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8 วัน 6 คืน สวิส อิตาลีเหนือ อุทยานโดโลไมท์
นัง่ รถไฟกอตทาร์ ดพาโนรามาเอ็กซ์เพรส (อุโมงค์ที่ยาวและลึกที่สุดในโลก) / ชมอุทยานโดโลไมท์ (UNESCO)

******บินตรงสู่ นครซู ริคด้วยสายการบินสวิส******

มิถุนายน – ตุลาคม
ราคาเดียว

69,900 บาท

(ไม่ รวมค่ าวีซ่าเชงเก้น / รวมทิปหัวหน้ าทัวร์ และคนขับรถแล้ว)
ซูริค, ลูเซิ ร์น, นัง่ รถไฟกอตทาร์ ดพาโนรามาเอ็กซ์เพรส, ลูการ์ โน, เบอการ์ โม, เบรสชา
เซอร์ มิโอเน, ทะเลสาบการ์ ดา, เวโรนา, โบลซาโน, อุทยานแห่งชาติโดโลไมท์, กอร์ ตีนา ดิ อัมเปซโซ
อินส์บรู ค, เข้าชมพระราชวังอินส์บรู ค, ซังท์กาลเลิน, ซูริค

8-15 มิ.ย. / 25 ก.ย.- 2 ต.ค./ 16-23 ต.ค. / 23-30 ต.ค.

EHC-LX-8D-ITALYDOLOMITE

แผนทีเ่ ส้ นทางการเดินทางตามโปรแกรม

วันแรก

กรุงเทพมหานคร – ซูริค

09.30 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์ เชคอิน สายการบินสวิสแอร์ แถว G 1-6 (Row G) ประตูทางเข้าที่ 4
อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ (บินตรง) โดยสายการบินสวิสแอร์ เที่ยวบิน LX 181 (ใช้เวลาบิน
ประมาณ 11.45 ชัว่ โมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์ หลากหลายกับ จอที วีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินมีบริ การ
อาหารกลางวัน และ อาหารคํ่า ระหว่างเที่ยวบินตรง สู่นครซูริค
เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

12.45 น.

19.35 น.

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Park Inn by Radisson Zurich Airport หรื อ Holiday Inn Messe **** หรื อเทียบเท่ า
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วันที่สอง

ลูเซิร์น – นั่งรถไฟสายกอตทาร์ ด – ลูการ์ โน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่ านเดิ น ทางสู่ เมืองลูเซิ ร์ น (ระยะทาง 66 กม. ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ 1 ชม.) อดี ต หัว เมืองโบราณของ
สวิสเซอร์แลนด์ เป็ นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า “หลังคาแห่งทวีปยุโรป” (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมี
เทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์ แล้ว ก็ยงั มีภูเขาใหญ่นอ้ ยสลับกับป่ าไม้ที่แทรกตัวอยู่ตามเนิ นเขาและไหล่เขา
สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอัน เขียวชอุ่ม นําท่านแวะถ่ายรู ปกับ สะพานไม้ชาเพล หรื อสะพานวิหาร
(Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่ น้ าํ รอยซ์ เป็ นสะพานไม้ที่เก่าแก่ ที่สุด ในโลก มีอายุหลายร้ อยปี เป็ นสัญลักษณ์และ
ประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารนี้เป็ นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไป
ยังป้ อมแปดเหลี่ย มกลางนํ้า จั่ว แต่ ละช่ องของสะพานจะมีภ าพเขี ย นเรื่ องราวประวัติค วามเป็ นมาของประเทศ
สวิสเซอร์แลนด์ เป็ นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสี ยดายที่ปัจจุบนั สะพานไม้น้ ี ถูกไฟไหม้เสี ยหายไปมาก
ต้องบูร ณะสร้างขึ้นใหม่เกือบหมด จากนั้น นําท่านชมรู ป แกะสลักสิ งโตร้องไห้ หรื อ อนุ สาวรี ยร์ ู ปสิ งโตหิ น เป็ น
อนุสาวรี ยท์ ี่ต้งั อยูใ่ จกลางเมือง ไม่ไกลจากสะพานไม้มากนัก อนุสาวรี ยร์ ู ปสิงโตหิน แกะสลักอยูบ่ นหน้าผา ที่หัวของ
สิงโตจะมีโล่ห์ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิสเซอร์แลนด์อยู่ อนุ สาวรี ยร์ ู ปสิ งโตแห่ งนี้ ออกแบบและแกะสลักโดย
ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยูร่ าว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ.1819-1821 โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็ นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้าน
ความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี ที่เสี ยชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู ้ป้องกันพระราชวังในครั้งปฏิวตั ิ
ใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย
14.10 น.

นําท่านเดินทางสู่ สถานีฟลูเลิน (Fluelen Station) (ระยะทาง 41 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)
นําท่านขึ้นรถไฟสายกอตทาร์ ดพาโนรามาเอ็กซ์ เพรส (Gotthard Panorama) ออกเดินทางสู่ เมืองลูการ์ โน (Lugano)
สัมผัสประสบการณ์กว่า 2 ชัว่ โมงบนรถไฟอีกหนึ่ งเส้นทางที่สวยงามของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ มุ่งหน้าสู่ เมืองลู
การ์โนทางตอนใต้ของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ เดินทางตัดผ่านเทือกเขาแอลป์ ระยะทางกว่า 57 กม. ทําให้อุโมงค์
กอตทาร์ดเป็ นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในโลกและเป็ นเส้นทางสัญจรระดับพื้นดินเส้นทางแรกผ่านเทือกเขาแอลป์ สามารถ
ร่ นระยะเวลาการเดินทางจากเหนือจรดใต้กว่า 1 ชม. รวมใช้เวลาก่อสร้างทั้งสิ้น 17 ปี ตั้งแต่ ค.ศ.1999-2016 และวัสดุ
จากการก่อสร้างกว่า 99% ถูกนําไปรี ไซเคิลใช้ในงานก่อสร้างให้เกิดประโยชน์ท้ งั หมด โดยอุโมงค์กอตทาร์ ดเปิ ดใช้
งานครั้งแรกเมื่อ 1 มิถุนายน 2559 และเปิ ดใช้งานเต็มรู ปแบบเมื่อปลายปี พ.ศ.2559 ที่ผ่านมา (หากรถไฟกอตทาร์ ด
พาโนราม่าเอ็กซ์เพรสในวันเดินทางไม่สามารถรองรับคณะได้ ทางทัวร์ จะจัดรถไฟที่วิ่งในเส้นทางเดียวกันทดแทน
เพื่อให้ท่านได้ชมธรรมชาติแบบเดียวกัน)
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16.38 น.

รถไฟเดินทางถึง เมืองลูการ์โน (Lugano) เมืองที่ถูกล้อมรอบด้วยภูเขาจํานวนมาก อีกทั้งยังตั้งอยู่ริมทะเลสาบลูกาโน
(Lugano Lake) ที่ต้งั อยูร่ ะหว่างพรมแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์–อิตาลี ลูกาโนได้ชื่อว่าเมืองหลวงแห่ งพันธรัฐ
ทิซิโน (Ticino) ที่มีบรรยากาศแบบสวิส–อิตาเลี่ยน จนได้รับการขนานนามว่า “สวิสริ เวียร่ า” ในฐานะเป็ นเมืองตาก
อากาศของชาวสวิส อิสระให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศริ มทะเลสาบลูกาโน จากนั้นนําท่านชมความงดงามของ ย่าน
เมืองเก่า (Old Town) ตั้งอยูบ่ ริ เวณใจกลางเมืองที่มีลกั ษณะเป็ นจัตุรัสสไตล์เมดิเตอร์ เรเนี ยนและยังเป็ นที่ต้ งั ของย่าน
การค้า รวมไปถึงเหล่าอาคารเก่าแก่ของเมือง

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Cruise hotel / or Hotel Como / or De La Paix Lugano **** หรื อเทียบเท่ า

วันที่สาม

เบอร์ กาโม – เบรสชา

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเบอร์กาโม (Bergamo) (ระยะทาง 91 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) หนึ่ งในเมืองที่มี
ความสําคัญทางประวัติ ศาสตร์ ของแคว้น ลอมบาร์ เดีย (Lombardy) ซึ่ งในอดี ต เคยเป็ นถิ่น ฐานของชนเผ่าเซลติ ก
นอกจากนี้ยงั เป็ นหนึ่งในเมืองของอิตาลีเพียงไม่กี่แห่งที่รอดพ้นจากภัยพินาศใหญ่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง นํา
ท่านชม จัตุรัสเวคเคีย (Piazza Vecchia) ตั้งอยูใ่ จกลางย่านเมืองเก่า หรื อโอลด์ทาวน์ ซึ่งห้อมล้อมไปด้วยกลุ่มอาคาร
สถาปั ตกรรมยุคกลางอันมีเสน่ ห์ แวะชม วิหารซานต้ามาเรี ย (Santa Maria Maggiore) วิหารยุคกลางศตวรรษที่ 11
ศูนย์รวมจิตใจของชาวเมือง ซึ่งสร้างเคียงคู่กบั วิหารคอลเลโอนี (Cappella del Colleoni) ซึ่งโดดเด่นด้วยหอโดมแต่ง
แต้มไปด้วยหินอ่อนหลากสีสนั

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเบรสชา (Brescia) (ระยะทาง 53 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) อีกหนึ่ งเมืองท่องเที่ยว
ของแคว้นลอมบาร์เดีย ซึ่งมีความสําคัญตั้งแต่ยคุ สมัยที่ปกครองโดยชาวโรมันเมื่อครั้งก่อตั้งเมืองเมื่อ 3,200 ปี ก่อน ซึ่ง
ปั จจุบนั ก็ยงั เป็ นหนึ่ งในเมืองที่มีความสําคัญด้านอุตสาหกรรมของประเทศอิตาลี นําท่านชม จัตุรัสเดลล่ารอกเกีย
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(Piazza della Loggia) จัตุรัสกลางเมืองสไตล์เรอเนอซองส์ แวะถ่ายรู ปกับนาฬิ กาดาราศาสตร์ บนหอคอยศาลาว่าการ
ประจําเมือง ผ่านชม โบสถ์ใหม่ (Duomo Nuovo) โบสถ์ยุคศตวรรษที่ 16 ซึ่งสร้ างเคี ยงคู่ก ับโบสถ์เก่า (Duomo
Vecchio) โบสถ์โบราณยุคศตวรรษที่ 11 จากนั้นได้เวลา
คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Igea hotel Brescia / or Blu hotel Brixia **** หรื อเทียบเท่ า

วันที่สี่

เซอร์ มโิ อเน – เวโรนา – โบลซาโน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองเซอร์มิโอเน (Sirmione) (ระยะทาง 44 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) จากนั้นนําท่าน
เข้าชม เมืองโบราณ Grotte di Catullo วิหารโบราณซึ่ งสร้างบนแหลมทางตอนเหนื อของเมืองเซอร์ มิโอเนใกล้
ทะเลสาบการ์ดา เมืองโบราณแห่งนี้มีอาณาเขตกว่า 2 เฮคเตอร์ หรื อเทียบเท่า 20,000 ตารางเมตร ห้อมล้อมด้วยดงต้น
มะกอกกว่า 1,500 ต้น จากนั้นนําท่านถ่ายรู ปกับ ทะเลสาบการ์ ดา (Garda Lake) ทะเลสาบนํ้าจืด ที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศอิตาลี ซึ่งคลอบคลุมพื้นที่กว่า 370 ตารางกิโลเมตร เป็ นแหล่งเล่นกีฬาทางนํ้าของชาวอิตาเลี่ยน เนื่ องด้ว ย
ทัศนี ยภาพที่งดงาม ประกอบถึงคลื่น ลมที่ ดีจ ากเขตที่ห้องล้อมด้ว ยหุ บเขา จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองเวโรนา
(Verona) (ระยะทาง 45 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นําท่านเที่ยวชม เมืองเวโรนา (Verona) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวชื่อดังทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ซึ่งมีชื่อเสียงโด่ง
ดังจากบทประพันธ์เรื่ องโรมิโอและจูเลียตของศิลปิ นเอกนาม วิลเลี่ยม เชคสเปี ยร์ นอกจากนี้เมืองเวโรนายังได้รับการ
รับรองเป็ นเมืองมรดกโลกโดย UNESCO อีกด้วย นําท่านถ่ายรู ปกับ เวโรนาดูโอโม (Verona Duomo) หรื อโบสถ์
ประจําเมืองเวโรนา สร้างขึ้นแบบสไตล์โรมาเนสก์เมื่อศตวรรษที่ 12 และมีการต่อเติมภายในมากมายเมื่อภายหลังด้วย
ศิลปะสไตล์กอธิก ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองโบลซาโน (Bolzano) (ระยะทาง 153 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ
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2.30 ชม.) เมืองหลวงของจังหวัดทิโรลใต้ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี ซึ่งได้รับโหวตเมื่อปี ค.ศ.2014 ว่าเป็ นเมือง
ที่มี คุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของประเทศ นําท่านชม จัตุรัส Piazza delle Erbe ณ ใจกลางเมือง เดินลัดเลาะชมวิถีความ
เป็ นอยูข่ องชาวเมือง นอกจากจะเต็มไปด้วยร้านอาหารและคาเฟ่ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวแล้ว ยังมีตลาดกลางเมืองที่
ขายทั้งอาหารสด ผัก และผลไม้ รวมถึงของชําร่ วยต่างๆอีกด้วย นําท่านแวะชม โบลซาโนดูโอโม (Bolzano Duomo)
โบสถ์สาํ คัญประจําเมืองที่ต้งั อยูไ่ ม่ไกลจากจัตุรัสมากนัก สร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 15 อิสระให้ท่านเดินชมเมืองน่ ารัก
แห่งนี้ตามอัธยาศัย
คํ่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Four Points by Sheraton Bolzano **** หรื อเทียบเท่ า

วันที่ห้า

ออร์ ตเิ ซ – อุทยานแห่ งชาติโดโลไมท์ - กอร์ ตนี า ดิ อัมเปซโซ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองออร์ติเซ่ (Ortisei) (ระยะทาง 36 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองหน้าด่านก่อนเดิน
ทางเข้าสู่เขตอุทยานโดโลไมท์ ล้อมรอบด้วยหุบเขามากมาย ทําให้บรรยากาศของเมืองตากอากาศแห่ งนี้ อุดมไปด้วย
ความร่ มรื่ น และดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างมากมาย ได้เวลานําท่านนัง่ กระเช้า Alpe di Siusi ขึ้นสู่ที่ราบสูงในเขตอุทยาน
โดโลไมท์ ซึ่งถูกขนาดนามว่าเป็ นที่ราบสู งบนภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป ท่านจะได้สัมผัสทัศนี ยภาพอัน งดงาม
ของหุบเขารอบด้านที่โอบล้อมภายในอาณาเขตของอุทยานแห่งชาติโดโลไมท์ ซึ่งเป็ นอุทยานแห่ งชาติแห่ งเดียวของ
ประเทศอิต าลีที่ได้รับรองเป็ นมรดกโลก (UNESCO World Heritage) อิสระให้ท่านเก็บภาพบรรยากาศความ
ประทับใจก่อนเดิ นทางกลับลงสู่ เมืองออร์ ติเซ่ (***การให้ บริ ก ารของกระเช้ าขึน้ กับสภาพความพร้ อมของสภาพ
อากาศ / หากกระเช้ าไม่เปิ ดให้ บริ การ บริ ษัทจะคืนค่ าขึน้ กระเช้ าให้ กับทุกท่ านแทน)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

EHC-LX-8D-ITALYDOLOMITE
บ่าย

คํ่า

นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบบรายเอียส (Lago di Braies) หรื อในภาษาเยอรมันเรี ยกว่า Pragser Wildsee (ระยะทาง
90 กม. ใช้เ วลาเดิ น ทางประมาณ 1.30 ชม.) ทะเลสาบสี ฟ้า เขี ยวมรกตบนที่ ราบสู งระดับ 1,500 เมตรเหนื อ
ระดับนํ้าทะเล ตั้งอยู่ทางตอนเหนื อของอุทยานแห่ งชาติโดโลไมท์ ซึ่งเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิ ยมอันดับต้นๆที่
นักท่องเที่ยวนิยมแวะมาเก็บภาพบรรยากาศความงดงามของอุทยานแห่งนี้ อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจตาม
อัธยาศัย จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบมิซูรินา (Misurina Lake) อีกหนึ่ งทะเลสาบชื่อดังในอุทยานแห่ งชาติ
โดโลไมท์ ตั้งอยูท่ ี่ระดับความสูง 1,754 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล ซึ่งมีความโด่งดังเรื่ องภาพวิวภูเขาสะท้อนนํ้าในวัน
ฟ้าใส ดึงดูดให้นกั ท่องเที่ยวมากมายไม่พลาดที่จะแวะมาเยือนทะเลสาบแห่งนี้ ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่ เมือง
กอร์ตีนา ดิ อัมเปซโซ (Corina d I Ampezzo) (ระยะทาง 14 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)
รับประทานอาหารคํ่าในโรงแรมที่พกั
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Hotel Bellevue / or Hotel Ancora **** หรื อเทียบเท่ า

วันที่หก

อินส์ บรูค – ซังท์ กาลเลิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองอินซ์บรู ค (Innsbruck) (ระยะทาง 165 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) หนึ่ งในสาม
เมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรี ย (อีกสองแห่งคือเวียนนา และซาลส์บวร์ก) ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าํ
อิน มีลกั ษณะเป็ นที่ราบแคบแทรกตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาแอลป์ มีสภาพอากาศที่ดีตลอดปี เป็ นเหตุให้ผทู ้ ี่ได้เข้ามา
ปกครองออสเตรี ยต่างติดใจมาพักผ่อนในเมืองแห่ง นําท่านเข้าชม พระราชวังอินส์บรู ค (Imperial Palace) หรื ออีกชื่อ
หนึ่ งคื อ The Hofburg หนึ่ งในสามพระราชวังหลวงของประเทศออสเตรี ย เคี ยงคู่ กบั พระราชวังเชิ งบรุ น น์และ
พระราชวังฮอฟบวร์กแห่ งกรุ งเวียนนา ถูกสร้างเมื่อปี ค.ศ.1460 โดยอาร์ คดยุค ซิกิสมุนด์ และใช้เป็ นที่ประทับของ
ราชวงศ์ฮบั ส์บูร์กมาเกือบ 450 ปี

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
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บ่าย

คํ่า

นําท่านเดินทางสู่ เมืองซังท์กาลเลิน (St. Gallen) (ระยะทาง 212 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม.) ซึ่งได้ชื่อว่า
เป็ นเมืองที่มีความรุ่ งเรื องและเข้มแข็งทางศาสนามาตั้งแต่สมัยยุคกลาง นําท่านเข้าชมโบสถ์ซงั ท์กาลเลิน สร้างขึ้นตาม
สถาปัตยกรรมสไตล์บาโรคเมื่อศตวรรษที่ 8 ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.
1983 ภายในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังอันขึ้นชื่อและภาพเขียนเฟรสโก้ ที่ออกแบบและเขียนโดยนักจิตรกรชื่อดังอย่าง
ไมเคิล แองเจโล นําท่านชมเมืองซังกาลเลิน เมืองสวยน่ารักอีกเมืองของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Radisson Blu St Gallen *** หรื อเทียบเท่ า

วันที่เจ็ด

ซูริค

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 90 กม. ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ชัว่ โมง) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ นําท่านสู่ จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) จัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ในอดีตเคย
เป็ นศูนย์กลางของการค้าสัตว์ที่สาํ คัญของเมืองซูริค ปัจจุบนั จัตุรัสนี้ได้กลายเป็ นชุมทางรถรางที่สาํ คัญของเมืองและ
ยังเป็ นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ นําท่านแวะ
ถ่ายรู ปกับ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) โบสถ์ที่มีชื่อเสี ยงของเมืองซูริค สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 853 โดย
กษัตริ ยเ์ ยอรมันหลุยส์ ใช้เป็ นสํานักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่ า นเดิ น เล่ น บนถนน บานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็ นถนนอัน ลือ ชื่ อที่ มีค วามยาวประมาณ 1.4
กิโลเมตร เป็ นถนนที่เป็ นที่ รู้จกั ในระดับนานาชาติว่าเป็ น ถนนช้อปปิ้ งที่มีสินค้าราคาแพงที่สุดแห่ งหนึ่ งของโลก
ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็ นที่ต้งั ของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่ องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรม
ระดับหรู ถัดจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ คือ ถนนออกัสตินเนอร์ กาส (Augustinergasse) ถนนเก่าแก่สายเล็กๆ ที่มี
มาตั้งแต่สมัยยุคกลาง ตลอดสองข้างทางเป็ นที่ต้งั ของอาคารบ้านเรื อนที่สร้างขึ้นจากช่างฝี มือในยุคกลาง ไฮไลท์การ
ท่องเที่ยวคือการไปชมความงดงามของเหล่าหน้าต่างไม้แกะสลักตามอาคารต่างๆบนถนนแห่งนี้

15.00 น.
17.55 น.

นําท่านสู่สนามบินซูริค เพื่อเชคอินและทําคืนภาษี (Tax Refund)
ออกเดินทางสู่กรุ งเทพมหานคร (บินตรง) โดยสายการบินสวิสแอร์ เที่ยวบิน LX 180 (ใช้เวลาบิน 10.30 ชัว่ โมง)
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วันที่แปด

กรุงเทพมหานคร

09.35 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
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8 วัน 6 คืน สวิส อิตาลีเหนือ โดโลไมท์ (บิน LX)
(ไม่ รวมค่ าวีซ่าเชงเก้น / รวมทิปหัวหน้ าทัวร์ และคนขับรถแล้ว)
8-15 มิ.ย. / 25 ก.ย.- 2 ต.ค./ 16-23 ต.ค. / 23-30 ต.ค.
อัตราค่าบริ การ (บาท)
ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
เด็กอายุ 2-11 ปี (เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

มิ.ย./ก.ย./ต.ค.
69,900
10,000
67,900

เด็กทารกอายุต่าํ กว่า 2 ปี ( พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน )

โปรดสอบถาม

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน BKK-ZRH//ZRH-BKK หักค่าตัว๋ คืน

95,000-140,000

20,000
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่สายการบิน
ประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 26 ก.พ. 2562) **
ข้ อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
 สําหรับห้องพักแบบ 3 เตียง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนําให้ท่าน เปิ ดห้องพัก เป็ น
2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ นํ้าหนักไม่เกิน 20 ก.ก.
 กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) นํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานีร้ วมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินสวิส (กระเป๋ าเดินทางนน. ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ าํ มัน, ประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อ (ตามที่ระบุ)
 ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ (ตามที่ระบุ)
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 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 ค่าทิปคนขับรถ วันละ 2 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน รวม 7 วัน คิดเป็ น 14 ยูโร
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 2 ยูโร ต่อท่าน ต่อวัน รวม 8 วัน คิดเป็ น 16 ยูโร
อัตรานีไ้ ม่รวมถึง
 ค่าวีซ่าเชงเก้น ประมาณ 3,100 บาท (กรุ ณาตรวจสอบอีกครั้งเนื่องจากขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน)
 ค่าพนักงานยกกระเป๋ าที่โรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋ าด้วยตัวเอง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองทีน่ ั่งจ่าย 35,000 บาท/ท่ าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปออกเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (เฉพาะกรณี ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้น) (เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 75 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-59 วัน หักค่ามัดจํา 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-74 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจํา 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
(เมษายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 1-19วัน)
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาํ การยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการนําเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ากว่ า 20 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง(หากจานวนลูกค้ าในคณะไม่ ถงึ 20 ท่ าน ราคาทัวร์ เพิ่มท่ านละ 4,000 บาท)
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
เพื่อทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การ
นัด หยุด งาน การประท้ว ง ภัย ธรรมชาติ การก่ อ จราจล อุ บัติ เหตุ ปั ญ หาการจราจร ฯลฯ ทั้ง นี้ จะคํา นึ ง และรั ก ษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน ใน
กรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาํ การตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิด ชอบค่ าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้น หากท่านถูกปฎิ เสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงิ นค่าทัว ร์ ที่ท่านชําระ
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มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี
เลือดหมู
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตัว๋ เครื่องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดําเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์ดว้ ย
ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตัว๋ เครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และใน
กรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
(ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์
นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั ยกเลิก
บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะทําให้
ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่าํ เครื่ องปรับอากาศที่ มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มกี ารจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ นต้น
กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
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 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่างละเอียดอีก
ครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใสพร้อม
ที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิม่ เป็ นสิทธิ์ของสายการบินที่
ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก นํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาํ ขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าํ หนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสดั ส่วนไม่เกิน 7.5 x
13.5 x 21.5 สําหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สําหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ้าหนักส่วนที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยนํ้าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้ จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่
แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน ) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่
บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุก
ประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยค่าเสี ยหายตามรายละเอียดข้างต้น
เท่านั้น
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้อง
ระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้ น
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 5-7 วันทําการ)
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ้ว่าต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ
เพื่อขอยืน่ วีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ
1. หนังสือเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รู ปถ่ายสีหน้าตรง จํานวน 2 รู ป มีรายละเอียดดังนี้
- พื้นหลังสีขาว ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม.
- ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรื อศีรษะ
- ภาพถ่ายปัจจุบนั (ไม่เกิน 6 เดือน)
- ใบหูและคิ้วจะต้องปรากฏบนภาพถ่าย
- ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็นใบหน้า 70-80% ของภาพอย่าง
ชัดเจนสําเนาบัตรประชาชน
3. สําเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
4. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคํานําหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
5. สําเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คาํ นําหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
6. สูติบตั ร (กรณี เด็กตํ่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสูติบตั รมา)
7. กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื อ
อําเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านั้น
และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรื ออําเภอเท่านั้น
และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
8. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทางาน) ทาเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3
เดือน)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
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- กรณี พนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตาํ แหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
- กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
- กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
- กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากําลังศึกษาอยู่ ระบุช้นั ปี ที่ศึกษา
9. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้งั Bank guarantee และ สําเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
- สเตทเมนท์ ( Bank Statement ) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000
บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน พร้อมประทับตราจากธนาคาร
- บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บญั ชีฝากประจําต้องเตรี ยมดังนี้
- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกันเท่ านั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มกี ารกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็ น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสําเนาสมุดบัญชี
- บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บญั ชีฝากประจํา ต้องเตรี ยมดังนี้
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจํา (Fixed account) ออกโดย
ธนาคาร ระบุชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุ
ชื่อผูถ้ ูกรับรองในจดหมายด้วย)
- กรุ ณาแนบสูติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพือ่ แสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่า
เป็ นคนในครอบครัวเดียวกัน
กรณี นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2
(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)
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แบบฟอร์ มการสารองทีน่ ั่ง

8 วัน 6 คืน สวิส อิตาลีเหนือ โดโลไมท์
(ไม่ รวมค่ าวีซ่าเชงเก้น / รวมทิปหัวหน้ าทัวร์ และคนขับรถแล้ว)
ราคาทัวร์ 69,900 บาท :
ลําดับ
ที่

8-15 มิ.ย. / 25 ก.ย.- 2 ต.ค./

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

ห้องพัก
(SGL/TWN/TRP)

16-23 ต.ค. /

สะสมไมล์

อาหาร

23-30 ต.ค.
สถานฑูตที่เคยสแกน
ลายนิ้วมือในการยื่น
วีซ่าเชงเก้น (กรุ ณาระบุ)

หมายเหตุ : ประเทศอังกฤษ ไม่จดั ว่า เป็ นการทําวีซ่าในกลุ่มเชงเก้น

(รบกวนเอเย่นต์ใส่ เบอร์ โทรศัพท์ ลกู ค้าด้ วยนะคะ เพื่อเราจะได้ โทรแจ้งลูกค้า ณ วัน นัดหมายเดินทาง)
ชื่ อผู้สารองที่นงั่ .............................................................. เอเย่นต์.........................................................................
โทรศัพท์ .................................... แฟกซ์ ................................. อีเมล์...................................................................
โทรศัพท์ มือถือ..........................................................
*** กรุณาส่ งแฟกซ์ แบบฟอร์ มสารองที่นั่ง และ สาเนาพาสปอร์ ตลูกค้า มาที่ แฟกซ์ 02 635 1421 ***

ติดต่อเจ้าหน้ าที่ โทร 02 635 1415

