8 วัน 6 คืน โมโน สวิตเซอร์ แลนด์ (ขึน้ 3 เขา)

บินตรง ซูริค โดย สายการบิน สวิส อินเตอร์ เนชั่นแนล แอร์ ไลน์ ส
เริ่มต้ น... 89,900 บาท
(ไม่ รวมค่าวีซ่าเชงเก้น แต่ รวมทิปต่ างๆแล้ว)
ซังท์ กลั เลิน– อัพเพนเซล – รัพเพอร์ ชวิล โยนา – ซุก – ลูเซิร์น – อินเตอร์ ลาเคน – ขึน้ เขากริลเดอวาลเฟี ยซ
รถไฟโรแมนติกโกลเดนพาส พาโนรามิค – ขึน้ เขากลาเซียร์ 3000 – เวเวย์ – โลซานน์ – เจนีวา
เบริ์น – ธูน – สแตน – ขึน้ เขาชตันเชอร์ ฮอร์ น – ซูริค

ราคาทัวร์ 89,900 บาท : 22-29ก.ย. 65 / 9-16 ต.ค. 65 / 12-19 ต.ค. 65 / 17-23 ต.ค. 65
ราคาทัวร์ 94,900 บาท : 28 ธ.ค.- 4 ม.ค. 66

8 วัน โมโน สวิตเซอร์ แลนด์ (ขึน้ 3 เขา)
วันแรก

กรุงเทพมหานคร - ซู ริค

09.00 น.

19.35 น.

คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินสวิสแอร์ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (บินตรง) โดยสายการบินสวิสแอร์ เที่ยวบิน LX181 (ใช้เวลา
บินประมาณ 11.45 ชัว่ โมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่ นั่ง และสายการบินมี
บริ การ อาหารค่า และ อาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินตรง สู่นครซูริค
เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

12.45 น.

นาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั Novotel Zurich Airport Mess **** หรื อเทียบเท่ า
วันที่สอง

ซู ริค – ซังท์กลั เลิน – อัพเพนเซล – รัพเพอร์ ชวิล โยนา – ลูเซิร์น – อินเตอร์ ลาเคน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซังท์กลั เลิน (Sankt Gallen) (ระยะทาง 84 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ซึ่ งได้
ชื่อว่าเป็ นเมืองที่มีความรุ่ งเรื องและเข้มแข็งทางศาสนามาตั้งแต่สมัยยุคกลาง นาท่านเที่ยวชมเมืองและถ่ายรู ปกับ
โบสถ์ซงั ท์กลั เลิน (Convent of St Gall) ซึ่งสร้างขึ้นตามสถาปัตยกรรมสไตล์บาโรค และยังเป็ นที่ต้ งั ของหอสมุด
Stiftsbibliothek ซึ่ งได้รั บ การยกย่อ งจากองค์ก ารยูเนสโก้ใ ห้ เป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ.1983 ภายในโบสถ์มี
จิตรกรรมฝาผนังอันขึ้นชื่อและภาพเขียนเฟรสโก ที่ออกแบบและเขียนโดยนักจิตรกรชื่อดังอย่างไมเคิล แองเจโล
ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองอัพเพนเซล (Appenzell) เมืองเล็กๆตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ เป็ นเมืองที่ได้
ชื่อว่าเมืองการ์ตูนในนิ ยายชาวสวิส เป็ นเมืองที่สวยงาม อาคารบ้านเรื อนมีการเพนท์ลาย สวยงามในแบบชาเล่ต์
สวิส เป็ นเมืองที่รายรอบด้วยภูเขาและมีแม่น้ าไหลผ่าน และมีอากาศบริ สุทธิ์มาก นาท่านเดินเล่นในเมืองอัพเพน
เซล ที่มีสีสันและลวดลายสวยงามบนจิตกรรมฝาผนังหมู่อาคารบ้านเรื อน อิสระให้ท่านได้ เก็บภาพวิว ทิวทัศน์
และหมู่อาคารน่ารักได้ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองรัพเพอร์ชวิล โยนา (Rapperswil-Jona)
นาท่านเที่ยวชมเมืองรัพเพอร์ชวิล โยนา เมืองที่ได้ชื่อว่า “เมืองแห่ งดอกกุหลาบ” ที่นี่มีการปลูกดอกกุหลาบใน
สวนสวยกว่า 3 แห่ง ในช่วงเดือนมิถุนายน – ตุลาคมของทุกปี ทาให้เมืองนี้มีความโดดเด่นเพราะช่วงดังกล่าวจะ
เต็มไปด้วยดอกกุหลาบหลากหลายสายพันธุ์ นอกจากนี้ เมืองนี้ ยงั เป็ นอีกเมืองเก่าแก่ สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่
18 จะเห็นได้จากอาคาร ปราสาท และ สถาปั ตยกรรมโบราณที่ ยงั คงเหลืออยู่ นาท่านเที่ยวชมภายในเมื องเก่ า
แห่ งรัพเพอร์ ชวิล จากนั้นนาท่านเดินเล่นและถ่ายรู ปกับสะพานไม้โบราณ (Holzbrucke Rapperswil-Hurden) ที่

สร้างเชื่อมระหว่างเมืองรัพเพอร์ชวิล และ เมืองบาร์เดน เหนือทะเลสาบซูริค นับเป็ นสะพานไม้ที่เก่าแก่และควร
ค่าแก่การอนุรักษ์เป็ นอย่างยิง่

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย

นาท่ านเดิ นทางสู่ เมื องลูเซิ ร์น (Lucerne) น าท่ านชมและแวะถ่ายรู ปกับ สะพานไม้ชาเพล หรื อสะพานวิหาร
(Chapel bridge) ซึ่ งข้ามแม่น้ ารอยซ์ เป็ นสะพานไม้ที่เก่ าแก่ ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยปี เป็ นสัญลักษณ์และ
ประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิ ร์นเลยทีเดียว จากนั้นนาท่านชมรู ปแกะสลักสิ งโตร้องไห้ หรื อ อนุ สาวรี ยร์ ู ปสิ งโต
หิ น ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ อินเตอร์ลาเคน (Interlaken)

ค่า

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

วันที่สาม

กรินเดลวาล์ด – ขึน้ เขากรินเดลวาล์ดเฟี ยซ หรื อ เขาชิลธอร์ น - อินเตอร์ ลาเคน

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองกริ นเดลวาลด์ (Grindelwald) อันได้ชื่อว่าเป็ นเมืองสกีรีสอร์ ทที่สวยที่สุดในโลกตั้งอยู่ใน
หุ บเขารายล้อมด้วยภูเขาที่สวยงามเป็ นสถานที่โรแมนติกที่สุด นาท่านนั่งกระเช้าสู่ ยอดเขากริ ลเดลวาลด์เฟี ยซ
(Grindelwald First) ยอดเขาที่ต้ งั ตระหง่านในแนวเทือกเขาแอลป์ ระหว่างทางท่านจะได้สั มผัสกับทัศนียภาพทิว
สนสวยงาม ที่ความสู ง 2,168 เมตรจากระดับน้ าทะเล นอกจากความสู งแต่สวยของยอดเขาแล้ว ที่นี่ยงั มีกิจกรรม
ผจญภัยอีกหลายอย่างเท่าที่จะจินตนาการถึงและเหนือจินตนาการขึ้นไปอีก ไม่วา่ จะเป็ นสยายปี กบินสูงไปกับนก
อินทรี หรื อเดินเลาะริ มผาสู งชัน นาท่านผจญภัยไปกับ ทางเดินริ มผาที่อยู่ติดกับสถานี ที่ยอดเขาเฟี ยสต์เรี ยกว่า
“First Cliff Walk by Tissot” เป็ นทางเดินวนเลียบริ มผาทางด้านตะวันตกของยอดเขาเฟี ยสต์หรื อจะเลือกบิ น
แบบนกอินทรี ย ์ กับกิจกรรม First Eagle Glider ซึ่ งให้ท่านได้ลองบินจากสถานี ยอดเขา Eagle Glider โดยจะพา
เราบิ น จากเชรคเฟลด์ (Schreckfeld หรื อจุ ด ทางราบเชิ งเขา) สู่ เฟี ยสต์แ ล้ว กลับ ไปยังเชรคเฟลด์ อี ก ครั้ งด้ว ย

ความเร็ ว 83 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ระยะทางการบินคือ 800 เมตร (ผูเ้ ล่นต้องมีอายุ 10 ปี ขึ้นไปและสู งกว่า 130
เซนติ เมตรเท่านั้น) หรื อจะเลือกกิจกรรม First Flyer ที่ เรารู ้จกั ในนาม ซิ ป-ไรเดอร์ มันคือสายเคเบิลเหล็กกล้า
ความยาว 800 เมตรขึงอยู่บนความสู ง 50 เมตรจากพื้นดิน พอขึ้น First Flyer เราจะถูกปล่อยไหลเลื่อนลงมาตาม
เคเบิลด้วยความเร็ วถึง 84 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ในความหวาดเสี ยวก็คือความปลอดภัยที่เราจะได้นงั่ อยูใ่ นสายยึด
โยงที่ ม ั่น คง และที่ จุ ด ปลายทางจะมี ระบบสปริ งเพื่ อ เบรกให้ ห ยุ ด ได้ เป็ นกิ จ กรรม adventure ใหม่ ๆ ที่ มี ที่
Grindelwald First (กิจกรรมต่างๆขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ และ First Flyer, Eagle Glider ไม่รวมในค่าทัวร์ )

กลางวัน

หมายเหตุ ในกรณีที่ Grindelwald First ปิ ดปรั บปรุ ง (ประมาณเดือนเมษายน) ทางทัวร์ จะจัดให้ คณะขึ้นเขา
ชิลธอร์ น (เขาเจมส์ บอนด์ 007) ทดแทน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น บนเขา

บ่าย

นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองอินเตอร์ ลาเคน (Interlaken) หรื อ เมืองระหว่างทะเลสาบ เป็ นเมืองที่ ต้ งั อยู่ระหว่าง
ทะเลสาบทูน (Tune lake) และทะเลสาบเบรี ยนซ์ (Brienz lake) อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติ
แบบสวิตเซอร์ แลนด์ในเมืองเล็กๆ พร้อมช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้ อนาฬิกายี่ห้อดังหลากหลายที่
ผลิ ต ในสวิ ส ไม่ ว่ า จะเป็ น ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES
และอื่นๆ

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่านเข้าสู่ โรงแรมทีพ่ กั The Hey Hotel **** หรื อเทียบเท่า

วันที่สี่

อินเตอร์ ลาเคน - นั่งรถไฟสายโรแมนติก Golden Pass Panoramic Express - ขึน้ เขากลาเซียร์ 3000

เช้า
07.00 น.

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ Zweisimmen
นาท่านนั่งรถไฟ Golden Pass Panoramic Express ซึ่ งเป็ นรถไฟที่ ท่านสามารถชมวิวทิ วทัศน์อนั สวยงามของ
สวิตเซอร์ แลนด์ เส้ นทางชมวิว ระหว่าง Zweisimmen – Montreux จะเป็ นจุ ดเด่ น ที่ สุ ดของ Golden Pass Line
และเป็ นเหตุผลที่ทาให้นกั ท่องเที่ยวทัว่ โลกนิ ยมนัง่ Golden Pass Line ก่อนที่ขบวนรถไฟเดินทางไปถึงเมืองมอง

เทรอ (Montreux) ขบวนรถไฟจะวิ่งแบบวงเวียนช้าๆ ประมาณ 30 องศาลงเขา แล้วค่อยๆวิ่งเข้าสถานี มองเทรอ
(Montreux) ที่อยูร่ ิ มทะเลสาบ นับเป็ นทัศนียภาพที่สวยงามมาก

น าท่ า นขึ้ น Glacier 3000 หรื อ ยอดเขากลาเซี ย ร์ 3000 (Glacier 3000) หรื อ กลาเซี ย ร์ เลอ ไดเบอเร็ ต (Les
Diablerets) เป็ นส่ วนหนึ่ งของภูเขากูดสตาร์ ด (Gstaad Mountain) สู งกว่าระดับน้ าทะเล 3,000 เมตร จากสถานี
เมือง Col di Pillon เดินทางโดยกระเช้าไฟฟ้าจุคนได้กว่า 125 คน ชมทัศนี ยภาพได้ 360 องศา สามารถมองเห็น
วิวยอดเขาของสวิสเซอร์แลนด์ ได้แก่ จุงเฟรา แมทเทอร์ฮอร์น และมองบลองก์ ได้อย่างชัดเจน
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขากลาเซียร์ 3000

บ่าย

อิส ระให้ท่ านได้ส นุ ก สนานกับ กิ จกรรมมากมายที่ จดั ให้นักท่องเที่ ยวได้ร่วมทากิ จกรรม ไม่ว่าจะเป็ น Snow
Tank, Alpine Coaster , และพลาดไม่ได้กบั การเดินบน Peak Walk สะพานเหล็กเชื่อมระหว่างยอดเขาสองยอด
เขา ซึ่ งมีที่นี่ที่เดี ยวเท่านั้น ที่ท่านจะได้เก็บภาพการเดินระหว่างยอดเขา นับเป็ นอีกหนึ่ งไฮไลท์ในการมาเยือน
ยอดเขากลาเซี ยร์ 3000 แห่ งนี้ สมควรแก่ เวลานาท่านเดิ นทางสู่ เมื องเวเว่ย ์ (Vevey) เมื องเล็ก ๆระหว่างทางสู่
เมืองโลซานน์ นาท่านแวะถ่ายรู ปกับรู ปปั้ นชาร์ลี แชปลิน (Chaplin Statue) ผูเ้ ป็ นศิลปิ นตลกแห่งฮอลลีวูด้ ซึ่ งใน
อดี ตได้เคยใช้บ้ นั ปลายชี วิตที่ เมื องนี้ น าท่านเดิ น ทางสู่ เมื องโลซานน์ (Lausanne) ซึ่ ง ตั้งอยู่บ นฝั่ งเหนื อของ

ทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นบั ได้ว่าเป็ นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์
มีประวัติศาสตร์อนั ยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 เมืองโลซานน์ต้ งั อยู่บนเนินเขาริ มฝั่งทะเลสาบเจนี วา จึงมีความ
สวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลกให้มา
พักผ่อนตากอากาศที่นี่
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั Novotel Lausanne Bussigny Hotel **** หรื อเทียบเท่า

วันที่ห้า

โลซานน์ - เจนีวา - เบิร์น

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านชมเมืองโลซานน์ นาท่านผ่านชมอพาทเม้นท์หมายเลข 16 (Apartment no.16 ) บนถนนทิซโซ (Avenue
Auguste Tissot) ซึ่งในอดีตเป็ นที่ประทับของสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี และบุตรธิดาที่สามพระองค์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิ วฒั นา กรมหลวงนราธิ วาสราชนคริ นทร์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อานัน ทมหิ ดล รั ช กาลที่ 8 และพระบาทสมเด็จพระปรมิ น ทรมหาภูมิ พ ลอดุ ล ยเดช รัชกาลที่ 9 ในประเทศ
สวิตเซอร์ แลนด์ ระยะเวลาสองปี ระหว่างปี พ.ศ. 2476-2478 นาท่านเดินชม สวนสาธารณะที่มีรูปปั้ นลิง 3 ตัว
ปิ ดหู ปิ ดปาก ปิ ดตา อันเป็ นสถานที่ทรงโปรดของยุวกษัตริ ยท์ ้ งั สองพระองค์เมื่อทรงพระเยาว์ และถ่ายรู ปกับ
ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ (Le PavillonThailandais) ตั้งอยูใ่ นสวนสาธารณะเดอนองตูเขตเมืองโลซานน์ จัดสร้าง
โดยรัฐบาลไทย สร้างขึ้นจากไม้สัก และมียอดศาลาสู ง 9 เมตร เนื่ องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุ ลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงครองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเพื่ อกระชับความสัมพันธ์ทางการทูต
ระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์รอบ 75 ปี โดยมีสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุ ดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จไป
ประกอบพิธีเปิ ดศาลาและส่ งมอบอย่างเป็ นทางการ เมื่อวันที่ 17 มี นาคม พ.ศ. 2552 ได้เวลานาท่านเดินทางสู่
เมืองเจนีวา (Geneva) (ระยะทาง 68 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมง)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

บ่าย

นาท่านเที่ยวชมเมืองเจนี วา นาท่านชมน้ าพุเจดโด กลางทะเลสาบเลคเลมังค์ น้ าพุที่ได้รับการยอมรับว่าสู งและมี
ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็ นหนึ่งในสถานที่สาคัญที่มีชื่อเสี ยงที่สุดของกรุ งเจนีวา โดยสามารถมองเห็นได้
จากทุกจุดในเมือง น้ าพุเจดโดเป็ นน้ าพุที่ได้รับการยอมรับว่าเป็ น "สัญลักษณ์ของกรุ งเจนี วา" โดยน้ าพุสามารถ
พุ่ งได้สู ง สุ ดประมาณ 140 เมตร (459 ฟุ ต) น้ าพุ ถู ก ติ ดตั้งในปี 1886 น าท่ านถ่ายรู ป กับ นาฬิ ก าดอกไม้ที่ ส วน
อังกฤษ (Jardin Anglais) ริ ม ทะเลสาบเจนี วา ซึ่ งบ่งบอกถึงความส าคัญ ของอุตสาหกรรมการผลิ ตนาฬิ ก าใน
ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ได้เวลา นาท่านเดินทางสู่ กรุ งเบิร์น (Berne) เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
เมืองโบราณเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อ 800 ปี ที่แล้ว โดยมีแม่น้ าอาเร่ (Aare) ล้อมรอบตัวเมือง เสมือนเป็ นป้ อมปราการ
ทางธรรมชาติ ไ ว้ 3 ด้าน คือ ทางด้านทิ ศเหนื อ ทิ ศใต้ และทิ ศตะวันออก ส่ วนทิ ศตะวัน ตกชาวเมื องได้ส ร้าง
กาแพง และสะพานข้ามที่สามารถชักขึ้นลงได้ นาท่านชมกรุ งเบิร์นซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้
เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้ เบิร์นยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ที่สุดของโลกในปี ค.ศ.2010 นาท่านชม บ่อหมีสีน้ าตาล สัตว์ที่เป็ นสัญลักษณ์ของกรุ งเบิร์น นาท่าน ชมมาร์กาส
เซ ย่านเมืองเก่า ปั จจุบนั เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็ นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชม
อาคารเก่า อายุ 200-300 ปี นาท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์ นกาสเซ ถนนที่มีระดับสู งสุ ดของเมืองนี้ ถนนกรัม
กาสเซ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม อายุ 800
ปี ที่มี “โชว์” ให้ดูทุกๆชัว่ โมงในการตีบอกเวลาแต่ละครั้ง หอนาฬิกานี้ ในช่วงปี ค.ศ. 1191 - 1256 ใช้เป็ นประตู
เมืองแห่ งแรก แต่พอมีการสร้าง Prison Tower จึงเปลี่ยนไปใช้ Prison Tower เป็ นประตูเมืองแทน และดัดแปลง
ไซ้ทค์ ล็อคเค่นทรัมเป็ นหอนาฬิกาพร้อมติดตั้งนาฬิกาดาราศาสตร์ เข้าไป

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Holiday Inn Berne Westside Hotel **** หรื อเทียบเท่า

วันที่หก

เบิร์น – ธูน – สแตน – ขึน้ เขาชตันเชอร์ ฮอร์ น

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองธู น (Thun) เมืองที่ได้รับการขนานนามว่า เมืองแห่ งปราสาทสวย และ ทะเลสาบสวย นา
ท่านแวะถ่ายรู ปปราสาทชลอทธู น (Schloss Thun) ปราสาทหอคอยสี่ มุม นับเป็ นอีกหนึ่ งไฮไลท์ของเมืองธู น
เป็ นปราสาทสู ง ที่ มี จุ ด ชมวิ ว บนหอคอย 4 หอ สามารถชมวิ ว รอบๆ เมื อ งได้แ บบ 360 องศา ปราสาท
แห่ ง นี้ สร้ า งขึ้ น ในสมัย ศตวรรษที่ 12 ในอดี ต ถู ก ใช้เ ป็ นหอคอยสั ง เกตการณ์ ข องเมื อ ง ปั จ จุ บ ัน เป็ น
พิ พ ิ ธ ภัณ ฑ์ ที ่ ใ ช้จ ัด แสดงข้า วของส าคัญ ทางประวัติ ศ าสตร์ ได้เ วลานาท่ า นเที่ ย วชมเมื อ งเก่ า (Old
Town) ซึ่ งเรี ย กได้ว่ า เป็ นเมื อ งที่ มี ม นต์เ สน่ ห์ แ ละคลาสสิ ค อี ก เมื อ งในสวิ ต เซอร์ แ ลนด์ ได้เวลานาท่าน
เดินทางสู่เมืองสแตน (Stan)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านขึ้นรถรางไฟฟ้าสู่ สถานีเคเบิล้ คาร์ จากนั้นนาท่านขึ้นกระเช้าแบบเปิ ดสู่ ยอดเขาชตันเซอร์ ฮอร์น เป็ นภูเขา
ในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ตั้งอยู่บริ เวณพรมแดนระหว่างรัฐนิดวัลเดินกับรัฐออบวัลเดิน ภูเขานี้ มียอดสู ง 1,898
เมตรเหนื อ ระดับ น้ าทะเล มี รถกระเช้ าจากเมื อ งชตัน ส์ เพื่ อ ขึ้ น สู่ ย อดเขาแห่ ง นี้ ที่ ย อดเขาสามารถมองเห็ น
ทะเลสาบลูเซิร์นได้อย่างชัดเจนแทบจะทุกส่วน ถือเป็ นหนึ่งในปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยว

น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งซุ ก (Zug) เมื อ งเล็ ก ๆริ มทะเลสาบที่ มี ป ระวัติ ย าวนานและสวยงามอี ก แห่ ง ของ
สวิตเซอร์แลนด์ นาท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่าซุก (Old town) ที่ยงั คงได้รับการอนุรักษ์อาคารบ้านเรื อนโบราณได้
เป็ นอย่างดี นาท่านแวะถ่ายรู ปกับหอนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 13 อิสระให้ท่านได้เก็บ
ภาพบรรยากาศเมืองเก่าได้แบบเต็มอิ่ม

ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich)
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พกั Novotel Zurich Airport Mess **** หรื อเทียบเท่ า

วันที่เจ็ด

ซู ริค

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) นาท่านถ่ายรู ปกับ Munsterbrucke ซึ่ งเป็ นสะพานข้ามถนนและทางเดินทาง
ในเมืองเก่า เป็ นสะพานข้ามแม่น้ าลิมมัต และเป็ นจุดถ่ายทาภาพยนตร์ Crash Landing on You นอกจากนี้ บริ เวณ
นี้ ยงั มีวิหาร Fraumunster and Gross Munster อีกด้วย จากนั้นนาท่านสู่ Linderhof Strasse ซึ่ งเป็ น ฉากเปิ ดเรื่ อง
และเป็ นจุ ดชมวิวเมื องซู ริค อัน เลื่ องชื่ อ พร้ อมกับ วิวแม่ น้ าลิ ม มัต อิ ส ระให้ ท่านได้เก็ บภาพและเดิ นเล่น ตาม
อัธยาศัย หรื อ จะเลือกช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมต่างๆ

10.30 น.
13.20 น.

นาท่านสู่สนามบิน เพื่อเช็คอิน และทา Tax Refund
ออกเดินทางสู่กรุ งเทพ เที่ยวบินที่ LX180 (ใช้เวลาในการเดินทาง 10.50 ชัว่ โมง)

วันที่แปด
05.00 น.

กรุงเทพมหานคร
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

8 วัน โมโน สวิตเซอร์ แลนด์ (ขึน้ 3 เขา)
(ไม่ รวมค่าวีซ่าเชงเก้น แต่ รวมทิปต่ างๆแล้ว)
ราคาทัวร์ 89,900 บาท : 22-29ก.ย. 65 / 9-16 ต.ค. 65 / 12-19 ต.ค. 65 / 17-23 ต.ค. 65
ราคาทัวร์ 94,900 บาท : 28 ธ.ค.- 4 ม.ค. 66
อัตราค่าบริ การ (บาท)

กันยายน- ตุลาคม 2565

ปี ใหม่ 2566

ราคาผูใ้ หญ่ พักห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน

89,900

94,900

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ

10,000

12,000

เด็กอายุ 2 - 11 ปี เสริ มเตียง (พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)

86,900

91,900

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
หากมีวีซ่าแล้วหักคืนค่าวีซ่าให้
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบิน (ผูใ้ หญ่) BKK – ZRH– BKK

80,000-110,000
ไม่รวมค่าวีซ่า
22,000

27,000

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 25 เม.ย. 2565) **
ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
▪ สาหรับ ห้องพัก แบบ 3 เตียง กรุ ณ าแจ้งล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบกับทางโรงแรม มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี
เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่าน เปิ ดห้องพัก เป็ น 2 ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า

▪ กรณีเดินทางเป็ 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 )
ประกันครอบคลุมการติดเชื้อ Covid 19
▪ ค่าภาษีในทุกประเทศ (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทัวร์)
▪ ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)

▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
▪ เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และค่าทิปต่างๆ
อัตรานี้ไม่รวมถึง
▪ ค่าวีซ่าเชงเก้นท่านละ 4,000 บาท (เรี ยกเก็บในอินวอยซ์)
▪ ค่าเจ้าหน้าที่ยกกระเป๋ า ท่านต้องดูแลกระเป๋ าด้วยตัวท่านเองเพื่อป้องกันการสูญหาย
▪ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองที่นั่งจ่ าย 45,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่ วงหน้ 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 จาตั๋ว เครื่ อ งบิ น , วี ซ่ า และค่ า
ดาเนิ น การ (ถ้ามี ), ค่าโรงแรม, ค่ าตัว๋ รถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดงให้แก่ 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 เนื่องจากการยืน่ เอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการนาเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม***
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
*ในกรณี ลูกค้าดาเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนินการมาพบคณะทัวร์ดว้ ย
ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ ดว้ 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 โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว 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 หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
▪ ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่ จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูก ปฎิ เสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ นัก ท่องเที่ ย วใช้ห นังสื อเดิ น ทางบุ ค คล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
ตั๋วเครื่ องบิน
▪ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรี 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
ทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์น้ นั
ยกเลิก บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
▪ เมื่อท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
▪ ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง
(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กบั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกต่างกัน
ซึ่งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
▪ ในกรณีที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
▪ กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ
เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
▪ วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่าง
ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็ นที่

เดียวกันในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่าง
ประเทศ ( ICAO )
▪ หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้
และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและค่าพนักงานยกสั มภาระ
▪ สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
▪ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน
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 นึ อยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่วน
ที่เกิน
▪ กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่ 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
ธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
▪ กรณี ก ระเป๋ าใบใหญ่ เกิดการสู ญหายระหว่างการท่ องเที่ ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ ใช่ ระหว่างบิ น ) โดยปกติ ประกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทาให้ลกู ค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
▪ กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น

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

10.

(ใช้ เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 5-7 วันทาการ)
สถานทูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ้วา่ ต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ
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)
สาเนาวัคซีนพาสปอร์ต หรื อหลักฐานแสดงการได้รับวัคซีนครบโดส
สาเนาบัตรประชาชน
สาเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
สาเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคานาหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
สาเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คานาหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
สูติบตั ร (กรณีเด็กต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสูติบตั รมา)
กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอ
เท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ 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)
- กรณีผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
- กรณีผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
- กรณีพนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
- กรณีที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
- กรณีเป็ 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 ต้องมีตราประทับจากทางธนาคาร
- สาเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 3 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1
ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสาเนา 15 วันก่อนยื่นวีซ่า) ให้ธนาคารประทับตรา
รับรองสาเนาทุกหน้า
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์ เล่ มเดียวกันเท่านั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็ นยอด
ของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาเนาสมุดบัญชี
-

บัญชีฝากประจา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บญ
ั 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
กรณีนายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุวา่ เป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสื อรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2
(สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)

แบบฟอร์ มการสารองที่นั่ง

8 วัน โมโน สวิตเซอร์ แลนด์ (ขึน้ 3 เขา)
(ไม่ รวมค่าวีซ่าเชงเก้น แต่ รวมทิปต่ างๆแล้ว)
ราคาทัวร์ 89,900 บาท :

22-29ก.ย. 65
12-19 ต.ค. 65

ราคาทัวร์ 94,900 บาท :

28 ธ.ค.- 4 ม.ค. 66

ลาดับ
ที่

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

เบอร์
โทรศัพท์

9-16 ต.ค. 65
17-23 ต.ค. 65

ห้องพัก
สะสมไมล์
(SGL/TWN/TRP)

อาหาร

สถานฑูตที่เคยสแกน
ลายนิ้วมือในการยื่น
วีซ่าเชงเก้น (กรุ ณาระบุ)

ชื่ อผู้สารองที่นั่ง............................................................... ........................................................................
โทรศัพท์ ............................................ แฟกซ์ ................................. อีเมล์............................................................
โทรศัพท์ มือถือ..........................................................

