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8 วัน 6 คืน อันซีน สวิตเซอร์ แลนด์ V2 (บินตรง)
ชมธารนํ้าแข็ง ณ อเล็ทช์ อารี น่า / แช่น้ าํ แร่ เมืองบริ กเกอร์บาร์ด / ขึ้นเขามิทเทลอาลาลิน

***บินตรงสู่ นครซู ริค*** ด้วยสายการบินสวิส อินเตอร์ เนชั่นแนล

กันยายน – ตุลาคม 2562
เริ่มต้ นที่

73,900 บาท

(รวมทิปหัวหน้ าทัวร์ /คนขับรถแล้ว / ไม่ รวมค่ าวีซ่าเชงเก้น)
ซูริค – ขึ้นเขาเอกิสฮอร์ น – ชมธารนํ้าแข็ง ณ อเล็ทช์ อารี น่า – แช่น้ าํ แร่ เมืองบริ กเกอร์บาร์ ด - ซาสเฟ่
ขึ้นเขามิทเทลอาลาลิน – มองเทรอซ์ – โลซานน์ – กรู แยร์ – ฟรี บวร์ ก - เบิร์น – ทะเลสาบเบลาซ์ซี – อินเตอร์ ลาเก้น
อาหารคํ่ามื้อพิเษบบนฮาร์ เดอร์ คลุ ม์ – ไมริ งเกิน – หุบเขาอาเร่ – ซุก – ซูริค

25 ก.ย.-2 ต.ค./ 10-17 ต.ค./ 16-23 ต.ค./ 23-30 ต.ค.
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แผนที่การเดินทางตามโปรแกรมทัวร์

วันแรก
10.00 น.
12.45 น.

19.35 น.

กรุงเทพมหานคร – ซูริค
คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทษก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เชคอิน สายการบินสวิส อินเตอร์ชนั่ แนล แอร์เวย์ส แถว G 1-6 ประตู
ทางเข้าที่ 4 อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ นครซูริค ประเทษสวิตเซอร์ แลนด์ (บินตรง) เที่ยวบิน LX 181 (ใช้เวลาบินประมาณ 11.45 ชัว่ โมง)
เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นงั่ และสายการบินมีบริ การ อาหารกลางวัน และ อาหาร
คํ่า ระหว่างเที่ยวบินตรง สู่นครซูริค
เดินทางถึงสนามบินซูริค (ZRH) ประเทษสวิตเซอร์แลนด์ นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและษุลกากร

นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั PARK INN ZURICH AIRPORT / ALLEGRA ZURICH AIRPORT **** หรื อเทียบเท่ า
(**โปรดเตรี ยมชุดว่ายนํ้า ผ้าเช็ดตัว และถุงสําหรับเก็บชุดว่ายนํ้า พกติดตัวสําหรับเข้าใช้บริ การสปาที่เมืองบริ กเกอร์ บาร์ ดในวันรุ่ งขึ้น )
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วันที่สอง

ฟิ สช์ – ขึน้ เขาเอกิสฮอร์ น – จุดชมวิวธารนา้ แข็ง อเล็ทช์ อารีน่า – บริกเกอร์ บาร์ ด – ซาสเฟ่

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สถานีฟิสช์ (Fiesch Station) (ระยะทาง 159 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) ที่ต้งั อยู่ในหุ บ
เขาแคว้นวาเลส นําท่านนัง่ กระเช้า ขึ้นสู่ยอดเขาเอกิสฮอร์น (Eggishorn) ที่จุดชมวิวอเล็ทช์ อารี น่า (Aletsch Arena) ณ
ความสูง 2,869 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล ซึ่งจากจุดนี้สามารถเห็นยอดเขาทัว่ สวิตเซอร์ แลนด์ได้หลายยอดเลยทีเดียว
รวมถึงยอดเขายุงเฟราด้วย นําท่านชมธารนํ้าแข็ง อเล็ทช์ กลาเซียร์ (Aletsch Glacier) ธารนํ้าแข็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน
เทือกเขาแอลป์ มีความยาวทั้งสิ้นกว่า 23 กิโลเมตร และหน้ากว้างกว่า 1.8 กิโลเมตร ธารนํ้าแข็งอเล็ทช์ กลาเซียร์ เป็ น
ส่วนหนึ่งของเทือกเขาสวิสแอลป์ ร่ วมกับยุงเฟรา ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกของประเทษสวิตเซอร์แลนด์ต้งั แต่
ปี ค.ษ.2007 (UNESCO World Heritage) อิสระให้ท่านบันทึกภาพความประทับ ใจตามอัธยาษัย (***การให้ บริ การ
ของกระเช้ าขึน้ เขา ขึน้ กับสภาวะอากาศในวันเดินทางและประกาศของผู้ให้ บริ การกระเช้ า)

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิน่
นําท่านเดินทางสู่ เมืองบริกเกอร์ บาร์ ด (Brigerbad) (ระยะทาง 23 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ) เพื่อใช้
บริ การที่ Thermal Bath ษูนย์สปานํ้าแร่ ใจกลางหุ บเขาวาเลส ภายในมีบ่อนํ้าแร่ ท้ งั ในตัวอาคารและกลางแจ้งจํานวน
มากมายให้บริ การ โดยนํ้าแร่ มีอุณหภูมิต้งั แต่ 34-37 องษา อิสระให้ท่านผ่อนคลายอิริยาบถในษูนย์สปาท่ามกลางหุ บ
เขาแห่งนี้ (**โปรดเตรี ยมชุดว่ายนํ้า ผ้าเช็ดตัว และถุงสําหรับเก็บชุดว่ายนํ้า ก่อนเข้าใช้บริ การ) ได้เวลานําท่านเดินทาง
สู่ เมืองซาสเฟ่ (Saas-Fee) (ระยะทาง 30 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) หนึ่งในเมืองกลางหุบเขาซาสที่ระดับ
ความสูงราว 1,800 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล เป็ นหนึ่ งในเมืองสกีรีสอร์ ทที่มีประชากรท้องถิ่นอาษัยเพียงราว 1,500
คน

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั BEST WESTERN METROPOLE SAAS FEE **** หรื อเทียบเท่ า
***หากโรงแรมที่เมืองซาสเฟ่ ไม่ สามารถรองรับกรุ๊ปได้ ทางบริษัทจะจัดโรงแรมที่เมืองใกล้ เคียง ให้ กับคณะแทน***
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วันที่สาม

ขึน้ เขามิทเทลอาลาลิน – มองเทรอซ์ – โลซานน์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้ าขึน้ สู่ มิทเทลอาลาลิน (Mittelallalin) สถานี บนยอดเขาอาลาลิน (Allalinhorn) สัมผัส
ความสวยงามเทือกเขาสวิสแอลป์ ด้วยวิว 360 องษาบนความสู งระดับ 3,456 เมตรเหนื อระดับนํ้าทะเล และเป็ นที่ต้ งั
ของ Drehrestaurant Allalin ภัตตาคารพาโนราม่าที่หมุนรอบตัวเองได้ที่สูงที่สุดในโลก (World’s Highest Revolving
Restaurant) นําท่านเข้าชม ไอซ์พาวิลเลียน (Ice Pavillion) ถํ้านํ้าแข็งที่ต้งั อยูบ่ นยอดเขาอาลาลิน เป็ นถํ้านํ้าแข็งที่ใหญ่
ที่สุดในโลก (World’s Largest Ice Pavillion) ภายในถํ้านํ้าแข็งมีจดั แสดงการแกะสลักนํ้าแข็งรู ปทรงต่างๆได้อย่าง
สวยงาม อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับความสวยงามในถํ้าแห่ งนี้ พร้อมบันทึกภาพความประทับใจตามอัธยาษัย (***
การให้ บริ การของกระเช้ าขึน้ เขา ขึน้ กับสภาวะอากาศในวันเดินทางและประกาศของผู้ให้ บริ การกระเช้ า)

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นําท่านเดินทางด้วยกระเช้ากลับสู่ เมืองซาสเฟ่ และเดินทางด้วยรถโค้ชสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) (ระยะทาง 139
กม. ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชม.) เมืองตากอากาษที่ต้งั อยูร่ ิ มทะเลสาบเจนีวา ได้ชื่อว่าริ เวียร่ าของสวิส ชมความสวยงาม
ของทิวทัษน์ บ้านเรื อนริ มทะเลสาบ นําท่านแวะถ่ายรู ปกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า
800 ปี สร้างบนเกาะหิ นริ มทะเลสาบเจนี วา ตั้งแต่ ยุคโรมันเรื องอํานาจโดยราชวงษ์ซาวอย โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินค้าที่จะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต้หรื อจากตะวันตกสู่ตะวันออก
ของสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากเป็ นเส้นทางเดียวที่ไม่ตอ้ งเดินทางข้ามเทือกเขาสู งชัน ปราสาทแห่ งนี้ จึงเปรี ยบเสมือน
ด่านเก็บภาบีซ่ ึงเอาเปรี ยบชาวสวิสมานานนับร้อยปี จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) ซึ่งตั้งอยู่บน
ฝั่งเหนือของทะเลสาบเจนีวา (ระยะทาง 31 กม. ใช้เวลาเดินทาง 30 นาที)

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั NOVOTEL LAUSANNE / OR MOVENPICK LAUSANNE หรื อเทียบเท่ า
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วันที่สี่

กรูแยร์ – ฟรีบวร์ ก – เบิร์น

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองกรู แยร์ (Gruyere) (ระยะทาง 59 กม. ใช้เวลาเดินทาง 50 นาที ) อีกหนึ่ งเมืองท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงทางด้านการผลิตชีสรสเลิษของประเทษสวิตเซอร์ แลนด์ โดยชีสที่ผลิตจากเมืองกรู แยร์ มีประวัติษาสตร์ การ
ผลิตยาวนานกว่า 800 ปี ได้รับการขนานนามว่าเป็ นหนึ่งในสุดยอดชีสที่ดีอนั ดับต้นของโลก ที่ ซึ่งถูกผลิตขึ้ นภายใต้
การควบคุมมาตรฐาน AOC ที่เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล นําท่านเดินเที่ยวชม เมืองเก่ากรู แยร์ (Medieval Town of
Gruyere) ซึ่งตั้งอยูบ่ นที่ราบสูงระดับ 810 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล บนเชิงเขาโมเลซาน (Moléson) ใกล้หุบเขาแซนน์
ซึ่งมีแม่น้ าํ แซนน์ไหลผ่าน มีประชากรอาษัยอยูเ่ พียงราว 2,200 คน และส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกบตรกรรมและ
ปษุสตั ว์ นําท่านถ่ายรู ปกับ ปราสาทกรู แยร์ (Gruyere Castle) คฤหาสน์โบราณยุคษตวรรบที่ 13 ถูกใช้เป็ นที่พาํ นักของ
ผูป้ กครองเมื อ งมาหลายยุค สมัย ปั จ จุ บัน เป็ นพิ พิ ธ ภัฑ์เ ปิ ดและเป็ นหนึ่ งในมรดกสถานที่ สํา คัญ ของประเท ษ
สวิตเซอร์แลนด์ อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองเล็กๆหรื อเลือกซื้อชีสชื่อดังเป็ นของฝากตามอัธยาษัย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นําท่ านเดินทางสู่ เมืองฟรี บูร์ก (Fribourg) (ระยะทาง 37 กม. ใช้เวลาเดิ นทาง 30 นาที ) อีกหนึ่ งเมืองเก่ าแก่ ทาง
ตะวันตกของประเทษสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งมีแม่น้ าํ แซนน์ที่แยกมาจากแม่น้ าํ อาเร่ ไหลผ่านใจกลางเมืองซึ่งตั้งอยู่บนที่
ราบสูงระดับ 500-700 เมตรเหนือระดับนํ้าทะเล เป็ นอีกหนึ่ งเมืองที่มีการอนุ รักบ์วฒั นธรรมและประวัติษาสตร์ ของ
ประเทษไว้อย่างดีเยีย่ ม นําท่านแวะถ่ายรู ปกับ โบสถ์ประจําเมืองฟรี บูร์ก หรื อโบสถ์แห่ งเซนต์นิโคลัส (Cathedral of
St.Nicolas) โบสถ์สไตล์โกธิกที่ต้งั ตระหง่านอยูใ่ จกลางเมือง สร้างขึ้นช่วงปลายษตวรรบที่ 13 และใช้เวลากว่า 200 ปี
ในการก่ อสร้างให้เสร็ จ สิ้ น สมบู รณ์ สิ่ งที่ มีชื่อเสี ยงของโบสถ์แห่ งนี้ คือกระจกสี เสตนกลาส (Stained Glass) ซึ่ ง
ออกแบบโดยจิตรกรชาวโปลิชนาม โจเซฟ เมฮอฟเฟอร์ (Jozef Mehoffer) ในช่วงปลายษตวรรบที่ 19 ซึ่งถูกอนุ รักบ์
เป็ นหนึ่งในปฏิมากรรมทางษาสนาสไตล์อาร์ตนูโวที่สาํ คัญที่สุดชิ้นหนึ่ง จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ กรุ งเบิร์น (Berne)
(ระยะทาง 33 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เมืองหลวงของประเทษสวิตเซอร์แลนด์ เมืองโบราณเก่าแก่สร้าง
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ขึ้นเมื่อ 800 ปี ที่แล้ว โดยมีแม่น้ าํ อาเร่ (Aare) ล้อมรอบตัวเมือง เสมือนเป็ นป้ อมปราการทางธรรมชาติไว้ 3 ด้าน คือ
ทางด้านทิษเหนือ ทิษใต้ และทิษตะวันออก ส่วนทิษตะวันตกชาวเมืองได้สร้างกําแพง และสะพานข้ามที่สามารถชัก
ขึ้นลงได้ นําท่านเที่ยวชมสถานที่สาํ คัญต่างๆในกรุ งเบิร์นซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็ นเมืองมรดก
โลกในปี ค.ษ. 1863 นอกจากนี้ เบิร์นยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี
ค.ษ.2010 นําท่านชม บ่อหมีสีน้ าํ ตาล สัตว์ที่เป็ นสัญลักบณ์ของกรุ งเบิร์น นําท่าน ชมมาร์ กาสเซ ย่านเมืองเก่า ชม
อาคารเก่า อายุ 200-300 ปี ชมนาฬิกาไซ้ทค์ ล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ที่มี “โชว์” ให้ดูทุกๆชัว่ โมงในการตีบอกเวลาแต่
ละครั้ง หอนาฬิกานี้ ในช่วงปี ค.ษ. 1191 - 1256 ใช้เป็ นประตูเมืองแห่ งแรก แต่พอมีการสร้าง Prison Tower จึง
เปลี่ยนไปใช้ Prison Tower เป็ นประตูเมืองแทน และดัดแปลงไซ้ท์คล็อคเค่นทรัมให้กลายมาเป็ นหอนาฬิกา พร้อม
ติดตั้งนาฬิกาดาราษาสตร์ เข้าไป นําท่านแวะถ่ายรู ปกับ โบสถ์ Munster สิ่งก่อสร้างทางษาสนาที่ใหญ่ ที่สุดในประเทษ
สวิตเซอร์ แลนด์ สร้างขึ้นในปี ค.ษ. 1421 (***ร้ านค้ าส่ วนมากในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ปิดให้ บริ การในวันอาทิตย์ )
คํ่า

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั HOLIDAY INN BERN WEST SIDE ****หรื อเทียบเท่า

วันที่ห้า

ทูน - ทะเลสาบเบลาซ์ ซี – ฮาร์ เดอร์ คลุ ์ม – อินเตอร์ ลาเก้น

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางต่อสู่ เมืองทูน (Thun) (ระยะทาง 30 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงที่ต้งั อยูใ่ กล้เมืองอินเตอร์ ลาเก้น นําท่านเที่ยวชม เขตเมืองเก่า (Old Town of Thun) ซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรื อน
หลากสี สัน สองข้างทางเต็ม ไปด้ว ยร้ านขายของท้องถิ่น ร้ านกาแฟ คาเฟ่ เล็ก ๆ และร้ านอาหารสําหรั บ รองรั บ
นักท่องเที่ ยว นําท่ านเดินชม จัตุรัสใจกลางเมือง (City Hall Square) ซึ่งเป็ นที่ต้ งั ของษาลาว่าการ แวะถ่ายรู ปกับ
ปราสาททูน (Thun Castle) คฤหาสน์สีขาวมุงหลังคาอิฐสีน้ าํ ตาลแดง ยุคษตวรรบที่ 12 ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง จากนั้น
นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบเบลาซ์ซี (Blausee) ทะเลสาบเล็กๆใจกลางหุ บเขาคานเดอร์ ที่ต้ งั อยู่ระหว่างเมืองสปิ สซ์
และเมืองคานเดอร์ชเต็ค บนเนื้อที่เพียง 1.6 เอเคอร์ ซึ่งเป็ นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวสวิส ที่ตอ้ งการมา
พักผ่อนหย่อนใจในวันหยุด รอบๆทะเลสาบเบลาซ์ซีรายล้อมด้วยโรงแรม สนามเด็กเล่น ลานปิ กนิ ก ร้านอาหาร และ
ฟาร์ มปลาเทราต์ ทะเลสาบแห่ งนี้ ข้ ึ นชื่อเรื่ องความใสสะอาดของนํ้าสี ฟ้าเขี ยว หรื อสี Turquoise Blue ซึ่ งสามารถ
มองเห็ น ปลาเทราต์ที่อาษัย อยู่ในทะเลสาบได้อย่างชัด เจน อิสระให้ท่านเดิ น ชมทะเลสาบพร้ อมเก็บ ภาพความ
ประทับใจตามอัธยาษัย

***อิสระให้ท่านเลือกรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาษัย***
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บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ เมืองอินเตอร์ ลาเก้น (Interlaken) หรื อ เมืองระหว่างทะเลสาบ (ระยะทาง 50 กม. ใช้เวลาเดินทา
ประมาณ 1 ชม.) เป็ นเมืองที่ต้ งั อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune lake) และทะเลสาบเบรี ยนซ์ (Brienz lake) อิสระให้
ท่านได้สมั ผัสบรรยากาษและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์ แลนด์ในเมืองเล็กๆ พร้อมช้อปปิ้ งตามอัธยาษัย ท่านสามารถ
เลือกซื้ อ นาฬิก ายี่ห้อดังหลากหลายที่ ผลิต ในสวิส ไม่ว่าจะเป็ น ROLEX, OMEGA, TAG HEUER, PATEK
PHILIPPE และอื่นๆ (***ร้ านค้ าส่ วนมากในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ปิดให้ บริ การในวันอาทิ ตย์ ) จากนั้นนําท่านนั่ง
รถรางไต่เขา ขึ้นสู่ ฮาร์ เดอร์ คุลม์ (Harder Kulm) จุดชมวิวที่สูงที่สุดของเมืองอินเตอร์ ลาเก้น (Top of Interlaken) ที่
ความสูงราว 1,322 เมตรเหนื อระดับนํ้าทะเล ตั้งอยู่ในกลางเมืองอินเตอร์ ลาเก้น ดื่มดํ่ากับทัษนี ยภาพอันงดงามของ
ทะเลสาบทูนและทะเลสาบเบรี ยนซ์

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารบนฮาร์เดอร์คุลม์
หลังอาหารคํ่า นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอินเตอร์ลาเก้น
(หากภัตตาคารบนฮาร์ เดอร์ คุล์มไม่สามารถรองรั บคณะได้ จะนาคณะรั บประทานอาหารในเมืองอินเตอร์ ลาเก้ นแทน)
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั CITY OBERLAND *** หรื อเทียบเท่ า
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วันที่หก

ไมริงเกิน – หุบเขาอาเร่ – ลูเซิร์น – อาเรา – ซูริค

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองไมริ งเกิน (Meiringen) (ระยะทาง 30 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที ) เมืองท่องเที่ยว
เล็กๆที่ถูกโอบล้อมไปด้วยอ้อมกอดขุนเขา เพื่อเข้าชม หุ บเขาอาเร่ (Aare Gorge) หรื อที่ ชาวสวิสเรี ยกว่า อาเร่ ชลุคท์
(Aareschlucht) หนึ่ งในสถานที่ท่องเที่ยวสุ ดมหัษจรรย์ของประเทษสวิตเซอร์ แลนด์ เกิดจากการละลายตัวของธาร
นํ้าแข็งราว 10,000 ปี ที่แล้วเมื่อครั้งหมดยุคนํ้าแข็ง ทําให้เกิดสายธารนํ้าอันไหนเชี่ยวกัดเซาะชั้นหิ นผาไลม์สโตนจน
เกิดเป็ นหุบเขาความสูงราว 50 เมตร ที่มีแม่น้ าํ อาร์ เร่ (Aare River) ไหลพาดผ่าน และได้มีการขออนุ มตั ิสร้างทางเดิน
ลัด เลาะตามแนวผาเมื่อปี ค.ษ.1887 และเปิ ดใช้งานสู่ สาธารณะจากนั้น สองปี ให้หลัง ปั จ จุ บนั เป็ นหนึ่ งในแหล่ง
ท่องเที่ยวในฤดูร้อนที่มีชื่อเสี ยงที่สุดแห่ งหนึ่ งของประเทษ ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne)
(ระยะทาง 51 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.) อดีตหัวเมืองโบราณของสวิ ตเซอร์ แลนด์ เป็ นดินแดนที่ได้รับ
สมญานามว่า “หลังคาแห่งทวีปยุโรป” (The roof of Europe)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

บ่าย

นําท่านชมและแวะถ่ายรู ปกับ สะพานไม้ชาเพล หรื อสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ าํ รอยซ์ เป็ นสะพานไม้
ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็ นสัญลักบณ์และประวัติษาสตร์ ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารนี้
เป็ นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางนํ้า จัว่ แต่ละช่องของสะพานจะ
มีภาพเขียนเรื่ องราวประวัติความเป็ นมาของประเทษสวิตเซอร์ แลนด์ เป็ นภาพเขียนเก่าแก่อายุก ว่า 400 ปี แต่น่ า
เสี ยดายที่ปัจจุบนั สะพานไม้น้ ี ถูกไฟไหม้เสี ยหายไปมาก ต้องบูรณะสร้างขึ้นใหม่เกือบหมด จากนั้นนําท่านชมรู ป
แกะสลักสิงโตร้องไห้ หรื อ อนุสาวรี ยร์ ู ปสิงโตหิน เป็ นอนุสาวรี ยท์ ี่ต้งั อยู่ใจกลางเมือง ไม่ไกลจากสะพานไม้มากนัก
อนุสาวรี ยร์ ู ปสิงโตหิน แกะสลักอยูบ่ นหน้าผา ที่หวั ของสิ งโตจะมีโล่ห์ ซึ่งมีกากบาทสัญลักบณ์ของสวิ ตเซอร์ แลนด์
อยู่ อนุสาวรี ยร์ ู ปสิงโตแห่งนี้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ษ.18191821 โดยสร้ างขึ้นเพื่อเป็ นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี ที่เสี ยชีวิต ในประเทษ
ฝรั่งเษส ระหว่างการต่อสูป้ ้องกันพระราชวังในครั้งปฏิวตั ิใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมือง
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คํ่า

อาเรา (Aarau) (ระยะทาง 50 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที ) อีกหนึ่ งเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิ ยมเป็ น
อย่างมากในหมู่นกั ท่องเที่ยวชาวยุโรป ตัวเมืองตั้งอยูบ่ นที่ราบสูงสวิสทางตอนเหนื อของประเทษไม่ไกลมากนักจาก
นครซู ริ ค บาเซิ ล และลู เ ซิ ร์ น สามหัว เมื อ งหลัก ของประเทษสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ เมื อ งอาเราเป็ นหนึ่ งในเมื อ ง
ประวัติษาสตร์ที่ก่อตั้งขึ้นช่วงยุคกลางราวษตวรรบที่ 13 ริ มแม่น้ าํ อาเร่ หรื อส่วนหนึ่งของแม่น้ าํ ไรน์ซ่ึงไหลทอดผ่านใจ
กลางประเทษสวิตเซอร์ แลนด์ นําท่านเดินเที่ยวชมย่าน เมืองเก่าหรื อโอลด์ทาวน์ (Old Town) ที่ยงั คงกลิ่นอายของ
ประวัติษาสตร์ซ่ึงเต็มไปด้วยสิ่งปลูกสร้างที่บาํ รุ งรักบามาตั้งแต่อดีตกาล นําท่านถ่ายรู ปกับ Dachhimmel หรื อษิลปะ
การทาสีใต้จวั่ หลังคามากมายหลากหลายสีสนั ที่มีชื่อเสียงของเมืองอาเรา ซึ่งสามารถหาชมได้จากสิ่งปลูกสร้างหลังยุค
ษตวรรบที่ 16 เป็ นต้นมา อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาษัย ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich)
(ระยะทาง 64 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั PARK INN ZURICH AIRPORT**** หรื อเทียบเท่ า

วันที่เจ็ด

ซูริค

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเที่ยวชม เมืองซู ริค (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทษสวิตเซอร์ แลนด์ นําท่านสู่ จัตุ รัสปาราเดพลาทซ์
(Paradeplatz) จัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยษตวรรบที่ 17 ในอดีตเคยเป็ นษูนย์กลางของการค้าสัตว์ที่สาํ คัญของเมือง
ซูริค ปัจจุบนั จัตุรัสนี้ได้กลายเป็ นชุมทางรถรางที่สาํ คัญของเมืองและยังเป็ นษูนย์กลางการค้าของย่านธุ รกิจ ธนาคาร
สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทษสวิตเซอร์ แลนด์ นําท่านแวะถ่ายรู ปกับ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster
Abbey) โบสถ์ที่มีชื่อเสียงของเมืองซูริค สร้างขึ้นในปี ค.ษ. 853 โดยกบัตริ ยเ์ ยอรมันหลุยส์ ใช้เป็ นสํานักแม่ชีที่มีกลุ่ม
หญิ ง สาวชนชั้น สู ง จากทางตอนใต้ ข องเยอรมัน อาษัย อยู่ นํา ท่ า นเดิ น เล่ น บนถนน บานโฮฟซตราสเซอ
(Bahnhofstrasse) เป็ นถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็ นถนนที่เป็ นที่รู้จกั ในระดับนานาชาติว่า
เป็ น ถนนช้อ ปปิ้ งที่ มี สิ น ค้า ราคาแพงที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ งของโลก ตลอดสองข้า งทางล้ว นแล้ว แต่ เ ป็ นที่ ต้ ัง ของ
ห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่ องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู ถัดจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ
คือ ถนนออกัสตินเนอร์กาส (Augustinergasse) ถนนเก่าแก่สายเล็กๆ ที่มีมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง ตลอดสองข้างทางเป็ น
ที่ต้งั ของอาคารบ้านเรื อนที่สร้างขึ้นจากช่างฝี มือในยุคกลาง ไฮไลท์การท่องเที่ยวคือการไปชมความงดงามของเหล่า
หน้าต่างไม้แกะสลักตามอาคารต่างๆบนถนนแห่งนี้ (***ร้านค้าส่วนมากในประเทษสวิตเซอร์ แลนด์จะปิ ดทําการใน
วันอาทิตย์)

***อิสระให้ท่านเลือกรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาษัย***
บ่าย
15.00 น.

อิสระให้ท่านเดินเล่นในตัวเมืองซูริค
นําท่านสู่สนามบินซูริค เพื่อเชคอินและทําคืนภาบี (Tax Refund)
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18.00 น.

ออกเดินทางสู่กรุ งเทพมหานคร (บินตรง) โดยสายการบินสวิส อินเตอร์ เนชัน่ แนล แอร์ ไลน์ส เที่ยวบิน LX 180 (ใช้
เวลาบิน 10.30 ชัว่ โมง) สายการบินมีบริ การอาหาร 2 มื้อระหว่างเที่ยวบิน

วันที่แปด กรุงเทพมหานคร
10.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
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8 วัน 6 คืน อันซีน สวิตเซอร์ แลนด์ V2 (บินตรง)
(รวมทิปหัวหน้ าทัวร์ /คนขับรถแล้ว / ไม่ รวมค่ าวีซ่าเชงเก้น)
25 ก.ย.-2 ต.ค./ 10-17 ต.ค./ 16-23 ต.ค./ 23-30 ต.ค.
อัตราค่าบริ การ (บาท)
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
เด็กอายุ 2-11 ปี (เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

ก.ย.-ต.ค.
73,900
9,000
71,900

เด็กทารกอายุต่าํ กว่า 2 ปี ( พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน )

โปรดสอบถาม

ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

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

95,000-140,000

20,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคานํ้ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่สายการบิน
ประกาษปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 1 เม.ย.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 23 กก. (LX)
 กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) นํ้าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมท่องเที่ยวสวิตเซอร์ แลนด์ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานีร้ วมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน LX
 ค่าภาบีสนามบิน, ภาบีน้ าํ มัน, ประกันภัยทางอากาษ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักบาพยาบาลในต่างประเทษวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักบาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทษภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่), ค่าอาหารทุกมื้อ (ตามที่ระบุ)
 ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ง ระหว่างนําเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ (ตามที่ระบุ)
 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
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 ค่าทิปคนขับรถ และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ไทย

อัตรานีไ้ ม่รวมถึง
 ค่าวีซ่าเชงเก้นสวิตเซอร์แลนด์ ประมาณ 3,000 บาท (กรุ ณาตรวจสอบอีกครั้งเนื่องจากขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน)
 ค่าพนักงานยกกระเป๋ าที่โรงแรม ซึ่งท่านต้องดูแลกระเป๋ าด้วยตัวเอง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าภาบีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาบีหกั 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 (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า)
(เมบายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 75 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-59 วัน หักค่ามัดจํา 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(เมบายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจํา 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(เมบายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทัวร์
(เมบายน-ธันวาคม ปี ใหม่ 1-19วัน)
ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาํ การยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ บทั ขอสงวนสิทธิ์ในการนําเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริ บทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ากว่ า 20 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง(หากจานวนลูกค้ าในคณะไม่ ถงึ 20 ท่ าน ราคาทัวร์ เพิ่มท่ านละ 5,000 บาท)
 บริ บทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ
เพื่อทดแทนเป็ นลําดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ บทั 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 บา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายกับบริ บทั ตัวแทนในต่างประเทษ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน ใน
กรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาํ การตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง
 บริ บทั ฯ จะไม่รับผิด ชอบค่ าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้น หากท่านถูกปฎิ เสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงิ นค่าทัว ร์ ที่ท่านชําระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ าํ เงิน) เดินทางกับคณะ บริ บทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทษใดประเทษหนึ่ ง เพราะโดยปกตินักท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี
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เลือดหมู
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตัว๋ เครื่องบินเอง (Land Only)
 ในกรณี ลูกค้าดําเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดําเนินการมาพบคณะทัวร์ดว้ ย
ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตัว๋ เครื่ องบิน
 ในการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชําระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าํ หนด ซึ่งทางบริ บทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และใน
กรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ บทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
(ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทําการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทษ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์
นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทษโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั ยกเลิก
บริ บทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทษได้
 เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ บทั 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 องปรับอากาษเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่าํ เครื่ องปรับอากาษที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มกี ารจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ บทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
 กรุ ณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ นต้น
กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนําติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เป็ นลักบณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ นํ้าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทําการตรวจอย่างละเอียดอีก
ครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใสพร้อม
ที่จะสําแดงต่อเจ้าหน้าที่รักบาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทษ ( ICAO )
 หากท่านซื้อสินค้าปลอดภาบีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่ องได้ และ
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ห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ
 สําหรับนํ้าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางนํ้าหนักเพิ่มเป็ 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 งบินด้วยสายการบินภายในประเทษ นํ้าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ กว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริ บทั 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
ชดเชยไม่เกิ น USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่
แนะนําให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน ) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่
บริ บทั ทัวร์ได้จดั ทําให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริ บทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่านต้อง
ระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้ นประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 5-7 วันทําการ)
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ้ว่าต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ บทั 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 อษีรบะ
- ภาพถ่ายปัจจุบนั (ไม่เกิน 6 เดือน)
- ใบหูและคิ้วจะต้องปรากฏบนภาพถ่าย
- ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงษีรบะ 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 งระบุสถานฑูตและประเทษ)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริ บทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3
เดือน)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
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- กรณี พนักงานบริ บทั : ใช้จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุตาํ แหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดื อน
- กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน
- กรณี เกบียณอายุราชการ: ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
- กรณี เป็ นนักเรี ยนนักษึกบา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันษึกบา นั้นว่ากําลังษึกบาอยู่ ระบุช้นั ปี ที่ษึกบา
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 เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่า
เป็ นคนในครอบครัวเดียวกัน
กรณี นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาบาอังกฤบเท่านั้น
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2
(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)
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แบบฟอร์ มการสารองทีน่ ั่ง

8 วัน 6 คืน อันซีน สวิตเซอร์ แลนด์ V2 (บินตรง)
(รวมทิปหัวหน้ าทัวร์ /คนขับรถแล้ว / ไม่ รวมค่ าวีซ่าเชงเก้น)
ราคาทัวร์ 73,900 บาท
10-17 ต.ค./ 16-23 ต.ค./

25 ก.ย.-2 ต.ค./
ลําดับ
ที่

ชื่อ – สกุล (ภาบาอังกฤบ)

ห้องพัก
(SGL/TWN/TRP)

สะสมไมล์

23-30 ต.ค.
อาหาร

สถานฑูตที่เคยสแกน
ลายนิ้วมือในการยื่น
วีซ่าเชงเก้น (กรุ ณาระบุ)

หมายเหตุ : ประเทษอังกฤบ 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

