8 วัน ออสเตรีย – สวิตเซอร์ แลนด์

บินตรงสู่ เวียนนา และ กลับจาก ซู ริค โดย ออสเตรียน & สวิส แอร์
เริ่มต้ น... 83,900 บาท
(ไม่ รวมค่ าวีซ่าเชงเก้ น และไม่ รวมทิปต่ างๆ)
เวียนนา – ช้ อปปิ้ ง เอาท์ เล็ต – ลินซ์ – เซ็นต์ วูฟกัง – ฮอลสตรัท – ซาลส์ บวร์ ก – อินช์ บรู ค
สวารอฟสกี้ – เซ็นต์ มอริทซ์ – เคเบิล้ คาร์ ขนึ้ เขาดิออโวลเลซา – อินเตอร์ ลาเคน
เคเบิล้ คาร์ ขนึ้ เขากริลเดอวาลเฟี ยซ – ลูเซิร์น – ซูริค - ฟี ฟ่ ามิวเซียม - ช้ อปปิ้ งชอคโกแลตลินด์
ราคาทัวร์ 83,900 บาท : 16-23 มิ.ย. 65 / 21-28 ก.ค. 65 / 11-18 ส.ค. 65 / 15-22 ก.ย. 65 / 13-20 ต.ค. 65
23-30 ต.ค. 65

8 วัน ออสเตรีย – สวิตเซอร์ แลนด์
วันแรก

กรุ งเทพมหานคร

20.00 น.

พบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ ได้ที่เคาน์เตอร์ เช็คอินสายการบินไทย แถว D (Row D) ประตูทางเข้าที่ 1-2 อาคาร
ผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ กรุ งเวียนนา ประเทศออสเตรี ย โดยสายการบินออสเตรี ยน แอร์ ไลน์ส เที่ยวบิน OS026 (ใช้เวลา
บินประมาณ 11.30 ชัว่ โมง) โดยสายการบินฯ มีบริ การอาหาร 2 รอบ คือ อาหารค่า และ อาหารเช้า

23.55 น.
วันทีส่ อง

เวียนนา – ชมเมือง – ช้ อปปิ้ งเอาท์เลต

05.25 น.

เดินทางถึงสนามบินเวียนนา (VIE) ประเทศออสเตรี ย นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านเดินทางสู่ กรุ งเวียนนา (Vienna) นครหลวงแห่ งดนตรี ที่แฝงไว้ดว้ ยความโรแมนติคอันเก่าแก่ที่มีอายุกว่า
1,000 ปี เป็ นนครที่ มี ค วามทัน สมัย แต่ แฝงเร้ น อยู่ภ ายใต้ส ถาปั ต ยกรรมคลาสสิ ค อัน ทรงคุ ณ ค่ า ตั้ง อยู่ท าง
ตอนกลางของสหภาพยุโรป เชื่ อมต่ออารยธรรมระหว่างยุโรปตะวันออกและยุโรปตะวันตก ซึ่ งมีพรมแดนติด
กับ 8 ประเทศด้วยกัน ได้แก่ เยอรมณี , เชค, สโลวาเกีย, ฮังการี , สโลเวเนีย, อิตาลี, สวิสเซอร์แลนด์ ลิคเทนสไตน์
น าท่ านเข้าชมโบสถ์แ ห่ ง เซนต์ช าร์ ล ส์ (St’Charles Church) หรื อที่ ภาษาท้อ งถิ่ น เรี ย กว่า “Karlkirche” โบสถ์
สไตล์บาโรกอันเป็ นสัญลักษณ์ โดดเด่นใจกลางเมือง ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1737 เพื่ออุทิศแก่นกั บุญ ชาร์ ลส์ บอ
โรมิ โอ หนึ่ งในตานานนักปิิ รูปประเทศในช่ วงศตวรรษที่ 16 ยอดอาคารเป็ นโดมสี เขี ยวอ่อน ประกอบด้วย
หอคอยคู่ที่ถูกออกแบบมาอย่างลงตัว ทาให้โบสถ์แห่ งเซนต์ชาร์ ลส์น้ ี เป็ นโบสถ์ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของกรุ งเวียนนา
นาท่านแวะถ่ายรู ปกับอาคารรัฐสภา (Parliament Building) ซึ่ งตั้งอยูใ่ กล้พระราชวังฮอฟบวร์ กและศาลยุติธรรม
ตัวอาคารแบ่งเป็ นสองอาคาร ประกอบด้วย สภาแห่งชาติ และสภารัฐบาลกลาง ภายในมีเนื้อที่ราว 13,500 ตาราง
เมตร ห้องใช้สอยกว่า 100 ห้อง ไม่ว่าจะเป็ นห้องทางาน ห้องประชุ ม ห้องสมุด ห้องพักผ่อน ห้องอาหาร ห้อง
ออกก าลังกาย ฯลฯ ทั้ง นี้ สั ญ ลัก ษณ์ ที่ โดดเด่ น ที่ สุ ด ของอาคารรั ฐสภาคื อ น้ าพุ และรู ป ปั้ นเทพี อาเธน่ า ที่ ต้ งั
ตระหง่านอยูด่ า้ นหน้าอาคารรัฐสภา นับเป็ นอีกหนึ่ งจุดท่องเที่ยวที่มีคนแวะเวียนมามากที่สุดแห่ งหนึ่ งของกรุ ง
เวียนนา นาท่านถ่ายรู ปกับพระราชวังฮอฟบวร์ ก (Hofburg Palace) หนึ่ งในพระราชวังฤดูหนาวที่สวยงามและ
ยิง่ ใหญ่ที่สุดแห่ งหนึ่ งของทวีปยุโรป และยังคงความคลาสสิ กไว้ต้ งั แต่ยุคสมัยศตวรรษที่ 13 ถูกใช้เป็ นศูนย์กลาง
การปกครองของประเทศโดยราชวงศ์ฮบั บวร์ กมานานกว่าเจ็ดทศวรรษ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (เมนูขาหมูเยอรมัน)

บ่าย

นาท่านเดิ นทางสู่ The Designer Outlet Parndorf ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้ งสิ นค้า แบรนด์เนมมากมาย อาทิ
Bally ,Burberry, Ecco , GEOX Gucci , Hugo Boss, Lacoste, Prada, Samsonite, Timberland, ช็ อ คโกแลตสวิ ส
ฯลฯ ได้เวลานาท่านสู่ ถนนคาร์ ทเนอร์ ย่านถนนการค้าที่ต้ งั อยูใ่ จกลางเมือง มีห้างสรรพสิ นค้าและร้านค้าต่างๆ

มากมาย ชม วิหารเซนต์สเตฟาน ซึ่ งตั้งอยูโ่ ดดเด่นเป็ นสง่า เป็ นสัญลักษณ์ของกรุ ง เวียนนา มีสินค้ามากมายให้
เลือกซื้ อ อาทิเช่น เครื่ องแก้วคริ สตัลเจียระไน และของที่ระลึกต่างๆ นัง่ จิบกาแฟต้นตารับแท้
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั NH Danube City Hotel / Mercure Hotel **** หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม

เวียนนา – ลินซ์ – เซ็นต์ วูฟกัง – ฮอลสตรัท – ซาล์สบวร์ ก

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองลินซ์ (Linz) (ระยะทาง 184 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เป็ นเมืองที่มีขนาด
ใหญ่เป็ นอันดับ 3 ของออสเตรี ย ตั้งอยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าดานูบ อดีตเคยเป็ นค่ายนาซี ในสมัยการปกครองของเยอรมัน
โดยอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ นับเป็ นเมืองที่แฝงความสวยงามของศิลปะและสถาปัตยกรรมสไตล์บารอค และรอคโคโค
นาท่านชม จตุรัสกลางเฮาพท์พลัทซ์ (Haupt Platz Square) ซึ่ งล้อมรอบด้วยอาคารรัฐสภาประจาเมืองที่สร้างขึ้น
ในปี ค.ศ.1513 และมหาวิหารเก่าพอสลินเบิร์ค (Postlingberg Church) ในนิกายเยซูอิตที่มีหอคอยคู่สูงเสี ยดฟ้ า

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองเซนต์วลู ฟ์ กัง (St. Wolfgang) (ระยะทาง 118 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่ โมง)
เมืองรี สอร์ ทเล็กๆ ในหุ บเขาริ มทะเลสาบวูลฟ์ กัง ชมเมืองเซนต์วลู ฟ์ กัง เมืองท่องเที่ยวที่สวยงามโรแมนติคที่สุด
ของออสเตรี ย ตั้งอยู่ริมทะเลสาบวูล์ฟกังที่ ลอ้ มรอบด้วยภูเขาสู ง ทะเลสาบสวยใส และทุ่งหญ้าเขียวขจี เป็ นที่
ประทับ ใจของนัก ท่ องเที่ ย ว จากนั้น นาท่ านเดิ นทางสู่ เมื องฮอล์ส ตรั ท (Hallstatt) (ระยะทาง 36 กม. ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองมรดกโลกเก่าแก่อายุกว่า 4,000 ปี ซึ่ งมีทิวทัศน์ที่สวยงามและดึงดูดนักเดินทาง
มากมายให้มายังเมืองแห่งนี้ เมืองฮอล์สตรัทเป็ นเมืองเล็กๆริ มทะเลสาบ มีประชากรอาศัยไม่ถึง 1,000 คน มีฉาก
หลังเป็ นภูเขาสู งชัน บ้านเรื อนในเมืองนี้ ต้ งั อยูบ่ นเนื้อที่แคบๆ ริ มทะเลสาบ Halls tatter Sea จึงต้องสร้างลดหลัน่
เป็ นชั้นๆ ตามแนวเขาเหมือนกับสวนลอยฟ้ า จนผูค้ นที่เคยได้มาเยือนถึ งกับขนานนามกันว่าเมืองนี้ สวยจนเป็ น
แบบในโปสการ์ ดหรื อวอลเปเปอร์ ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ ก (Salzburg) (ระยะทาง 87 กม. ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 1.15 ชัว่ โมง) เมืองแสนสวยที่ต้ งั อยูร่ ิ มฝั่งแม่น้ าซาลซ่า มีบรรยากาศสุ ดแสนโรแมนติก ซึ่ ง
ตั้งอยูใ่ นอ้อมกอดของขุนเขา ทุ่งหญ้าเขียวขจี และทะเลสาบมองต์เซ ซึ่ งเคยใช้เป็ นฉากในภาพยนตร์ เพลงชื่อก้อง
โลก The Sound of Music

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Arena City Hotel / Mercure City Hotel **** หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

ซาล์สบวร์ ก – อินช์ บรู ค – แบด รากาซ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชมและถ่ายรู ปกับสวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวนอันสวยงามที่ต้ งั อยูภ่ ายในพระราชวังเดิม ตกแต่ง
พันธุ์ไม้หลากหลายสี สัน จากนั้นข้ามฝั่งสู่ เมืองเก่าที่มีปราสาทโฮเฮนซาลส์ บวร์ กตั้งเด่นตระหง่านอยูบ่ นเนินเขา
จากนั้นนาท่านแวะชมบ้านเกิ ดของศิลปิ นเอกผูแ้ ต่งเพลงคลาสสิ คชื่ อก้องโลกชาวออสเตรี ยนนามว่าโมสาร์ ท
(Mozart) ผูซ้ ่ ึ งสร้ างผลงานทางด้านดนตรี ไว้อย่างมากมาย บริ เวณใจกลางเมื องซาลส์ บวร์ กจะมี ถนนเล็กๆ ที่
คึกคักมากเพราะเป็ นย่านธุ รกิ จสาคัญ ซึ่ งเต็มไปด้วย ร้ านขายเสื้ อผ้า ร้ านขายหนังสื อ ร้านอาหาร และร้านขาย
ของฝากมากมาย อิสระให้ท่านเดิ นเล่นชมบรรยากาศและถ่ายรู ปเมืองซาลส์ บวร์ กตามอัธยาศัย ได้เวลานาท่าน
เดิ นทางสู่ เมืองอินซ์บรู ค (Innsbruck) (ระยะทาง 188 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่ โมง) หนึ่ งในสาม
เมืองเอกด้านการท่องเที่ยวของประเทศออสเตรี ย (อีกสองแห่ งคือเวียนนา และซาลส์ บวร์ ก) ตัวเมืองตั้งอยูร่ ิ มฝั่ ง
แม่น้ าอิ น มี ลกั ษณะเป็ นที่ ราบแคบแทรกตัวอยู่ระหว่างเทื อกเขาแอลป์ เดิ มที เมื องนี้ เป็ นเมืองตากอากาศของ
จักรพรรดิแม็กซิ มิเลียนแห่ งราชวงศ์ฮอฟบวร์ ก เนื่องด้วยเพราะสภาพอากาศที่ดีตลอดปี เป็ นเหตุให้ผทู้ ี่ได้เข้ามา
ปกครองออสเตรี ยต่างติดใจมาพักผ่อนในเมืองแห่ งนี้ อาทิเช่น พระนางมาเรี ย เทเรเซี ย หรื อแม้แต่ นโปเลียน ยัง
ชอบมาพานักที่เมืองนี้ โดยพระราชวังตากอากาศที่เมืองอินซ์บรู คมีชื่อว่า ชลอสอัมราส ได้รับขนานนามว่าเชิ น
บรุ นน้อย เพราะเชิ นบรุ นคื อพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของจักรวรรดิ ออสเตรี ย ตั้งอยู่ที่กรุ งเวียนนาเป็ นศูนย์กลาง

ของการปกครองของจักรวรรดิ เมื่อจักรพรรดิและจักรพรรดินีต่างพากันมาตากอากาศที่อินซ์บรู ค ชลอสอัมราส
และอินส์บรู คจึงเปรี ยบเสมือนศูนย์กลางการปกครองในช่วงเวลานั้นไปโดยปริ ยาย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่านชมย่านเมื องเก่ าที่ มีสถาปั ตยกรรมที่ งดงาม ชมโกลเด้นรู ฟ หรื อหลังคาทองคาที่มีชื่อเสี ยง สัญลักษณ์
สาคัญของเมืองเก่าในนครอินซ์บรู ค ก่อสร้างเมื่อศตวรรษที่ 15 ด้วยศิลปะสไตล์โกธิ กผสมบาโร๊ ค โดยส่ วนของ
หลัง คาที่ ยื่น ออกมาจากระเบี ย งก่ อ สร้ า งด้วยทองค าแท้ จานวน 2,738 แผ่น ปั จ จุ บ ัน โกลเด้น รู ฟ ถู ก ใช้เป็ น
สานักงานการประชุมอัลไพน์นานาชาติ ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ สวารอฟสกี้ คริ สตัลเวิร์ด (Swarovski Crystal
Worlds) (ระยะทาง 29 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) สัมผัสมนต์เสน่ห์ของโลกแห่ งคริ สตัลที่ศูนย์รวม
ผลงานและผลิตภัณฑ์ของเครื่ องประดับคริ สตัลอันเลื่องชื่ อของโลก "สวารอฟสกี้" ซึ่ งมีตน้ กาเนิ ดที่เมืองอินน์
สบรู กแห่ งนี้ ก่ อสร้ างเมื่ อปี ค.ศ.1995 เนื่ องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ของการก่ อตั้ง และเพื่อจุดกระแสความ
นิยมคริ สตัล สวารอฟสกี้จึงได้สร้างอาณาจักรคริ สตัล แห่ งนี้ ข้ ึนมา โดยออกแบบให้มีความหรู หราอลังการตาม
แบบฉบับของคริ สตัลอันทรงมูลค่า ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองแบดรากาซ (Bad Ragaz) (ระยะทาง 182 กม.
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.45 ชัว่ โมง)

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Sorell Tamina Hotel **** หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า

เซ็นต์ มอริส – เคเบิล้ คาร์ ขึน้ เขาปิ สคอร์ วาช – อินเตอร์ ลาเคน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่ านเดิ นทางสู่ เมื องเซ็ น ต์ มอริ ท ซ์ (St. Moritz) (ระยะทาง 72 กม. ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
เมื อ งตากอากาศที่ มี ชื่ อ เสี ย งและศู น ย์ก ลางกี ฬ าสกี ที่ มี ชื่ อ เสี ย งระดับ โลก ตัว เมื อ งตั้ง อยู่ใ นรั ฐ เกราบึ น เดิ ม
(Graubünden) เป็ นรัฐที่ ใหญ่ ที่สุดและอยู่ท างตะวันออกสุ ดของประเทศ ตั้งอยู่บนยอดที่ สูงที่ สุ ดของเทือกเขา
แอลป์ นาท่านชมความงดงามของเซนต์มอริ ทซ์เลค (Lake St. Moritz) ซึ่ งหากมาในช่ วงฤดูร้อนจะพบกับความ
งดงามของน้ าใสสี เขียวมรกต แต่ถา้ เป็ นหน้าหนาวน้ าในทะเลสาบจะกลายเป็ นน้ าแข็งทั้งหมด จากนั้นอิสระให้

ท่านได้เดินเล่น หรื อเลือกซื้ อของฝาก ไม่ว่าจะเป็ นสิ นค้าแบรนด์เนม หรื อ สิ นค้าพื้นเมือง ในย่านจตุรัสพลาซา
ดาสโกวล่า (Plazza da Scoula) หรื อจะเดิ นเล่นชมความงามของเมืองสกีรีสอร์ ทแห่ งนี้ ได้เวลานาท่านขึ้นเคเบิ้ล
คาร์ สู่ ยอดเขาดิ ออโวลเลซา (Diavolezza) แห่ งเทื อกขาแอลป์ ซึ่ งจากยอดเขาสามารถมองเห็ นทัศนี ยภาพอัน
สวยงามของเมืองเซ็นต์มอริ ส อิสระให้ท่านได้เก็บภาพวิวทิวทัศน์ แห่งเทือกเขาแอลป์ ได้ตามอัธยาศัย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขาพร้อมชมวิวอันสวยงาม

บ่าย

นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองอินเตอร์ ลาเคน (Interlaken) หรื อ เมืองระหว่างทะเลสาบ (ระยะทาง 292 กม. ใช้เวลาเดิน
ทาประมาณ 3.45 ชัว่ โมง) เป็ นเมืองที่ต้ งั อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune lake) และทะเลสาบเบรี ยนซ์ (Brienz
lake) อิ สระให้ท่ านได้สั มผัส บรรยากาศและธรรมชาติ แบบสวิตเซอร์ แลนด์ในเมื องเล็กๆ พร้ อมช้อปปิ้ งตาม
อัธยาศัย ท่านสามารถเลื อกซื้ อนาฬิ กายี่ห้อดังหลากหลายที่ผลิ ตในสวิส ไม่วา่ จะเป็ น ROLEX, OMEGA, TAG
HEUER, PATEK PHILIPPE และอื่นๆ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั The Hey Hotel **** หรือเทียบเท่า

วันที่หก

อินเตอร์ ลาเคน – กริลเดอวาลเฟี ยซ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองกริ นเดอวาล (Grindelwald) อันได้ชื่อว่าเป็ นเมื องสกี รีสอร์ ทที่สวยที่สุ ดในโลกตั้งอยู่ใน
หุ บ เขารายล้อ มด้วยภู เขาที่ ส วยงามและโรแมนติ ก ที่ สุ ด น าท่ านขึ้ น เคเบิ้ ล คาร์ สู่ เขากริ ล เดอร์ ว าลล์ เฟี ยสต์
(Grindelwald First) หนึ่งในยอดเขายอดนิ ยมที่มีความสวยงามที่สุดแห่ งหนึ่ งในสวิส ยอดเขานี้ มีความสู ง 2,168
เมตรจากระดับน้ าทะเล ซึ่ งบนยอดเขานี้ จะมีกิจกรรมดี ๆ สาหรับนักท่องเที่ยวมากมายอาทิ เช่ น การเดิ นชมวิว
สวยๆ จากหน้าผา First Cliff Walk นอกจากนั้นยังมีเส้นทางเดินเขาเพื่อชมวิวสวยๆ อีกมากมายหลายเส้นทาง

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่นบนยอดเขา

บ่าย

ค่า

นาท่ านเดิ น ทางสู่ เมื องลู เซิ ร์น (ระยะทาง 78 กม. ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ 1 ชม.) อดี ตหัวเมื องโบราณของ
สวิส เซอร์ แ ลนด์ เป็ นดิ น แดนที่ ไ ด้รั บ สมญานามว่า “หลัง คาแห่ ง ทวี ป ยุ โ รป” (The roof of Europe) เพราะ
นอกจากจะมีเทือกเขาสู งเสี ยดฟ้ าอย่างเทือกเขาแอลป์ แล้ว ก็ยงั มีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่ าไม้ที่แทรกตัวอยูต่ าม
เนิ นเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม นาท่านชมและแวะถ่ายรู ปกับ สะพาน
ไม้ชาเพล หรื อสะพานวิหาร (Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ ารอยซ์ เป็ นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีอายุหลาย
ร้อยปี เป็ นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิ ร์นเลยทีเดียว จากนั้นนาท่านชมรู ป แกะสลักสิ งโตร้องไห้
หรื อ อนุสาวรี ยร์ ู ปสิ งโตหิน เป็ นอนุสาวรี ยท์ ี่ต้ งั อยูใ่ จกลางเมือง ไม่ไกลจากสะพานไม้มากนัก อนุสาวรี ยร์ ู ปสิ งโต
หิ น แกะสลักอยูบ่ นหน้าผา ที่หัวของสิ งโตจะมีโล่ห์ ซึ่ งมีกากบาทสัญลักษณ์ ของสวิสเซอร์ แลนด์อยู่ อนุ สาวรี ย ์
รู ปสิ งโตแห่งนี้ ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยูร่ าว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ.1819-1821 โดย
สร้างขึ้นเพื่อเป็ นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่ อสัตย์ จงรักภักดี ที่เสี ยชี วิตในฝรั่งเศส ระหว่าง
การต่ อ สู ้ ป้ องกัน พระราชวังในครั้ งปิิ วตั ิ ใหญ่ ส มัย พระเจ้า หลุ ย ส์ ที่ 16 ได้เวลาน าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งซู ริค
(Zurich) (ระยะทาง 60 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม.)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Park Inn by Radisson / หรือ Dorint Airport **** หรือเทียบเท่า

วันทีเ่ จ็ด

ซู ริค – ชมเมือง - ช้ อปปิ้ ง – FIFA World Cup Museum – Lind Home of Chocolate

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นาท่านถ่ายรู ปกับ Munsterbrucke ซึ่ งเป็ นสะพานข้ามถนนและทางเดินทางในเมื องเก่า เป็ นสะพานข้ามแม่น้ า
ลิ ม มัต และเป็ นจุ ด ถ่ ายท าภาพยนตร์ Crash Landing on You นอกจากนี้ บริ เวณนี้ ยังมี วิห าร Fraumunster and
Gross Munster อีกด้วย จากนั้นนาท่านสู่ Linderhof Strasse ซึ่ งเป็ น ฉากเปิ ดเรื่ อง และเป็ นจุ ดชมวิวเมืองซู ริคอัน
เลื่องชื่อ พร้อมกับวิวแม่น้ าลิมมัต อิสระให้ท่านได้เก็บภาพและเดินเล่นตามอัธยาศัย หรื อ จะเลือกช้อปปิ้ งสิ นค้า
แบรนด์เนมต่างๆ

10.30 น.
13.20 น.
วันทีส่ ิ บ
05.35 น.

นาท่านสู่ สนามบิน เพือ่ เช็คอิน และทา Tax Refund
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพ เที่ยวบินที่ LX180 (ใช้เวลาในการเดินทาง 10.50 ชัว่ โมง)
กรุ งเทพมหานคร
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

8 วัน ออสเตรีย – สวิตเซอร์ แลนด์
(ไม่ รวมค่ าวีซ่าเชงเก้ น และไม่ รวมทิปต่ างๆ)
ราคาทัวร์ 83,900 บาท : 16-23 มิ.ย. 65 / 21-28 ก.ค. 65 / 11-18 ส.ค. 65 / 15-22 ก.ย. 65 / 13-20 ต.ค. 65
23-30 ต.ค. 65
อัตราค่าบริ การ (บาท)
มีนาคม 2565
ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
83,900
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
10,000
เด็กอายุ 2 - 11 ปี เสริ มเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
79,900
เด็กอายุต่ากว่า 2 ปี (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
29,900
ชั้นธุ รกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ
80,000 – 110,000
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน (ผูใ้ หญ่) BKK – VIE//ZRH– BKK)
24,000
ค่าวีซ่าเชงเก้น กรณี มีวซี ่าแล้วหักคืน
ไม่รวมวีซ่า
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 25 เมษายน 2565) **
ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
 สาหรับ ห้องพัก แบบ 3 เตียง กรุ ณ าแจ้งล่ วงหน้าเพื่อตรวจสอบกับ ทางโรงแรม มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่ านั้น กรณี
เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่าน เปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า

 กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
 กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 23 กก. , กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง น้ าหนักไม่เกิน 7 กก.
โปรแกรมท่องเที่ยว (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้ รวมถึง
 ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน LX (กระเป๋ าเดินทาง 1 ใบ น้ าหนัก ไม่เกิน 23 กก./ท่าน)
 ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ ามัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ
 ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
ประกันครอบคลุมการติดเชื้ อ Covid 19
 ค่าภาษีในทุกประเทศ (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทัวร์)
 ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)
 ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่

 เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวมถึง
 ค่าวีซ่าเชงเก้น ท่านละ 4,200 บาท (เรี ยกเก็บในอินวอยซ์)
 ค่าทิปคนขับรถและไกด์ รวม 1,300 บาท(เรี ยกเก็บในอินวอยซ์)
 ค่าเจ้าหน้าที่ยกกระเป๋ า ท่านต้องดูแลกระเป๋ าด้วยตัวท่านเองเพื่อป้ องกันการสู ญหาย
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองทีน่ ั่งจ่ าย 45,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการจอง
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนทีเ่ หลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่ อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
- แจ้ง ยกเลิ ก เดิ น ทาง 30 วัน ล่ ว งหน้ า ก่ อ นการเดิ น ทางหั ก ค่ า ใช้จ่ า ยที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง เช่ น มัด จาตัว๋ เครื่ อ งบิ น , วี ซ่ า และค่ า
ดาเนิ น การ (ถ้ามี ), ค่าโรงแรม, ค่ าตัว๋ รถไฟ โดยจะมี รายละเอี ยดแสดงให้แก่ ลู ก ค้าได้รับทราบ (หมายเหตุ : ช่ วง Peak
season สายการบินให้มดั จาล่วงหน้า 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 60% + ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ ง
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 0-14 วันก่อนการเดินทาง ยึดค่าทัวร์ 100%
- ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการนาเล่มพาสปอร์ ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ ก็ตาม***
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)
*ในกรณี ลูกค้าดาเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์ ดว้ ย
ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
หมายเหตุ :
 บริ ษ ทั ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ นทางในกรณี ที่ มี ผ้ ู เดิ น ทาง ต่ากว่ า 15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดิ นทางทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง
 บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบตั ิเหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด

 เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิเสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อน
เดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมื อง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
 ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่ านถู ก ปฎิ เสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ นัก ท่ องเที่ ย วใช้ห นังสื อเดิ น ทางบุ ค คล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดิ นทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดิ นทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
 ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่า
ทัวร์ น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์ น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
 ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน
ซึ่งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
 ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋ าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่องบิน
 กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋ าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด

 วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่
เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
 หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
 สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิม่ เป็ นสิ ทธิ์ ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปิิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
 สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่ วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วน
ที่เกิน
 กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋ าในกรณีเกิดการสู ญหาย
 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋ าใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย เพราะหากเกิด
การสู ญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วย
น้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้ จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้น
ธุ รกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
 กรณี ก ระเป๋ าใบใหญ่ เกิ ดการสู ญหายระหว่างการท่ องเที่ ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ ใช่ ระหว่างบิ น) โดยปกติ ป ระกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
 กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

(ใช้ เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 5-7 วันทาการ)
สถานทูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู้วา่ ต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ ฯ
เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ)
หนังสื อเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
รู ปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 ซ.ม. x 4.5 ซ.ม. จานวน 2 รู ป พื้นฉากหลังรู ปต้องเป็ นพื้นสี ขาว (อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็ นสี
เทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รู ปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน...สถานทูตมีการเทียบรู ปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)
สาเนาวัคซี นพาสปอร์ ต หรื อหลักฐานแสดงการได้รับวัคซี นครบโดส
สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
สาเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผหู้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคานาหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
สาเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คานาหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
สู ติบตั ร (กรณี เด็กต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสู ติบตั รมา)
กรณี เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอ
เท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้
ระบุวา่ มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้
ระบุวา่ บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน) ทาเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณี ผเู้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่ อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
- กรณี ผเู้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
- กรณี พนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
- กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน
- กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
- กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากาลังศึกษาอยู่ ระบุช้ นั ปี ที่ศึกษา

11. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้ งั Bank Statement และ สาเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Statement) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อ
เจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สาเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 3 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1
ท่าน และยอดแสดงในบัญชี ตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสาเนา 15 วันก่อนยื่นวีซ่า) ให้ธนาคารประทับตรา
รับรองสาเนาทุกหน้า
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ นสมุดบัญชี ออมทรัพย์ เล่ มเดียวกันเท่านั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่ อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็ นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาเนาสมุดบัญชี
-

บัญชีฝากประจา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บญั ชีฝากประจา ต้องเตรี ยมดังนี้
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ
ชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สาเนาสมุดบัญชีฝากประจา มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสื อรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผูถ้ ูก
รับรองในจดหมายด้วย)
- กรุ ณาแนบสู ติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์ว่าเป็ นคน
ในครอบครัวเดียวกัน
กรณี นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุวา่ เป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสื อรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2
(สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)

แบบฟอร์ มการสารองที่นั่ง

8 วัน ออสเตรีย – สวิตเซอร์ แลนด์
(ไม่ รวมค่ าวีซ่าเชงเก้ น และ ไม่ รวมทิป)
ราคาทัวร์ 83,900 บาท :

ลาดับ
ที่

16-23 มิ.ย. 65
15-22 ก.ย. 65

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

เบอร์
โทรศัพท์

21-28 ก.ค. 65
13-20 ต.ค. 65
ห้องพัก
สะสมไมล์
(SGL/TWN/TRP)

11-18 ส.ค. 65
23-30 ต.ค. 65
อาหาร

สถานฑูตที่เคยสแกน
ลายนิ้วมือในการยืน่
วีซ่าเชงเก้น (กรุ ณาระบุ)

ชื่อผู้สารองทีน่ ั่ง.......................................................................................................................................
โทรศัพท์ ............................................ แฟกซ์ ................................. อีเมล์............................................................
โทรศัพท์ มอื ถือ..........................................................

