริเวียราของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน
บ า นเรื อ น ริ ม ทะเลสาบ นํ า ท า นถ า ยรู ป กั บ ปราสาทชิ ล ยอง
(Chillon

castle) ปราสาทโบราณอายุ ก วา 800

(ด า นนอก)

ป สร า งขึ้ นบนเกาะหินริ ม

ทะเลสาบเจนี ว า ตั้ ง แต ยุ ค โรมั น เรื อ งอํ า นาจโดยราชวงศ SAVOY

โดยมี

จุดมุงหมายเพื่อ ควบคุ มการเดินทางของนั กเดิ นทางและขบวนสินค าที่จะสัญจร
ผ า นไปมาจากเหนื อ สู ใ ต ห รื อ จากตะวั น ตกสู ต ะวั น ออกของสวิ ต เซอร แ ลนด
เนื่องจากเปนเสนทางเดียวที่ไมตองเดินทางขามเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแหงนี้
จึงเปรียบเสมือนดานเก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับรอยป
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน
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บาย

จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองเวเวย (Vevey) ตั้งอยูริมชายฝงดานเหนือของ
ทะเลสาบเจนีวา เปนเมืองที่ไดชื่อวาเปน “ไขมุกแหงริเวียราสวิส” (Pearls of
the Swiss Riviera) ดินแดนที่เหมาะแกการทํากิจกรรมแทบทุกฤดูกาล แลวนํา
ทานเดินทางตอสูเมืองอินเทอรลาเกน (Interlaken) เปนเมืองที่ตั้งอยูระหวาง
ทะเลสาบทูน (Lake

Thun)

และทะเลสาบเบรี ยนซ (Lake

Brienz)

ระยะทาง 7 กม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 15 นาที
ระยะทาง 147 กม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 2.15 ชม.

อิสระใหทานไดสัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอรแลนดในเมืองเล็กๆ
ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารทองถิ่น (ชีสสวิสฟองดูร)
นําเขาสูที่พก
ั โรงแรม CITY OBERLAND หรือเทียบเทา

วันที่หาของการเดินทาง
เชา

อินเทอรลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิรน

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ออกเดิ น ทางสู เมื อ งกริ น เดอวาลด (Grindelwald) เมื อ งตากอากาศที่
สวยงามและยังเป นที่ตั้ งสถานี รถไฟขึ้ นสู ยอดเขาจุ งเฟรา (Jungfrau) เเละ
เมื่อป คศ.2001 องคการยูเนสโกประกาศใหยอดเขาจุงเฟรา เปนพื้นที่มรดกโลก

ระยะทาง 85 กม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ช.ม.

ทางธรรมชาติแห งแรกของยุโรป นํา คณะนั่งรถไฟท องเที่ยวธรรมชาติ ขึ้ นพิ ชิ ต
ยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูงกวาระดับน้ําทะเลถึ ง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร
ระหว างเส นทางขึ้ นสูยอดเขาท า นจะได ผา นชมธารน้ํ า แข็ งที่ มี ขนาดใหญ จ นถึ ง
สถานี ร ถไฟจุ ง เฟรายอร ค (Jungfraujoch) สถานี รถไฟที่ อ ยู สู ง ที่ สุ ด ใน
ยุโรป (Top of Europe) เขาชมถ้ําน้ําแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักให

ระยะทาง 40 กม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 0.30 ชม.

สวยงาม อยูใตธารน้ําแข็งลึกถึง 30 เมตร
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพื้นเมือง
พาท านชมวิว ที่ ลานสฟงซ (Sphinx Terrace) จุด ชมวิ วที่สู งที่สุ ดในยุโรป
ที่ระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดกวางไกลที่ถึงชายแดนสวิส
สัมผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป
ยาวถึ ง 22 ก.ม.และหนาถึ ง 700 เมตร โดยไม เ คยละลาย อิ ส ระให ท า นได
สนุกสนานกับการถายรูป เลนหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอด
เขาและที่ ไ ม ค วรพลาดกั บการส งโปสการ ด โดยที่ ทํา การไปรษณี ยที่ สู งที่ สุ ด ใน
ยุโรป นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไมซ้ําเสนทางเดิม ใหทานไดชมวิ ว
ทิวทัศนที่สวยงามและแตกตางกันจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวทเทอบรุนเนิน
(Lauterbrunnen) แล วเดิ นทางสู เ มือ งลูเ ซิรน (Lucerne) เมือ งทอ งเที่ ยว
ยอดนิ ยมอั น ดั บ หนึ่ ง ของสวิ ต เซอร แลนด ที่ ถู ก ห อ มล อ มไปด ว ยทะเลสาบและ
ขุนเขา จากนั้นพาทานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่
แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญ

ระยะทาง 80 กม.
ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 1 ชม.

ของทหารสวิ ส ที่ เ กิ ดจากการปฏิ วั ติ ใ นฝรั่งเศสเมื่ อ ป ค.ศ.1792 ชมสะพานไม
ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขามผานแมน้ํา
รอยส (Reuss River) อันงดงามซึ่งเปนเหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปน
สะพานไม ที่ มี ห ลั ง คาที่ เ ก า แก ที่ สุ ด ในยุ โ รป สร า งขึ้ น เมื่ อ ป ค.ศ.1333 โดยใต
หลั ง คาคลุ ม สะพานมี ภ าพวาดประวั ติ ศ าสตร ข องชาวสวิ ส ตลอดแนวสะพาน
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จากนั้นให ทา นไดอิ ส ระเลื อ กซื้ อ สิ นค า ของสวิส เชน ช็ อคโกแลต, เครื่ อ งหนั ง,
มีดพับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารไทย

ค่ํา

นําเขาสูที่พก
ั โรงแรม IBIS STYLES หรือเทียบเทา

วันที่หกของการเดินทาง

ลูเซิรน – สนามบินซูริค

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

08.00 น.

นําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาชอปปง
สินคาปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน

13.30 น.

ออกเดินทางสูก
 รุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ TG971
***ตั้งแตวันที่ 6 พ.ย. 59 เปนตนไป ออกเดินทางเวลา 13.15 น. และถึง
กรุงเทพฯ เวลา 06.10 น.***

วันที่เจ็ดของการเดินทาง
05.30 น.

กรุงเทพฯ

ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ดวยความสวัสดิภาพ

(รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวันอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองที่เขาพัก เชน กรณีที่
เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข าพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และ โปรแกรมอาจมีการ
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ
หมายเหตุ

1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง
บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึง
กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไม
อนุญาตใหเขาเมือง รวมทั้งในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง หาก
ทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
4. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิใ์ นการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ
จะแจงใหทา นทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง

5. เมื่อทานทําการซือ
้ โปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว
ในกรณีที่ลก
ู คาตองออกตัว
๋ โดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจา
 ยใดๆ ทัง
้ สิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลว
 งหนาโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชนและ
ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ
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โปรแกรม : ไฮไลท สวิตเซอรแลนด
7 วัน 4 คืน
โดยสายการบินไทย (TG)
กําหนดการเดินทาง

6-12, 13-19, 20-26 พ.ย. 2559
27 พ.ย.-3 ธ.ค. / 9-15 ธ.ค. 2559

อัตราคาบริการ

ราคา

ผูใหญ พักหองคู (หองละ 2 ทาน) ราคาทานละ

69,900.-

ผูใหญ พัก 3 ทาน 1 หอง (กรุณาอานขอมูลเพิม
่ เติมเรื่องโรงแรมที่พก
ั )

69,900.-

พักหองเดี่ยว เพิ่มทานละ

9,000.-

เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใ หญ 1 ทาน

69,900.-

เด็ก (อายุไมเกิน 12 ป) 1 ทาน พักกับผูใ หญ 2 ทาน

69,900.-

(กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พก
ั )
ในกรณีไมใชตั๋วเครื่องบิน ลดทานละ

20,000.-

คาธรรมเนียมการยื่นวีซา (ทานละ)

3,500.-

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ
80,000.-

(ราคาสามารถยืนยันไดกต
็ อเมื่อที่นั่ง confirm เทานั้น)

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุต่ํากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม **

อัตราคาบริการนี้รวม
1. คาตั๋วเครือ
่ งบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ และน้ําหนักกะเปา ไมเกิน 30
กก. (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน)
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ
3. คารถโคชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว)
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ
6. คาเขาชมสถานทีท
่ องเที่ยวตามรายการ
7. คาคาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงือ
่ นไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่)
คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามขอมู ล
เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **
- เบี้ยประกันเริ่มตน 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
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- เบี้ยประกันเริ่มตน 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุมากกวา 16 หรือนอยกวา 75 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ลานบาท]
**ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุนอยกวา 16 หรือมากกวา 75 ป **
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, รักษาตอเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท]
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

อัตรานี้ไมรวม
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง
2. คาใชจา ยสวนตัว อาทิเชน คาเครื่องดื่มทีส
่ ั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,
คาน้าํ หนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ชิ้น, คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บปวยจากโรคประจําตัว, คากระเปาเดินทางหรือของมีคาที่สญ
ู หายในระหวางการเดินทาง เปนตน
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
4. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (โดยมาตรฐาน 2 ยูโร ตอคน ตอวัน : 7 x 2 = 14 ยูโร หรือ ประมาณ
800 บาท)
5. คาบริการยกกระเปาในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเปาและทรัพยสินดวยตัวทานเอง
6. คาธรรมเนียมวีซา
 เขาประเทศเชงเกน ทานละ 3,500.7. คาทิปพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง (โดยมาตรฐาน 2 ยูโร ตอคน ตอวัน : 5 x 2 = 10 ยูโร)

เงื่อนไขการจอง
1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรบ
ั เงินมัดจําแลวเทานั้น
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มอ
ี ายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการจองคิวยื่นวีซา ภายใน
3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษท
ั ขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ
3. เมือ
่ ไดรับการยืนยันวากรุป
 ออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลก
ู คาอยูตางจังหวัด) ใหทา นติดตอเจาหนาที่
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธิไ
์ มรับผิดชอบ
คาใชจายทีเ่ กิดขึ้น
5. การยื่นวีซา ในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซา ไมเหมือนกัน ทั้งแบบหมูคณะและยื่น
รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที่
8. หากในคณะของทานมีผต
ู องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวก
ในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของทานเอง เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมค
ี วามจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน
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ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงเห

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา
1. การพิจ ารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใ ชบ ริษัททั วร การเตรี ยมเอกสารที่ดี และถูก ตอ งจะช วยให การ
พิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น
2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท ทานตองแจงใหทาง
บริ ษั ท ฯ ทราบล ว งหน า เพื่ อ วางแผนในการขอวี ซ า ของท า น ซึ่ ง บางสถานทู ต ใช เ วลาในการพิ จ ารณาวี ซ า ที่
คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได
3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวยตนเองในประเทศที่ตน
พํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น
4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตา่ํ กวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน
ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทาง
บริษัทดวย เนื่องจากประวัติการเดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวน
หนาหนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา
5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทาง
นั้นๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ใน
เลม

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเครื่องบิน
1. ทางบริษัทไดสาํ รองที่นงั่ พรอมชําระเงินมัดจําคาตัว๋ เครื่องบินแลว หากทานยกเลิกทัวร ไมวาจะดวย
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิก
์ ารเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีคาใชจาย ประมาณ 1,000 –
5,000 บาท แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง
2. หากตัว๋ เครื่องบินทําการออกแลว แตทา นไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์ รียกเก็บ
คาใชจา ยตามทีเ่ กิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลาประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย
3. นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบ
 ริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคณ
ุ สมบัตต
ิ รงตามที่สายการบิน
กําหนด เชน ตองเปนผูท
 ี่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ
 ื่นไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญ
 หา เชน
สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูทม
ี่ ีปญ
 หาทางดานสุขภาพและรางกาย
และอํานาจในการใหทน
ี่ ั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาทีเ่ ช็คอินสายการบิน ตอนเวลาทีเ่ ช็คอินเทานั้น

กรณียกเลิกการเดินทาง
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง คืนคาใชจา ยทั้งหมด
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจา ย ทานละ 10,000 บาท
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง เก็บคาใชจา ย ทานละ 20,000 บาท
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจา ยทัง้ หมด
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําใหคณะ
เดินทางไมครบตามจํานวนที่บริษัทฯกําหนดไว

(30ทานขึ้นไป)

เนื่องจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัท

และผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน
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6. กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทําการ
เลือ
่ นการเดินทางของทานไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ
คาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ และคาธรรมเนียมวีซาตามที่สถานทูตฯ เรียกเก็บ
7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวซ
ี าจากทางสถานทูต (วีซาไมผา
 น) และทานไดชําระคาทัวรหรือมัดจํา
มาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจา ยทีเ่ กิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตัว๋ เครื่องบิน
หรือคาตัว๋ เครื่องบิน (กรณีออกตัว๋ เครื่องบินแลว) / คาสวนตางในกรณีทก
ี่ รุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน
8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตัว
๋ โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ

ไมคืนคาทัวร

ทั้งหมด
9. กรณีผเู ดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนือ
่ งจากปลอมแปลงหรือการหามของเจาหนาที่ ไมวา เหตุผลใดๆ
ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
1.

เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพัก
แบบหองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง
(Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกัน หรือ อยูคนละชั้นกัน และบาง
โรงแรมอาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน ซึ่งถาเขาพัก 3 ทาน อาจจะไดเปน 1 เตียง
ใหญกับ 1 เตียงพับเสริม หรือ อาจมีความจําเปนตองแยกหองพักเนื่องจากโรงแรมนั้นไมสามารถจัดหา
ได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมในกรณีที่อาจมีการแยกหองพัก

2.

โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา

3.

กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม

4.

โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปนหองที่มีขนาดกะทัดรัต และ
ไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมนั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน
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เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สวิตเซอรแลนด)
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ 7 วันทําการ
ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา TLS Contact
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา
อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด
(หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)
2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จํานวน 2 ใบ (พื้นหลังขาว
เทานั้น ถายไมเกิน 6 เดือนหามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอน
แทคเลนส รูปไมเลอะหมึก)
3. หลักฐานการเงิน
- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement บัญชีออม
ทรัพย ยอนหลัง 6 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทานั้น(รบกวนลูกคา
ทํารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ
Statement เพื่อใหอัพเดทไมเกิน 15 วันหรืออยูในเดือนที่ยื่นวีซา)
- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ใชสําเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพยยอนหลัง 6
เดือน(ของผูที่ออกคาใชจา ย)
**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจํา**
4. หลักฐานการทํางาน
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุ
ไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403)
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาที่
โฉนดที่ดิน เปนตัน
- เปนพนักงาน

หนังสือรับรองการทํางาน จากบริษัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํางาน

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT
MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคาํ วา “TO WHOM IT MAY
CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
5. เอกสารสวนตัว
-

สําเนาทะเบียนบาน

-

บัตรประชาชน

-

สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ป)

-

ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี)
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-

ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน)

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 20 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา
-

หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตอง
คัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา
พาสปอรตมารดามาดวย

-

หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดาจะตองคัด
หนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนา
พาสปอรตบิดามาดวย

-

หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมให
บุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา

-

กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝาย
ใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว

-

*** กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป บิดาและมารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมได
ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพิ่มเติม
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แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลยื่นวีซาเชงเกนประเทศสวิตเซอรแลนด
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริงทุกขอ เนื่องจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน)

ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..…
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..……………
2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………….
3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………
4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด……………………………………………………………………………………..
5. สถานที่เกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………
6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………….…………………
7. สัญชาติปจจุบัน ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน…………………………..
8. เพศ

ชาย

9. สถานภาพ

หญิง
โสด

แตงงาน (จดทะเบียน)

แตงงาน (ไมจดทะเบียน)

หยา

แยกกันอยู

หมาย (คูสมรสเสียชีวิต)

อื่นๆ (โปรดระบุ)…………….
10. ในกรณีที่ผูสมัครขอวีซาเปนเด็ก อายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณ ใหใสชื่อ และที่อยู ผูปกครอง
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………..…
11. ที่อยูของผูขอวีซา
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………
หมายเลขโทรศัพทมือถือที่ติดตอได..................................................................
12. อาชีพปจจุบัน (หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน)
.......................................................................................................
13. ชื่อบริษัทหรือรานคา และที่อยู หมายเลขโทรศัพท / สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ทีอ
่ ยูของ
สถาบันศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………….……
14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรบ
ั ในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
ไมเคย
เคยได ใชไดตั้งแตวันที่.......................................ถึงวันที่............................................
15. เคยถูกพิมพลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนานี้
ไมเคย

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................
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16. ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม
ไมเคย

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

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ
ตัวผูขอวีซาเอง

มีผูอื่นออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)
กรุณาระบุชื่อ ......................................................

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ
เงินสด

…………………………………………………..…
สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ

เช็คเดินทาง

เงินสด

บัตรเครดิต

ที่พักที่มีผจ
ู ัดหาให

ชําระคาที่พักลวงหนาแลว

คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให

ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว

ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว

อื่นๆ (โปรดระบุ)

อื่นๆ (โปรดระบุ)

************************************************
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น
ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น
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