นั่งรถไฟสายโรแมนติก เบอร์ นิน่าเอกซ์ เพรส Bernina Express รถไฟสายเก่ าแก่ ทสี่ ุ ดของสวิตเซอร์ แลนด์
นั่งรถไฟ กลาเซียร์ เอ็กซเพรส Glacier Express ผ่ านชมภูมิประเทศทีง่ ดงามของเทือกเขาแอลป์
นั่งรถไฟชมวิวท่ องเทีย่ วธรรมชาติบนภูเขาสู งแห่ งแอลป์ พิชิตยอดเขาจุงเฟรา TOP OF EUROPE
ขึน
้ เขากรอนเนอร์ แกรต ถ่ ายรู ปและชมความสวยงามของยอดเขาแมทเธอร์ ฮอร์ น
เซอร์ แมทซ์ เมืองตากอากาศทีส่ วยงาม เมืองซึ่งสงวนสถานทีไ่ ว้ ให้ มีแต่ อากาศบริสุทธิ์
หมู่บ้านกรีเมนซ์ สถานที่ตากอากาศทีอ่ ยู่บนภูเขา เป็ นหมู่บ้านแบบสวิสทีร่ ายล้ อมไปด้ วยเทือกเขาแอลป์
เทีย่ ว เมืองเวเวย์ เมืองตากอากาศทีส่ วยงามและเงียบสงบถ่ ายรู ปกับ อนุสาวรีย์ ชาลี แชปปลิน้ และ ประติมากรรมส้ อม
หมู่บ้านอิเซล์ ทวาลด์ Iseltwaldเป็ นหมู่บ้านเล็ก ๆ ริมทะเลสาบ Lake Brienzจากซี่รี่ย์เกาหลีชื่อดัง Crash Landing On You
เทีย่ วเมืองลูเซิร์น เมืองเล็กๆอันแสนน่ ารัก ชมสั ญลักษณ์ ประจําเมือง สะพานไม้ ชาเปล และ สิ งโตหินแกะสลัก

วันแรก
16.30 น.
20.30 น.

กรุ งเทพฯ–มิลาน (อิตาลี)
 คณะผูเ้ ดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ ชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ Q สายการบิน QATAR AIRWAYS(QR)
เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระบัตรที่นงั่ ขึ้นเครื่ อง
 ออกเดินทางสู่ กรุ งมิลาน ประเทศอิตาลี โดยเที่ยวบินที่ QR 833 / QR 123แวะเปลี่ยนเครื่ องที่สนามบินโดฮา
บริการอาหารและเครื่ องดื่มตลอดเทีย่ วบิน

วันทีส่ อง มิลาน – ทิราโน่ – นั่งรถไฟ “เบอร์ นิน่า เอกซ์ เพรส” – เซ็นต์ มอริทซ์ – เดินชมเมือง – ช้ อปปิ้ งสิ นค้ าพืน
้ เมือง
07.00 น. เดินทางถึงสนามบินมิลาน เมืองทางเหนือของประเทศอิตาลี เป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงในด้านแฟชัน่ และศิลปะ ซึ่ งมิลาน
ถูกจัดให้เป็ นเมืองแฟชัน่ หลังผ่านพิธีการด่านศุลกากรเรี ยบร้อยแล้ว นําคณะออกเดินทางสู่ เมืองทิราโน่ (ประมาณ 180
กม.)เมืองเล็กๆ อยูใ่ นแคว้นเวทตินทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี
เป็ นเมืองชายแดนระหว่างประเทศอิตาลีและ
ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ให้ท่านได้
เพลิดเพลินตลอดเส้นทางกับวิวสองข้างทางทั้งบ้านเรื อนรู ปทรงอิตาเลียน

เทีย่ ง
บ่าย

รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 1)
นําคณะนั่งรถไฟสายโรแมนติก เบอร์ นิน่าเอกซ์ เพรส Bernina Express(ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 ชม. 45 นาที ) รถไฟ
สายเก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์ แลนด์ เป็ นรถไฟชมวิวแบบพาโนรามาที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของประเทศสวิสเซอร์ แลนด์
เพลิดเพลินกับบรรยากาศทิวทัศน์ที่สวยงามผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ซึ่ งเป็ นภาพที่น่า
ประทับใจเป็ นอย่างยิง่ สร้างความเพลิดเพลินให้ท่านตลอดการเดินทาง จนกระทัง่ เข้าสู่ เมืองเซ็นต์ มอร์ ริทซ์ เมืองตาก
อากาศและศูนย์กลางกีฬาสกีที่มีชื่อเสี ยงระดับโลกเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบ นอกจากนี้แล้วเมืองตาก
อากาศแห่งนี้ยงั เคยได้รับเลือกให้เป็ นสถานที่แข่งขันกีฬาโอลิมปิ คฤดูหนาวถึง 2 ครั้ง ให้ ท่านถ่ายรู ปความงดงามของ
ทะเลสาบเซนต์มอร์ ริทซ์

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
พักค้ างคืน ณ HotelSteffaniหรื อระดับเดียวกัน(คืนที่ 1)

วันทีส่ าม อันเดอร์ แมทซ์ – รถไฟกลาเซียเอกซ์ เพรส GLACIER EXPRESS – เซอร์ แมทซ์ ZERMATT – เดินเทีย่ วชมเมือง
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม(มื้อที่ 3)

เทีย่ ง
บ่าย

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์ แมทท์ เป็ นเมืองเล็กๆ ตามสไตล์เมืองสกีรีสอร์ ท เป็ น เมืองในหุ บเขา
บรรยากาศในเมืองนั้นสวยงามเรี ยบง่ายตามสไตล์สวิส มีภูเขา แอลป์ สู งชันล้อมรอบ เมืองอัน เดอร์ แมทท์น้ นั มี
นักท่องเที่ยวไม่มากนัก และในช่วงฤดูหนาวจะมีนกั เล่นสกีมาเล่นสกีที่เมืองนี้
รับประทานอาหารเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 4)
นําคณะนั่งรถไฟกลาเซียร์ เอ็กซเพรส Glacier Express(ใช้ระยะเวลาประมาณ 3 ชม. 45 นาที )
หมายเหตุ: กรณี รถไฟกลาเซียร์เอ็กซเพรส เต็ม หรื องด ให้บริ การ ทางบริ ษทั ขอ สงวนสิ ทธิ์เปลี่ยนรถไฟไปเป็ นขบวนอื่นที่เดินทางใน
เส้นทางเดียวกันและวิวเดียวกันผ่านชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ มีท้ งั อุโมงค์ , สะพาน, หุ บเหว, สวิตแก

รนด์แคนยอน และหุ บเขาที่สูง 2,000 กว่าเมตรตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้วยธารนํ้าแข็งที่ผา่ น
ใจกลางเทือกเขาแอลป์ สู่ “เซอร์ แมทซ์ ” เมืองตากอากาศที่สวยงาม ตั้งอยูบ่ นความสู งกว่า 1,620 เมตร(5,350 ฟุต) เป็ น
เจ้าของยอดเขาแมทเธอร์ ฮอร์ นสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์ แลนด์ เป็ นเมืองซึ่ งสงวนสถานที่ไว้ให้มีแต่อากาศบริ สุทธิ์
โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและนํ้ามันเข้ามานอกจากรถไฟฟ้าและรถม้ามีไว้บริ การนักท่องเที่ยวอิสระกับการเดินเที่ยวชม
เมือง

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 5)
พักค้ างคืน ณ Hotel Simi หรื อระดับเดียวกัน(คืนที่ 2)
หมายเหตุ : เนื่องจากห้องพักในเมืองเซอร์แมทซ์มีจาํ นวนจํากัด หากที่พกั ในเมืองเซอร์แมทซ์เต็ม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์นําท่านเข้า
พัก บริ เวณเมืองไกล้เคียงแทน

วันทีส่ ี่
เช้ า

ยอดเขากรอนเนอร์ แกรต–ชมยอดเขาแมทเธอร์ ฮอร์ น–ทาสซ์ –หมู่บ้านกรีเมนซ์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม(มื้อที่ 6)
จากนั้นนําท่านขึ้นรถไฟไปยังยอดเขากรอนเนอร์ แกรต เพื่อให้ ท่านได้ ถ่ายรู ปกับ ยอดเขาแมทเธอร์ ฮอร์ น ( ยอดเขา
กรอนเนอร์ แกรตเป็ นจุดทีถ่ ่ ายรู ปเขาแมทเธอร์ ฮอร์ นสวยทีส่ ุ ด) ชม ยอดเขาทรงพีระมิดที่มีปลายคุม้ งอเหมือนตะขอ
แปลกตาจนราชาการ์ ตูนวอล์ทดิสนียน์ าํ ไปเป็ นแบบเครื่ องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunderในสวนสนุกดิสนียแ์ ลนด์
ตลอดจนทิวทัศน์โดยรอบที่สวยงามยิง่ นัก สมควรแก่เวลาเดินทางลงจากยอดเขาพร้อมความประทับใจ

เทีย่ ง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 7)
อิสระให้ท่านเดินเที่ยวชมเมืองเซอร์ แมทท์ ซึ่ งเป็ นเมืองเล็กๆ น่ารักที่ซ่อนตัวอยูใ่ นหุ บเขา เ ศรษฐกิจในท้องถิ่นส่ วน
ใหญ่มาจากการท่องเที่ยว ประมาณครึ่ งหนึ่งของเมืองเป็ นโรงแรมและร้านอาหาร มีเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทัว่
โลกให้มายังเมืองนี้จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองทาสซ์ โดยรถไฟ จากนั้นนําท่านกลับขึ้นรถโค้ชเพื่อเดินทาง
ไปยัง หมู่บ้านกรีเมนซ์ Grimentzเป็ นหมู่บา้ นและเป็ นสถานที่ ตากอากาศที่อยูบ่ นภูเขา สู งจากระดับนํ้าทะเล 1,620
เมตร ณ หมู่บา้ นแห่งนี้ท่านจะต้องประทับใจไม่รู้ลืมอิสระให้ท่านได้ดื่มดํ่าเดินชมบรรยากาศของหมู่บา้ นบนภูเขา ได้
อย่างเต็มที่ เป็ นบรรยากาศแบบสวิส ที่ รายล้อมไปด้วย เทือกเขาแอลป์ โครงสร้างส่ วนใหญ่ของ อาคารบ้านเรื อน
โรงแรม ร้านอาหาร ทําจากไม้สไตล์สวิสอย่างแท้จริ ง

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 8)
พักค้ างคืน ณ Hotel Cristalหรื อระดับเดียวกัน(คืนที่ 3)

วันทีห
่ ้ า กรีเมนซ์ –เวเวย์ –เบิร์น–ย่ านมาร์ คกาสเซ –หอนาฬิ กาเบิร์น – เมืองสเปี ยซ–ทะเลสาบธูน –อินเทอร์ ลาเค่ น
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม(มื้อที่ 9)
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองเวเวย์ Veveyเมืองที่อยูต่ ิดกับทะเลสาบเจนีวา หรื อ ทะเลสาบ เลค เลอ มอง เสน่ห์ของ
เมืองเวเวย์น้ นั คือเป็ นเมืองตากอากาศที่สวยงามและเงียบสงบ จนนักแสดงตลกชื่อดังของอังกฤษ ชาลี แชปปลิ้น
หลงใหลจนมาใช้ชีวติ บั้นปลายอยูท่ ี่เมืองนี้ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1952 จนถึง ค.ศ.1977 จากนั้นให้ท่านได้ถ่ายรู ปกับ อนุสาวรีย์
ชาลี แชปปลิน
้ และ ประติมากรรม ส้ อม ที่ปักอยูใ่ นทะเลสาบเจนีวา เป็ นส้อมสแตนเลสสู ง 8 เมตร กว้าง 1.3 เมตร ซึ่ ง
เป็ นสัญลักษณ์ใหม่ของเววีว่ อเวย์ส้อมขนาดใหญ่เป็ นปติมากรรมที่สร้า งขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ในการ
จัดตั้งพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารALIMENTARIUMออกแบบโดย ชอง ปิ แอร์ ซุ ก ในปี ค.ศ.1995

เทีย่ ง

จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ กรุ งเบิร์นเมืองหลวงอันเก่าแก่ของสวิตเซอร์ แลนด์ เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงสวยงามเป็ น
อย่างยิง่ จนได้รับการอนุรักษ์ และประกาศให้เป็ นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ Unesco
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 10)

บ่าย

จากนั้นนําคณะเดินทางเข้าสู่ ย่านมาร์ คกาสเซย่านเมืองเก่าซึ่ งปั จจุบนั เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านบูทีคเป็ นเขตที่
ปลอดมลพิษไม่ให้รถยนต์วงิ่ ผ่านจึงเหมาะกับการเดินเที่ยว นําชมอาคารเก่า อายุ 200–300 ปี ชมถนนจุงเคอร์ นกาสเซ
ถนนที่มีระดับสู งสุ ดๆของเมืองนี้ เดินทางเข้าสู่ ถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคาร
โบราณชมนาฬิ กาไซ้ ท์กล็อคเค่ นอายุกว่า 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆชัว่ โมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา กรุ งเบิร์ นยังเป็ นเมืองที่มี
นํ้าพุมากที่สุดเมืองหนึ่งในยุโรป จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่ เมืองสเปี ยซ Spiezเพื่อนําท่านชมทัศนียภาพที่สวยงาม
ของ ทะเลสาบธูน ซึ่ งเป็ นทะเลสาบที่เชื่อมระหว่างเมืองสเปี ยซและเมืองอินเทอร์ ลาเก้น และบริ เวณใกล้กนั นั้นจะเป็ น
ที่ต้ งั ของ ปราสาทสเปี ยซ ที่สร้างขึ้น ในปี ค.ศ. 933 โดยกษัตริ ย ์ รู อร์ ฟ ที่ 2 แห่ง เบอร์ กนั ดี และมีไร่ องุ่นที่ปลูกตาม
เนินเขาได้เวลาอันสมควรนําคณะออกเดินทางต่อสู่
เมืองอินเทอร์ ลาเค่ นเมืองหลวงของแบร์ นเนอร์ โอเบอร์ ลนั ด์
ประเทศสวิสเซอร์ แลนด์เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง ตั้งอยูร่ ะหว่างทะเลสาบสองแห่ง
คือ Thunersee และ Brienzersee ท่ามกลางเทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ ,
นาฬิกาดอกไม้ , สถานคาสิ โน ฯลฯ ให้ท่านเดินเล่นพักผ่อน ชื่นชมบรรยากาศของตัวเมืองที่มีทุ่งหญ้ากว้างกลางเมือง
มีสวนดอกไม้เล็กๆ น่ารักสร้างสี สันให้ตวั เมือง รวมทั้งมีอาคารคาสิ โนคูซาลอายุกว่า
100 ปี ที่งดงามด้วย
สถาปั ตยกรรมที่โดดเด่นและยังเป็ นคาสิ โนของเมืองอีกด้วย

คํ่า

รับประทานอาหารพืน
้ เมือง(มื้อที่ 11) ให้ ท่านได้ ลมิ้ ลองเมนูฟองดูว์แบบต้ นตําหรับ ทีข่ น
ึ้ ชื่ อของสวิ ตเซอร์ แลนด์
ทั้ง3ชนิด เริ่มต้ นจากชี ส //เนื้อสั ตว์ และ ช็ อคโกแลต

พักค้ างคืน ณ City oberlanf Hotelหรื อระดับเดียวกัน(คืนที่ 4)

วันทีห
่ ก
เช้ า

เลาเทอร์ บรุ นเน่ น–พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสู งทีส่ ุ ดในยุโรป – ลานหิมะ – ถํา้ นํา้ แข็ง 1,000 ปี หมู่บ้านอิเซล์
ทวาลด์ – ลูเซิร์น
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม(มื้อที่ 12)

เทีย่ ง

นําคณะออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศมุ่งหน้าขึ้นสู่ เมืองเลาเทอร์ บรุ นเน่ น เพื่อนําท่ านขึน
้ รถไฟ สายจุงเฟราบาห์
เนน ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์แบบสวิสเซอร์ แลนด์ขนานแท้ ที่มีทุ่งหญ้าอันเขียวขจี ดอกไม้ป่า
บานสะพรั่งในฤดูใบไม้ผลิ หรื อใบไม้เปลี่ยนสี ในช่วงฤดูใบไม้ล่วง บ้านหลังน้อยใหญ่ปลูกแบบน่ารักๆทรงสวิส
ชาเลต์ ฝูงวัวพื้นเมืองที่กระจัดกระจายแทะเล็มหญ้าอยูท่ วั่ บริ เวณ ลําธารนํ้าธรรมชาติเล็กๆที่ใสสะอาดและฉากหลังที่
มีภูเขาหิ มะตั้งตระหง่านขาวโพลน ซึ่ งจะทําให้คณะได้รับความประทับใจเป็ นอย่างยิง่
นั่งรถไฟชมวิวท่ องเทีย่ ว
ธรรมชาติบนภูเขาสู งแห่ งแอลป์ แล้ วเปลีย่ นเป็ นรถไฟสายภูเขาทีส่ ถานีไคลน์ ไชเด็ก รถไฟที่จะนําท่านเดินทางลอด
อุโมงค์ที่ชาวสวิสฯได้ขดุ เจาะไว้ที่ความสู งถึง 3,464 เมตร จนกระทัง่ ถึง สถานีรถไฟทีส่ ู งทีส่ ุ ดในยุโรป Top of
Europe บนยอดเขาจุงเฟรา ซึ่ งมีความสู ง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต) จุดสู งสุ ดคือลานนํ้าแข็งขนาดใหญ่เรี ยกว่า Sphinx
นักท่องเที่ยวหลายๆคนบอกว่าที่นี่สวยงามดุจดินแดนแห่งสวรรค์ เพราะยอดเขาแห่งนี้ปกคลุมด้วยหิ มะขาวโพลน
ตลอดทั้งปี อิสระให้ท่านถ่ายภาพความประทับใจตามอัธยาศัยกับแบบจุใจ ไม่ มีเร่ งรีบ จากนั้นนําท่าน ชม ถํา้ นํา้ แข็ง
1,000 ปี ที่สร้างโดยการเจาะธารนํ้าแข็งเข้าไปถึง 30 เมตร พร้อมชมนํ้าแข็งแกะสลักรู ปร่ างต่าง จากนั้นชมวิวทิวทัศน์
และสัมผัสหิ มะที่ลานพลาโต Plateau และไม่ ควรพลาดการส่ งโปสการ์ ดจากทีท่ าํ การไปรษณีย์ทสี่ ู งทีส่ ุ ดในโลก พร้อม
ซื้ อของที่ระลึกต่างๆตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวันเมนูทดี่ ีทสี่ ุ ด ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงฟราว(มื้อที่ 13)

บ่าย

จากนั้นนําท่ านลงจากยอดเขาจุงเฟราไปยังสถานีรถไฟ ไอเกอร์ เกลทเชอร์ เพื่อนําท่ านขึน
้ กระเช้ า The V-Cableways(
กระเช้ าใหม่ ล่าสุ ด)ลงมายังเมืองกลินเดอร์ วาวล์นาํ ท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านอิเซล์ ทวาลด์ ISELTWALDเป็ นหมู่บา้ นเล็ก
ๆ ริ มทะเลสาบ Lake Brienz ซึ่ งรายล้อมไปด้วยวิวทิวทัศน์ของแนวเทือกเขาสู งใหญ่ ในฤดูร้อนก็จะมีแต่สีสันเขียว ๆ
สดชื่นสบายตา นํ้าในทะเลสาบเป็ นสี ฟ้าสวยใส บรรยากาศเงียบสงบและมาโด่งดังสุ ดๆจากซี่ รี่ยเ์ กาหลีชื่อดังอย่าง
Crash Landing On You ที่มาถ่ายทํา ณ สถานที่แห่งนี้ ให้ท่านเดินเล่นชมเมืองที่สวยงามนี้ จากนั้นออกเดินทางโดยรถ
โค้ชสู่ เมืองลูเซิร์นเมืองที่ได้ชื่อว่านักท่องเที่ยวบันทึกภาพไว้มากที่สุดนําท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น(ประมาณ 77 กม.

ใช้ระยะเวลา ประมาณ 1 ชม. )เมืองนี้ต้ งั อยูร่ ิ มทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ชื่อว่าเวียวาลด์สแตร์ ทเตอร์ อนั หมายถึงทะเลสาบ
สี่ พนั ธรัฐ

คํ่า

รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 14)
พักค้ างคืน ณ Astoria Hotelหรื อระดับเดียวกัน(คืนที่ 5)

วันทีเ่ จ็ด อนุสาวรีย์สิงโต – ทะเลสาบ ลูเซิร์น– สะพานไม้ คาเปล–เมืองซุ ก – ซาร์ ฟเฮาเซ่ น –นํา้ ตกไรน์ – ซู ริก – ชมเมือง
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม(มื้อที่ 15)
นําท่านชมอนุสาวรีย์สิงโต ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็ นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่ อสัตย์และจงรักภักดี ที่
เสี ยชีวติ ในการอารักขาพระเจ้าหลุยส์ที่ 16แห่งประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู ้ป้องกันพระราชวัง ในคราวปฏิวตั ิ
ใหญ่ เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม ค.ศ.1792นําท่านชมทะเลสาบลูเซิร์น ซึ่ งเป็ นทะเลสาบสวยงามตั้งอยูท่ ่ามกลางหุ บเขา มอง
ไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบล้อม ทัศนียภาพบริ เวณรอบๆทะเลสาบลูเซิ ร์น เป็ นอาคารบ้านเรื อนแบบสมัยใหม่ มี
ถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง ริ มทะเลสาบจัดเป็ นสวนสาธารณะมีดอกไม้นานาพรรณออกดอกบาน
สะพรั่ง เช่นกุหลาบและทิวลิป อากาศริ มทะเลสาบเย็นสบายเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจชาวเมืองและนักท่องเที่ยว
จากนั้นให้ท่านได้เดินชื่นชมในความเก่าแก่ของเมือง อาคารโบราณ และ สะพานไม้ คาเปล อันเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า
600 ปี ที่สร้างทอดตัวข้ามแม่น้ าํ รอยส์ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14 โดยสะพานแห่งนี้ถือว่าเป็ นสะพานไม้ที่มีความเก่าแก่ที่สุด
ของยุโรป จากนั้นมีเวลาให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งสิ นค้าขึ้นชื่อของประเทศสวิสเซอร์ แลนด์นานาชนิด อาทิ มีดพับสวิสฯ
ช็อคโกแล็ต ,ของซู วเี นียร์ ต่างๆ และที่ท่านไม่ควรพลาดคือ นาฬิกายีห
่ อ้ ต่างๆที่มีชื่อเสี ยงของสวิสเซอร์ แลนด์ จากร้าน
ตัวแทนจําหน่ายนาฬิกาชื่อดัง อาทิ บุคเคอเรอร์ , กือเบอลิน นําท่านเดินทางสู่ เมืองซุ ก(ประมาณ 30 กม.)เป็ นเมืองเล็ก
ๆ ตั้งอยูร่ ิ มทะเลสาบเมืองซุ กเคยเป็ นเขตปกครองที่มีรายได้เฉลี่ยน้อยที่สุดของสวิตเซอร์ แลนด์แต่ปัจจุบนั ซุ กคือเมือง
ที่รวยที่สุดในสวิตเซอร์ แลนด์ โดยเรี ยกเก็บค่าภาษีในอัตราตํ่าที่สุดในโลก ทําให้เป็ นข้อได้เปรี ยบในเชิงการต่อรอง
ราคาทางธุ รกิจ และยังติดอันดับเมืองที่สะอาดที่สุดหนึ่งในสิ บของโลกอีกด้วย

เทีย่ ง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(มื้อที่ 16)
นําท่านชม CLOCK TOWER ที่มีความสู ง 52 เมตร มองเห็นได้มาแต่ไกล สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 หลังคาเป็ นสี ฟ้า
ขาวและนาฬิกาที่ต้ งั อยูเ่ ป็ นนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่สามารถบอกข้างขึ้น ข้างแรมของพระจันทร์ ได้ ให้ท่านอิสระเดินเล่น

ชมบ้านเรื อน และทะเลสาบของเมืองซุ ก นําคณะออกเดินทางเข้าสู่ ซาฟเฮาส์ เซ่ น เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯนํา
คณะชมความสวยงามของนํา้ ตกไรน์ ซึ่ งเกิดจากแม่น้ าํ ไรน์สายนํ้านานาชาติที่สาํ คัญที่สุดในยุโรป แม่น้ าํ แห่งนี้เกิดขึ้น
จากการละลายของหิ มะจากเทือกเขาแอลป์ เริ่ มจากเป็ นลําธารเล็กๆผ่านลิคเท่นสไตน์เข้าสู่ ทะเลสาบคอนสะแต้นที่ก้ นั
พรหมแดนระหว่างสวิตเซอร์ แลนด์กบั เยอรมนี สัมผัสความตระการตาของสายนํ้าตก พร้อมบันทึกภาพอันน่า
ประทับใจไว้เป็ นที่ระลึกนําคณะออกเดินทางสู่ เมืองซู ริก(ประมาณ 34 กม.) เป็ นเมืองที่มีชื่อเสี ยงระดับโลก เป็ น
ศูนย์กลางทางธุ รกิจและวัฒนธรรม การคมนาคมซึ่ งรวมไปถึงทั้งการจราจรทางบกและการจราจรทางอากาศ ซึ่ ง

คํ่า

บางครั้งเมืองซู ริกมักถูกเรี ยกว่าเมืองหลวงวัฒนธรรมของสวิตเซอร์ แลนด์ โดยในปี 2006-2008เมืองซู ริ กได้รับรางวัล
เมืองที่มีคุณภาพชีวติ ดีที่สุดในโลกอีกด้วย
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 17)
พักค้ างคืน ณ Holiday Inn Hotel หรื อระดับเดียวกัน(คืนที่ 6)

วันทีแ่ ปด ซู ริก–สะพานมุนสเตอร์ –ถนนบานโฮฟซตราสเซ่ – กรุ งเทพฯ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 18)
นําท่านไปยัง เมืองซู ริค นําท่าน ชมสะพานมุนสเตอร์ MUNSTERBRUCKE เป็ นสะพานคนเดินเล็ก ๆ เชื่อมระหว่าง
วิหารเฟรามุนสเตอร์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.853 โดยพระเจ้าหลุยส์แห่งเยอรมัน และ วิหารโกรสมุนสเตอร์ สร้างขึ้นในปี
ค.ศ.1100สร้างตามความประสงค์ของกษัตริ ยช์ าส์ลเลอมาญมหาราช สะพาน แห่งนี้ทอดข้ามแม่น้ าํ Limmat ในเมืองซู
ริ ก จากบนสะพานจะ มองเห็นบ้านเรื อนสองฝั่งแม่น้ าํ ซึ่ งมีสถาปั ตยกรรมเก่าแก่สวยงาม รอบ ๆ สะพานก็เป็ นพื้นที่
เมืองเก่า เป็ นถนนเล็ก ๆ ที่สามารถเดินเที่ยวชมได้แบบชิล ๆ เรี ยกได้วา่ เป็ นจุดท่องเที่ยวห้ามพลาดของเมืองซู ริ คเลยก็
ว่าได้และมาโด่งดังสุ ดๆจากซี่ รี่ยเ์ กาหลีชื่อดังอย่าง Crash Landing On You ที่มาถ่ายทํา ณ สถานที่แห่งนี้ อิสระให้ท่าน
ได้เดินชมถนนบานโฮฟซตราสเซ่ (Bahnhofstrasse) เป็ นถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็ นถนน
ที่เป็ นที่รู้จกั ในระดับนานาชาติวา่ เป็ นถนนช้อปปิ้ งโดยตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็ นที่ต้ งั ของห้างสรรพสิ นค้า
ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่ องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู หราสมควรแก่เวลานําท่านออกเดินทางสู่ สนามบิน
กรุ งซู ริคเพื่อเตรี ยมเดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ

16.40 น. เหิ นฟ้ากลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน การ์ ตาร์ แอร์ เวย์ เทีย่ วบินที่ QR 096/QR 836แวะเปลีย่ นเครื่ องทีส่ นามบิน
โดฮา บริการอาหารและเครื่ องดื่มตลอดเทีย่ วบิน
วันทีเ่ ก้ า ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
13.10 น. คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ ด้วยความสวัสดี
ขอบคุณท่ านทีใ่ ช้ บริการ

แกรนด์ สวิตเซอร์ แลนด์ 9 วัน
โดย QATAR AIRWAYS
อัตราค่ าบริการ
วันที่ 3 – 11 มิ.ย. (วันเฉลิมฯพระราชิ นี)
วันที่ 17 – 25 มิ.ย.
วันที่ 13 – 21 ก.ค. (วันอาสาฬหบูชา + วันเข้ าพรรษา)
วันที่ 27 ก.ค. – 4 ส.ค. (วันเฉลิมฯพระเจ้ าอยู่หัว)
วันที่ 12 – 20 ส.ค.(วันแม่ แห่ งชาติ)
วันที่ 16 – 24 ก.ย.
วันที่ 30 ก.ย.– 8 ต.ค.
วันที่ 12 – 20 ต.ค.
วันที่ 21 – 29 ต.ค.(วันปิ ยมหาราช)
วันที่ 11 – 19 พ.ย.
วันที่ 30 พ.ย. – 8 ธ.ค. (วันพ่ อแห่ งชาติ)

พักห้องคู่

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

129,888
129,888
132,888
132,888
132,888
132,888
132,888
132,888
132,888
129,888
126,888

28,000
28,000
28,000
28,000
28,000
28,000
28,000
28,000
28,000
28,000
28,000

** ราคาดังกล่ าวอาจมีการปรับเปลีย่ นหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีนํา้ มันและภาษีสนามบินเพิม่ เติม **
** โรงแรมในยุโรป ไม่ อนุญาตให้ เด็กอายุมากกว่ า 6 ปี ขึน
้ ไป เข้ าพักแบบไม่ มีเตียงเสริม **
** รู ปภาพในโปรแกรมทัวร์ เป็ นการตกแต่ งเพื่อการโฆษณาเท่ านั้น **
***หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิ ทธิ์ในการยกเลิกหรื อเปลีย่ นแปลงราคากรณีผ้ รู ่ วม เดินทางน้ อยกว่ า 20 ท่ าน***
ทุกท่ านทีร่ ่ วมเดินทางต้ องมี
1. วัคซี น-พาสปอร์ ต / พาสปอร์ ตตัวจริ งต้องมีอายุการใช้งานเกิน 6 เดือน
2. ท่านต้องได้รับการฉี ดวัคซี น โควิด- 19 ทั้ง 2 โดสเรี ยบร้อย ก่อนการเดินทาง 14 วัน และต้องเป็ นวัคซี นที่ได้รับการยอมรับจาก
องค์การสหภาพยุโรป

สํ าหรับท่ านทีเ่ ป็ นมุสลิม , ทานมังสวิรัติ , ไม่ ทานหมู , ไม่ ทานเนื้อ , ไม่ ทานไก่ , ไม่ ทานปลา โปรดแจ้ งล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 2
สั ปดาห์
* ในกรณีเลื่อนการเดินทางกลับ ท่านจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนทําการยืน
่ วีซ่า ซึ่ งจะมีค่าใช้จ่ายแตกต่าง และต้องมีค่าใช้จ่ายในการ
เลื่อนตัว๋ และเอกสารเพิม่ เติม เช่ นเอกสารประกัน,เอกสารโรงแรมทีอ่ ยู่ต่อ
***หมายเหตุข้อสํ าคัญทีท่ ่ านควรทราบ***
1.)ในการยืน
่ วีซ่า ทางบริ ษทั จะทําการนัดหมายกับสถานทูตและสถานทูตจะเป็ นผูก้ าํ หนดวันและเวลาให้เข้าไปยืน
่ วีซ่า เป็ นการ
ยืน
่ วีซ่าแบบกรุ๊ ปเท่านั้น(ปกติสถานทูตจะให้เข้าไปยืน
่ วีซ่า 15 วันก่อนเดินทาง) ซึ่ งอัตราค่าใช้จ่ายรวมอยูใ่ นรายการทัวร์ แล้ว
***กรุ ณาพิจารณารายละเอียดของโปรแกรมทัวร์ และเงื่อนไขต่ างๆของบริษัท เมื่อท่ านได้ ชําระเงินมัดจํางวดแรกแล้ ว ทางบริษัท
ถือว่ าท่ านได้ รับทราบและยอมรับเงื่อนไขต่ างๆ ของบริษัทเป็ นทีเ่ รียบร้ อยแล้ ว ***
อัตรานีร้ วม
1) ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ( ECONOMY CLASS) ที่ระบุวนั เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ในกรณีมีความประสงค์ อยู่ต่อ จะต้ องไม่ เกิน
จํานวนวัน จํานวนคนและมีค่าใช้ จ่ายทีท่ างสายการบินกําหนด (นํ้าหนักกระเป๋ าใบใหญ่ท่านละ 25 กิโลกรัม/กระเป๋ าถือขึ้น
เครื่ องท่านละ 7 กิโลกรัม)
2) ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3) ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับรถที่ชาํ นาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่ อนุญาตให้ คนขับรถเกิน 12
ชั่ วโมง/วัน)
4) ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่ นเข้าเมืองต่างๆ
5) ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการพร้อมอาหารเช้าหรื อเทียบเท่า (โรงแรมส่ วนใหญ่ ในยุโรปจะไม่ มีเครื่ องปรับอากาศ
เนื่องจากอยู่ในภูมิประเทศทีม่ ีอากาศหนาวเย็น , ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึน
้ หลายเท่ าตัว หากวันเข้ าพักตรงกับช่ วงงาน
เทศกาล งานแฟร์ หรื อการประชุ มต่ างๆ อันเป็ นผลทําให้ ต้องมีการเปลีย่ นย้ ายเมือง โดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงความ
เหมาะสมและผลประโยชน์ ของคณะผู้เดินทางเป็ นสํ าคัญ)
6) ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
7) ค่าบัตรเข้าชมสถานที่และการแสดงทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
8) ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ ยืน
่ ปกติ(ทางสถานทูตจะไม่ คืนค่ าธรรมเนียมยื่นวีซ่าให้ ไม่ ว่าวีซ่าจะผ่ านหรื อไม่ )
9) ค่าบริ การนําทัวร์ โดยหัวหน้าทัวร์ ผมู ้ ีประสบการณ์
10) ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในวงเงิน 200,000 บาท
กับ ACE
INSURANCE LIMITED (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
1) ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณี ตอ้ งการใบเสร็ จเต็มรู ปแบบ)
2) ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรี ด, มินิบาร์ และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯ
3) ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
4) ค่านํ้าหนักส่ วนที่เกิน 25 กิโลกรัม และมีจาํ นวนมากกว่า 2 ชิ้น (ระเบียบของสายการบิน)
5)ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ 20 ฟรังก์ สวิสต่ อท่ าน
6) ค่ าทิปพนักงานขับรถในยุโรป 15 ฟรังก์ สวิส ต่ อท่ าน
7) ค่าตรวจ RT-PCR TEST โควิด-19 ก่อนขึ้นเครื่ องบินจากเมืองไทยและขาออกจากยุโรป

8) ค่าตรวจ RT-PCR TEST โควิด-19 และโรงแรม1คืนเพื่อรอผลตรวจเมื่อมาถึงเมืองไทยตามนโยบายรัฐ
9) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับใบรับรองโควิด-19 ของแต่ละประเทศ (ในบางประเทศถ้าไม่มีจะไม่สามารถเข้าร้านอาหารหรื อโรงแรมได้)
10) เอกสารที่ตอ้ งแปลในการยืน
่ วีซ่าต้องผ่านการแปลจากศูนย์รับแปลภาษาที่ได้รับการรับรองจากสถานทูตสวิสเซอร์ แลนด์
***กรุ ณาพิจารณาเงื่อนไขต่ างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ ของบริษัท ก่ อนท่ านทําการจองทัวร์ ***
เงื่อนไขการสํ ารองทีน
่ ั่ง
 กรุ ณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 50 วันก่อนการเดินทาง พร้อมชําระงวดแรก 60,000 บาท
 ส่ วนทีเ่ หลือชํ าระทันทีหรื อก่ อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 15 วันไม่ ว่าผลของวีซ่าจะออกหรื อไม่ ออกก็ตาม มิฉะนั้นจะถือว่ า
ท่ านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 การยกเลิกต้องแจ้งล่วงหน้า 50 วันก่อนเดินทาง มิฉะนั้นทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินงวดแรก (ท่านละ60,000
บาท)
 กรณี ยกเลิกการเดินทางภายใน 30-20 วัน บริ ษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องขอหัก 50 % ของราคาทัวร์
 กรณี ยกเลิกการเดินทางภายใน 19 - 11 วัน บริ ษทั ฯ มีความจําเป็ นต้องขอหัก 80 % ของราคาทัวร์
 กรณี ยกเลิกกะทันหันก่อนการเดินทางไม่เกิน 10 วัน เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการที่ได้ชาํ ระไปแล้วจํานวนมาก
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินทั้งหมดไม่วา่ กรณี ใดๆ
 ทางบริ ษทั จะทําการยืน
่ วีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผสู ้ าํ รองที่นงั่ ครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต
เนื่องจากบริ ษทั จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็ นกรุ๊ ปในการยืน
่ วีซ่า อาทิ ตัว๋ เครี่ องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิ ร์ มมาจากทางยุโรป ,
ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยืน
่ วีซ่าให้กบั ทางท่านได้อย่างถูกต้อง
 ในการยื่นวีซ่า ท่ านจะต้ องเดินทางมายื่นวีซ่าด้ วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต เพื่อมาสแกรนลายนิว้ มือ
โดยมีเจ้ าหน้ าทีข่ องบริษัทคอยดูแล และอํานวยความสะดวก
 เอกสารต่ างๆทีใ่ ช้ ในการยื่นวีซ่าท่ องเทีย่ วทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็ นผูก้ าํ หนดออกมา มิใช่บริ ษทั ทัวร์ เป็ นผูก้ าํ หนด ท่านที่มี
ความประสงค์จะยืน
่ วีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุ ณาจัดเตรี ยมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะ
จะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริ ษทั ทัวร์ เป็ นแต่เพียงตัวกลาง และอํานวยความสะดวกในการยืน
่ วีซ่าเท่านั้น มิได้เป็ นผู ้
พิจารณาว่าวีซ่าให้กบั ทางท่าน
 กรณีวซ
ี ่ าทีท่ ่ านยื่นไม่ ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่ านจะต้ องเสี ยค่ าใช้ จ่ายจริงทีเ่ กิดขึน
้ ดังต่ อไปนี้
- ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้ นแม้วา่ จะผ่านหรื อไม่ผา่ นการพิจารณา
- ค่ าธรรมเนียมวีซ่า ค่ าดําเนินการและ ค่ าบริการ 4,500 บาท
- ค่ าตั๋วเครื่ องบินทีอ่ อกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่ งตัว๋ เป็ นเอกสารที่สาํ คัญในการยืน
่ วีซ่า หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณา ตั๋วเครื่ องบิน
ถ้ าออกตั๋วมาแล้ วไม่ สามรถ REFUND ได้เนื่องจากบริ ษทั จองตัว๋ เป็ นตัว๋ กรุ๊ ปซึ่ งตัว๋ กรุ๊ ปจะไม่สามรถ REFUND คืนได้
- ค่ าห้ องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซ่า ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที
หากท่ านผ่ านการพิจารณาวีซ่า แล้ วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ในการยึดค่ าใช้ จ่ายทั้งหมด 100%ไม่ ว่ากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น

 ในกรณีทที่ างบริษัทขอเอกสารเพิม่ เติมแต่ ท่านไม่ ส่งเอกสารตามทีข่ อมาให้ ทางบริษัท / เอกสารของท่ านไม่ น่าเชื่ อถือ / มีการ
ปลอมแปลงเอกสาร / มาไม่ ทน
ั เวลานัดหมายตามทีส่ ถานทูตกําหนด (มาสาย) / ไม่ รับโทรศัพท์ สถานทูต / การใช้ คําพูดไม่
สุ ภาพกับสถานทูต และส่ งผลทําให้ วซ
ี ่ าไม่ ผ่านการพิจารณาจากสถานฑูต ทางบริษัทขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คืนเงินให้ ท่าน
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่บริ ษทั ระบุใน
รายการเดินทาง บริ ษทั ของสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ ท้ งั หมดไม่วา่ กรณี ใด ๆ
 ทางบริษัทเริ่มต้ น และจบ การบริการ ทีส่ นามบินสุ วรรณภูมิ กรณี ท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรื อต่างประเทศ และจะ
สํารองตัว๋ เครื่ องบิน หรื อพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
ส่ วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริ ษทั
ฉะนั้นท่ านควรจะให้ กรุ๊ ปคอนเฟิ ร์ ม 100%
ก่ อนทีจ่ ะสํ ารองยานพาหนะ
หมายเหตุ
1. กรณี ที่เกิดเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน การนัดหยุดงานหรื อการก่อจราจล ภัยธรรมชาติ รถติด
ทําให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ ที่ระบุ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการที่จะไม่คืน
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้ น เพราะถือเป็ นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริ ษทั ฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ
ทั้งสิ้ นจากทางสายการบิน แต่ทางบริ ษทั ฯ จะคงไว้ซ่ ึ งผลประโยชน์สูงสุ ดที่ลูกค้าพึงจะได้รับอย่างเต็มความสามารถ
2.บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธ์ในการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรื อยกเลิก หรื อเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริ การได้ตามความเหมาะสมโดย
ไม่ตอ้ งแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณี ที่มีเหตุจาํ เป็ นสุ ดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิด
ประโยชน์สูงสุ ดกับท่าน
3.ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการบางอย่างตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั การเปลี่ยนแปลงของสายการ
บิน สภาพทางการเมือง ภัยธรรมชาติ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีคิวยาวจนทําให้โปรแกรมต่อไปเสี ยหาย แต่ยงั คงจะรักษา มาตราฐาน
การบริ การ และประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านไว้เหมือนเดิม
4.ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบในส่ วนที่เป็ นทรัพย์สินส่ วนตัว ไม่วา่ บางส่ วนหรื อ ทั้งหมด อาทิเช่น พาสปอร์ ต ,
ของมีค่า, กระเป๋ าเงิน, กระเป๋ าเดินทาง เป็ นต้น

เอกสารประกอบการขอวีซ่าสวิตเซอร์ แลนด์
** เอกสารในการยื่นวีซ่าต้ องผ่ านการแปลจากศูนย์ รับแปลภาษาทีไ่ ด้ รับการรับรองจากสถานทูตสวิสเซอร์ แลนด์ เท่ านั้น **
เอกสารประกอบการขอวีซ่าทัวร์ (ใช้ เวลาพิจารณาวีซ่า 15 วันทําการ และต้ องมาแสดงตนทีส่ ถานฑูต)
1.หนังสื อเดินทางที่เหลืออายุใช้งานได้เกิน 6 เดือนขึ้นไป ถ้ามีหนังสื อเดินทางเล่มเก่ากรุ ณาแนบมาด้วย ต้ องมีหน้ าว่ างเหลือ
สํ าหรับประทับวีซ่าอย่ างน้ อย 2 หน้ า
2.รู ปถ่ายปั จจุบนั หน้าตรง จํานวน 2 รู ป (ใช้รูปสี พื้นฉากหลังสี ขาวเท่านั้น อายุรูปไม่เกิน 6 เดือน เหมือนกันทั้ง 2 รู ป)
รู ปถ่ ายวีซ่าสวิตเซอร์ แลนด์
รู ปถ่ายวีซ่าสําหรับการยืน
่ ขอวีซ่ามีเงื่อนไขดังนี้
1.สี พ้น
ื หลังสี ขาว
2.ขนาด 3.5 x 4 ซม. ( ขนาดรู ปหน้าจากผมถึงปลายคางยาวประมาณ 3 ซม. ขนาดรู ปหน้าเท่ากับรู ปหน้าในพาสปอร์ ต)

3.ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่ สิ่งต่างๆบนใบหน้าหรื อศีรษะ
4.ภาพถ่ายล่าสุ ดที่เหมือนตัวจริ ง
โปรดทราบว่ า รู ปถ่ ายยื่นวีซ่า จะต้ องมีลกั ษณะถูกต้ องตามมาตรฐานของ ICAO (องค์ การการบินพลเรื อนระหว่ างประเทศ) ตู้
ถ่ ายรู ปมาตรฐาน ICAO เปิ ดให้ บริการแก่ ท่านอยู่ทภี่ ายในศูนย์ ยื่นวีซ่า
ตารางด้านล่างแสดงถึงตัวอย่างภาพถ่ายที่ไม่ได้มาตรฐาน โดยมีเครื่ องหมาย "✗" และเครื่ องหมาย "✓", สําหรับภาพถ่ายที่ได้
มาตรฐาน ซึ่ งเป็ นข้อกําหนดของการยืน
่ ขอวีซ่าเชงเก้น
คุณภาพของภาพถ่ าย

ใกล้ เกินไปไกลเกินไป
ดี
ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศรี ษะ และด้านบนของหัวไหล่ เพื่อสามารถเห็นใบหน้า ถึง 70-80% ของภาพ และเพื่อความชัดเจน
ภาพถ่ายจะต้องชัดเจน และคุณภาพคมชัด โดยไม่มีรอยเปื้ อนของหมึกหรื อนํ้ามัน
ภาพถ่ายจะต้องหันหน้าตรง และมีสีผวิ ที่เป็ นธรรมชาติ
ห้ามใส่ คอนแทคเลนส์ หรื อ บิ๊กอายในการถ่ายรู ป
3. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร/ สําเนาใบเปลี่ยนชื่อหรื อนามสกุล/ เอกสารเพิ่มเติมกรณี อื่น ๆ
4. สําเนาบัตรประชาชน
5. สําเนาทะเบียนบ้าน
6. สําเนาสู ติบตั ร (สําหรับเด็กตํ่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์)
7. กรณี เด็กอายุต่าํ กว่า 20 ปี บริ บูรณ์: เดินทางต้องยืน
่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
7.1 เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดามารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอเท่านั้น และให้
ระบุวา่ ยินยอมให้เดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว (พ่อและเม่ตอ้ งมาแสดงตัว ณ วันที่ยน
ื่ วีซ่าด้วย)
7.2 เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่
มารดายินยอมให้เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา) (แม่ตอ้ งมาแสดงตัว ณ วันที่ยน
ื่ วีซ่าด้วย)
7.3 เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทําหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออําเภอเท่านั้นและให้ระบุวา่
บิดายินยอมให้เดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา) (พ่อต้องมาแสดงตัว ณ วันที่ยน
ื่ วีซ่าด้วย)
7.4 กรณี พอ่ และแม่หย่าร้าง หรื อเสี ยชีวติ ต้องแนบใบหย่า หรื อ ใบมรณะบัตร เพื่อเป็ นการยืนยัน
7.5 ให้แนบสําเนาพาสปอร์ ตของพ่อ และ แม่ (หากไม่มีให้แนบสําเนาบัตรประชาชนของพ่อและแม่)
7.6 เด็กอยูใ่ นความปกครองของบิดาหรื อมารดาเพียงคนเดียว จะต้องมีหลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั
เช่น สําเนาใบหย่า พร้อมทั้งบันทึกการหย่าซึ่ งแสดงว่าเป็ นผูร้ ับผิดชอบเด็ก เด็กอยูใ่ นความปกครองของผูอ้ ื่น จะต้องมี
หลักฐานรับรองว่าเด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั เช่น ใบปกครองบุตร (ปค.14) จากทางอําเภอ/เขต (ตัวจริ งเท่านั้น)
,
หนังสื อรับรองบุตรบุญธรรม เป็ นต้น พร้อมแนบหลักฐานของบิดาหรื อมารดาหรื อผูท้ ี่เด็กอยูภ่ ายใต้การปกครองของผูน้ ้ นั
8. หลักฐานการทํางาน

8.1 กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ ( สําเนาอายุไม่เกิน 3 เดือน )
8.2 กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า ( สําเนา)
8.3 กรณี ที่เป็ นพนักงานบริ ษทั ฯ : จดหมายรับรองการทํางานจากนายจ้าง ระบุชื่อ-นามสกุล , ตําแหน่ง , วัน/เดือน/ปี ที่เริ่ มทํางาน
, เงินเดือน ในจดหมายต้องมีหวั กระดาษบริ ษทั เบอร์ โทร และตราประทับบริ ษทั ด้วย จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO
WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้ งระบุวนั ลา และประเทศที่เดินทางพิมพ์ เป็ นภาษาอังกฤษ
เท่ านั้น ( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.4 กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน จดหมายรับรองการทํางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY
CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูต) ไม่ตอ้ งระบุวนั ลา และประเทศที่เดินทาง พิมพ์ เป็ นภาษาอังกฤษเท่ านั้น ( ใส่ ปี เป็ น ค.ศ.
เท่านนั้น ห้ามใส่ ปีเป็ น พ.ศ.)( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1 เดือน )
8.5 กรณี เกษียณอายุราชการ ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
8.6 กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษานั้นว่ากําลังศึกษาอยูร่ ะบุช้ นั ปี ที่ศึกษา พิมพ์ เป็ น
ภาษาอังกฤษเท่ านั้น ( ตัวจริ งอายุไม่เกิน 1 เดือน ) / พร้อมสําเนาบัตรนักเรี ยน นักศึกษา
8.7 กรณี เป็ นแม่คา้ , ทําธุ รกิจส่ วนตัว, ทําอาชีพอิสระ ต้องพิมพ์จดหมายรับรองตัวเอง เป็ นภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนบรู ปถ่าย
สถานที่ทาํ งานมาด้วย รู ปถ่ายอย่างน้อย 3-5 ใบ
9. หลักฐานการเงิน (บัญชี ออมทรัพย์ เท่ านั้น) สเตทเมนท์ ( Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน ซึ่ งออกโดยธนาคาร ขอสเตทเม้นชื่อนามสกุลเป็ นภาษาไทยพร้อมตราประทับจากธนาคารนําเล่ มจริงมาแสดงวันทีย่ ื่นวีซ่า
 เงินฝากออมทรัพย์ (ยอดเงินในสมุดบัญชี ธนาคาร ต้องมีไม่ต่าํ กว่า 100,000 บาท ต่อการยืน
่ วีซ่า 1 ท่าน และ ต้องมีการเข้า
ออกของเงินสมํ่าเสมอ ห้ามทําการโอนเงินเข้าไปในครั้งเดียวเป็ นยอดใหญ่ก่อนการยืน
่ วีซ่าเด็ดขาด!!)

****** สถานทูตไม่ รับพิจารณาบัญชีฝากประจํา และ บัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ******
10. ในกรณี ที่มีผรู ้ ับรองค่าใช้จ่าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
10.1 จดหมายจากผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น – หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผูเ้ ดินทางกับผูร้ ับรอง
ค่าใช้จ่าย เช่น ทะเบียนบ้าน และต้องเป็ นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน (พ่อ , แม่ สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้บุตรได้ / สามี
ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส รับรองให้กนั และกันได้ / (ปู่ , ย่า, ตา, ยาย ไม่สามารถรับรองค่าใช้จ่ายให้หลานได้)
- กรณี เป็ นสามีภรรยากันแล้วไม่ได้จดทะเบียน และรับรองค่าใช้จ่ายกัน ต้องใช้เอกสารดังนี้
่ ว้ ยกันแต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน
 เขียนจดหมายชี้ แจงเป็ นภาษาอังกฤษ มาว่าอยูด
 กรณี มีลูกด้วยกันให้ใช้ใบเกิดของลูก
10.2 กรุ ณาแนบสําเนาสเตทเมนท์ (Statement) ตามข้อกําหนดในข้อ 9 ที่จะใช้ยน
ื่ วีซ่า 1 ชุดของผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย
11. ผูส้ ู งอายุที่มีอายุเกินกว่า 70 ปี บริ บูรณ์กรุ ณาแนบใบรับรองแพทย์วา่ สามารถเดินทางได้เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการยืน
่ วีซ่า
12. กรณี ผทู ้ ี่กาํ ลังศึกษาอยูต่ ่างประเทศ จะต้องยืน
่ ขอวีซ่าฝรั่งเศส ณ ประเทศที่ท่านกําลังศึกษาอยู่
*** รายละเอียดเอกสารการยืน
่ ขอวีซ่าที่ได้กล่าวมานี้ เป็ นเพียงข้อเบื้องต้นที่ทางบริ ษทั ฯ ได้จดั ทําขึ้นจากประสบการณ์และ
ระเบียบของสถานทูต ซึ่ งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามแต่สถานการณ์และคุณสมบัติของลูกค้า
วันทีม่ ายื่นวีซ่ากรุ ณานําสมุดบัญชี ธนาคารเล่ มจริงมาด้ วย (กรณีมีเล่ มต่ อจากสมุดเดิมรบกวนนําเล่ มเก่ ามาด้ วย)
เอกสารทุกอย่ างทีเ่ ป็ นสํ าเนา เช่ นทะเบียนบ้ าน , ทะเบียนสมรส , ใบเปลีย่ นชื่ อ-นามสกุล , สู ติบัตร , นําตัวจริงมาวันทีย่ ื่นวีซ่าด้ วย

***** สํ าหรับคนที่จะใช้ เล่ มไปที่อื่นก่ อน สถานทูตจะไม่ ให้ ดงึ เล่ มไม่ ว่ากรณีใด ๆ *****
กรมการกงสุ ลได้ แจ้ งเตือนว่ า :
1.ในหนังสื อเดินทางต้องมีเพียงตราประทับของทางราชการเท่านั้น

2. การขีดเขียนหรื อประทับเครื่ องหมายอื่นใดในหนังสื อเดินทาง ถือว่า “ หนังสื อเดินทางชํารุ ด ” อาจถูกปฎิเสธเข้าประเทศต่างๆ
หรื อถูก Blacklist ห้ามเข้าประเทศนั้นอีก

