อาหารพิเศษ : อาหารไทย และ สวิสฟองดูว ์
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DAY

ITINERARY

1
2
3
4

กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูม ิ
ดูไบ-เจนีวา-นําพุเจดโด-นาฬิกาดอกไม้
ยอดเขากลาเซียร์ 3000-เมืองแทสช์-เมืองเซอร์แมท
รถไฟกลาเซียเอ็กซ์เพลส-เมืองอันเดอร์แมท
เมืองแองเกลเบิรก์
ยอดเขาสแตนเซอร์ฮอร์น-เมืองลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเปล
เมืองซูก-เมืองซูรคิ -จัตุรสั ปาราเดพลาทซ์-สนามบิน
สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ

5
6
7

MEALS
BF
L
D
×
×
×
√
×
×
√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

×

×

×
×

วันทีหนึง กรุ งเทพ-สนามบินสุ วรรณภูมิ
22.00 น.

(-/-/-)

 คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ ชัน ประตู แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าทีให้การ
ต้อนรับและอํานวยความสะดวก

วันทีสอง สุ วรรณภูมิ-ดูไบ-เจนีวา-นําพุเจดโด-นาฬิ กาดอกไม้

(-/-/D)

01.35 น.

ออกเดิน ทางสู่ เมืองดู ไบ ประเทศสหรัฐ อาหรั บ เอมิเ รตส์ โดยสายการบิ น เอ

04.45 น.
08.30 น.

มิเรตส์ เทียวบินที EK385 ( บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)
เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลียนเครือง
 ออกเดินทางสู่ เมืองเจนี วา ประเทศสวิต เซอร์แลนด์ โดยสายการบิ นเอมิเ รตส์
เทียวบินที EK089 ( บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)

2208-2102-MONO.SWISS

www.smileytour.com

Page 2 of 15

13.15 น.

คํา

 เดินทางถึง สนามบินเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้า เมื อ งและศุล กากร นํา ท่ า นชม เมื อ งเจนี ว า เมื อ งท่ อ งเที ยวที มี ชื อเสี ย งและมี
ความสําคัญมากเป็ นอันดับต้นๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตัวเมืองนันตังอยู่บ ริเวณที
ทะเลสาบเจนีวาไหลเข้ารวมกับแม่นาโรห์
ํ น (Rhone river) โดยทะเลสาบเจนีวานันตังอยู่
ทางตะวันตกของประเทศ เป็ นแหล่งนําจืดทีใหญ่เป็ นอันดับสองของทวีปยุโรปกลาง รอง
จากทะเลสาบบาลาต้นในประเทศฮังการี สําหรับ กรุ งเจนีวา ได้รบั การยกย่องว่าเป็ นเมือง
นานาชาติ (Global City) เนืองจากเป็ นทีตังขององค์กรระหว่างชาติสาํ คัญๆ หลายองค์กร
เช่น สํา นัก งานใหญ่ ข ององค์ก ารสหประชาชาติ ประจํา ทวี ปยุ โรป, องค์การอนามัยโลก
(WHO), องค์การการค้าโลก (WTO) เป็ นต้น นอกจากนีแล้วกรุงเจนีวายังเป็ นสถานทีจัดตัง
องค์ก ารสัน นิ บ าตชาติ ใน ค.ศ.
1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ.
1864 นําท่านชม นําพุเจดโด กลาง
ทะเลสาบเลคเลมัง ค์ นําพุที ได้รับ
การยอมรับว่า สูงและมีขนาดใหญ่
ที สุ ด ในโลก และยั ง เป็ นหนึ งใน
สถานทีสําคัญ ทีมีชือเสียงทีสุดของ
กรุ ง เจนีว า โดยสามารถมองเห็นได้จากทุกจุดในเมือง นําพุเ จดโดเป็ น นําพุที ได้รับการ
ยอมรับว่าเป็ น "สัญ ลัก ษณ์ของกรุ งเจนีวา" โดยนําพุสามารถพุ่งได้สูงสุดประมาณ 140
เมตร (459 ฟุต) นําพุถูกติดตัง ในปี 1886 นักท่องเทียวทีมาเยือนและมีโอกาสล่องเรื อมา
ในทะเลสาบ เจนีวามักไม่พลาดทีจะมาชมนําพุดว้ ยเช่นกัน นําท่านแวะชมและถ่ายภาพกับ
นาฬิ ก าดอกไม้ ที สวนอัง กฤษ (Jardin Anglais) ริ ม ทะเลสาบเจนี ว า ซึ งบ่ ง บอกถึ ง
ความสําคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกา จากนันอิสระให้ท่านได้เลือกซือสินค้าแบ
รนด์เนม ซึงมีรา้ นค้ามากมายรายล้อมรอบสวนดอกไม้ไม่ว่าจะเป็ น LOUIS VUITTON,
PRADA, BALLY, GUCCI หรือจะเลือกชมนาฬิกายีห้อดังทีผลิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ทัง ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES ซึงมี
ร้านจําหน่ายมากมายเช่นกัน
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสูท่ ีพัก
 Hotel Hilton Evian-les-Bians หรือเทียบเท่า

วันทีสาม ยอดเขากลาเซียร์
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เช้า

เทียง

คํา
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 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนันนําท่านเดินทางสู่สถานนีกระเช้า
เพือเตรี ย มตัว เดิน ทางขึ นสู่ ยอดเขากลาเซี ย ร์ 3000 (Glacier 3000) เป็ น ยอดเขาใน
ส วิ ส เ ซ อ ร์ แ ล น ด์ ที สู ง ก ว่ า
ระดับนําทะเล 3000 เมตร จาก
สถานี Col di Pillon ขึ นสู่ ย อด
เขากลาเซี ย ร์ ซึ งบนยอดเขา
สามารถมองเห็ น วิ ว ยอดเขา
สํา คั ญ ๆ ของสวิ ส เซอร์แ ลนด์
ได้แ ก่ จุง เฟรา แมทเทอร์ฮ อร์น
และ มองบลองก์ ได้อย่างชัดเจน
จากนันให้ท่านได้สนุกสนานกับกิจกรรมบนลานหิมะของกลาเซียร์ 3000 ซึงเป็ นส่วน
หนึ งของภู เ ขากูด สตาร์ด (Gstaad Mountain) ที มี เ ส้น ทางสกี ย าว 250 กิโ ลเมตร และ
เทือกเขาแอลป์ มีเส้นทางสกียาว 225 กิโลเมตร
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ถึง เวลาอัสมควรนําท่านลงจากยอดเขาสู่
สถานี Col di Pillon จากนันนําท่าน
เดิ น ทางสู่ เมื อ งแทสช์ (Tasch)
ตังอยู่ ใ นประเทศสวิ ต เซอร์แ ลนด์
เ ป็ น ป ร ะ เ ท ศ ข น า ด เ ล็ ก ที ไ ม่ มี
ทางออกสู่ท ะเล และตังอยู่ใ นทวีป
ยุโรปตะวันตก ซึงมีเทือกเขาแอลป์
ซึงเป็ นเทือกเขาทีใหญ่สุดของทวีป
ยุโรป เลาะเลียบตามหุบเขา ชมทิวทัศน์สวยอันงดงามตลอดเส้นทาง นําท่านเดินทางโดย
รถไฟสู่เมืองเซอร์แ มท (Zermatt) โดยรถไฟซึงเป็ นเมืองทีไม่อนุญาตให้รถยนต์วิงและ
เป็ นเมืองทีได้รบั การยกย่องว่า ปลอดมลพิษทีดีของโลกตังอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร
ซึง เป็ นทีตังของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ซึงเป็ นสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองเซอร์
แมทเป็ นเมืองเล็กๆ หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็ นหมู่บา้ นก็ได้ เพราะว่ามีประชากรในเมืองไม่
ถึง 10,000 คน ทางตอนใต้ข องสวิ ต ติ ดกับชายแดนอิตาลี โดยมี Pennine Alps ซึงเป็ น
ส่วนนึงของเทือกเขา Alps เป็ นเส้นกันระหว่าง 2 ประเทศหากพูดถึง Zermatt ก็ตอ้ งนึกถึง
ยอดเขาแหลมทีมีลกั ษณะคล้ายปี รามิด ชือว่า Matterhorn ทีตังตระหง่านอยู่ใกล้ๆ เมือง มี
ความสูงถึง 4,478 เมตร สามารถมองเห็นได้จากแทบทุกมุมของเมือง ซึง Matterhorn นีถือ
เป็ นสัญลักษณทีสําคัญของ Zermatt ถึงเวลาอันสมควรนําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองแทสช์
(Tasch)
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ทีพัก
www.smileytour.com
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 Hotel Elite หรือเทียบเท่า

วันทีสี

กลาเซี ยเอ็กซ์ เพลส-เมืองอันเดอร์ แมท-เมืองแองเกลเบิร์ก

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู่ เมือ งอั นเดอร์แมท
(ANDERMATT) โดยรถไฟสายสําคัญ กลาเซียเอ็กซ์เพลส (GLACIER EXPRESS) เป็ น
รถไฟด่วนทีช้าทีสุด เพือให้ผูโ้ ดยสารได้ดืมดํากับทัศนียภาพของธรรมชาติ สองข้างทางที
เปลียนไปเรือยๆ ตามความสูงตําของภูมิประเทศผ่านทิวทัศน์อนั ตระการตาของหุบเขา ป่ า
ไม้ นําตก ลําธาร ทุ่งหญ้า หมู่บา้ นชนบท เดินทางถึงเมืองอันเดอร์แมท

เทียง

 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองแองเกลเบิรก์
เป็ นเมืองทีตังอยู่ในหุบเขาและธรรมชาติทีมีความสวยงาม รอบล้อมไปด้วยทัศนียภาพของ
เทือกเขาแอลป์ และเป็ นอีกหนึงเมืองสกีรีสอร์ทชือดังทีอยู่ใกล้กบั เมืองลูเซิรน์
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ทีพัก
 Hotel Terrace หรือเทียบเท่า

คํา

(B/L/D)

วันทีห้ า

ยอดเขาสแตนเซอร์ ฮอร์ น-เมืองลูเซิร์น-สะพานไม้ ชาเปล

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนันนําท่านเดินทางสู่ เมืองสแตน
เพือนําท่านเดิน ทางขึนสู่ ยอดเขาสแตนเซอร์ฮ อร์น (Mt.Stanserhorn) มีค วามสูง ที
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เทียง

คํา
2208-2102-MONO.SWISS

1,898 เมตร(6,227 ฟุต) ระหว่างทางคุณจะได้
ชมวิวแบบพาโนราม่าและให้ท่านได้สมั ผัสการ
เดินทางโดยขึ นกระเช้า “Cabrio” กระเช้ า
ลอยฟ้ าเปิ ดประทุนทีมี ชันแห่งแรกของ
โลก ซึงสามารถจุผู้โดยสารได้เกื อ บ 60 ท่า น
โดยชันดาดฟ้ าจะสามารถจุไ ด้ 30 ท่าน ระยะ
เกื อ บ กิโ ลเมตร ระหว่ า งทางขึ นสู่ย อดเขา
ท่ า นจะสามารถมองเห็ น วิ ว แบบ 360 องศา
หลังจากนันอิสระให้ทุ กท่ านได้สนุก สนานกับ
กิจกรรมต่างๆบนยอดเขา ถึงเวลาอันสมควร
นําท่านเดินทางกลับลงจากยอดเขาและเดินทางไปยังเมืองลูเซิรน์
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนันนําท่านเทียว เมืองลูเซิรน์ อดีตหัวเมือง
โบราณของสวิสเซอร์แลนด์ เป็ นดินแดนทีได้รบั สมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The
roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์ แล้ว ก็ยังมี
ภูเขาใหญ่นอ้ ยสลับกับป่ าไม้ทีแทรกตัวอยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้
ป่ าและทุ่ งหญ้า อัน เขี ย วชอุ่ม นํา ท่า นชมและแวะถ่ า ยรู ป กั บ สะพานไม้ ช าเปล หรื อ
สะพานวิ ห าร (Chapel bridge)
ซึงข้ามแม่นารอยซ์
ํ
เป็ นสะพานไม้ที
เก่ า แก่ ที สุด ในโลก มี อ ายุ ห ลาย
ร้ อ ย ปี เ ป็ น สั ญ ลั ก ษ ณ์ แ ล ะ
ประวัติศาสตร์ของเมื องลูเซิรน์ เลย
ทีเดียว สะพานวิหารนีเป็ นสะพาน
ที แข็ งแรงมากมุ ง หลั ง คาแบบ
โบราณ เชือมต่อไปยังป้อมแปดเหลียมกลางนํา จัวแต่ละช่องของสะพานจะมีภ าพเขี ยน
เรืองราวประวัติ ความเป็ นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็ น ภาพเขี ยนเก่าแก่อายุกว่า
ปี แต่น่าเสียดายทีปั จจุบนั สะพานไม้นีถูกไฟไหม้เสียหายไปมาก ต้องบูรณะสร้างขึน
ใหม่เกือบหมด จากนันนําท่านเทียวชม รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็ นอนุสาวรียท์ ี
ตังอยู่ใจกลางเมืองทีหัวของสิงโตจะมีโล่ห ์ ซึงมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่
อนุสาวรียร์ ู ปสิงโตแห่งนีออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว
ปี ตังแต่ ค.ศ.
โดยสร้างขึนเพือเป็ นเกี ยรติ แก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้า
หาญ ซือสัตย์ จงรักภักดี ทีเสียชีวิตในประเทศฝรังเศส ระหว่างการต่อสูป้ ้องกันพระราชวัง
ในครังปฏิวตั ิใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที
 บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร นําท่านเข้าสู่ทีพัก
www.smileytour.com
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 Hotel Terrace หรือเทียบเท่า

วันทีหก

เมืองซูก-เมืองซูริค-จัตรุ ัสปาราเดพลาทซ์ -สนามบิน

เช้า

 บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นําท่านเดินทางสู่ เมืองซูก เคยเป็ นเขต
ปกครองที มี รายได้ เ ฉลี ยน้ อ ยที สุ ด แต่ ปั จจุ บ ั น คื อ เมื อ งที รวย ที สุ ด ของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ มีเขตเมืองเก่าที ก่อตังมาตังแต่ศตวรรษที 13 อาคารบ้านเรือน ยังคงสภาพ
ดังเดิมไว้อย่างสวยงามอีกทังยังเป็ น เมืองทีมีวิวทะเลสาปทีสวยทีสุดแห่งหนึงของประเทศ
 บริการอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร จากนันนําท่านเดินทางสู่ ใจกลางเมือ งซูริค เทียว
ชม จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) จัตรุ สั เก่าแก่ทีมีมาตังแต่สมัยศตวรรษที ใน
อดีตเคยเป็ นศูนย์กลางของการค้าสัตว์
ทีสําคัญของเมืองซูริค ปั จจุบนั จัตรุ สั นี
ได้ก ลายเป็ น ชุ ม ทางรถรางที สํา คั ญ
ของเมืองและยังเป็ นศูนย์กลางการค้า
ของย่ า นธุ ร กิ จ ธนาคาร สถาบั น
ก า ร เ งิ น ที ใ ห ญ่ ที สุ ด ใ น ป ร ะ เ ท ศ
สวิตเซอร์แลนด์ นําท่านแวะถ่ายรู ปกับ
โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster
Abbey) จากบนสะพานมุนสเตอร์บรู ค เป็ น โบสถ์ทีมีชือเสียงของเมืองซูริค สร้างขึ นในปี
ค.ศ.
โดยกษัตริยเ์ ยอรมันหลุยส์ ใช้เป็ นสํานักแม่ชีทีมีกลุ่มหญิงสาวชนชันสูงจากทาง
ตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่ นําท่านสู่ ถนนบาห์นโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse)
เป็ น ถนนอัน ลือชื อที มีค วามยาวประมาณ . กิโลเมตร เป็ น ถนนทีเป็ น ทีรู ้จัก ในระดับ
นานาชาติ ว่าเป็ นถนนช้อปปิ งทีมีสินค้าราคาแพงทีสุดแห่งหนึงของโลก ตลอดสองข้างทาง
ล้วนแล้วแต่เป็ นทีตังของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี ร้านเครืองประดับ ร้านนาฬิกาและ
โรงแรมระดับหรู อิสระให้ท่านเดินเล่นและเลือกซือสินค้าตามอัธยาศัยหรือเดินไปยัง สวน
ลินเดนฮอฟ (Lindenhof) จุดชมวิวของเมืองซูริคทีตังอยู่ในเมืองเก่าที ยังเป็ นอีกหนึงใน
สถานที ถ่า ยทําซี รีย์เ กาหลี ชื อดัง “Crash Landing On You” สมควรแก่ เ วลานํ า ท่ า น
เดินทางสู่สนามบิน
ออกเดิ นทางสู่ เมื องดูไ บ ประเทศสหรัฐ อาหรับ เอมิ เรตส์ โดยสายการบิ นเอมิ เรตส์

เทียง

22.15 น.

(B/L/-)

เทียวบินที EK 086 ( บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)

2208-2102-MONO.SWISS
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วันทีเจ็ด

สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุ วรรณภูมิ

06.25 น.
09.40 น.

เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลียนเครือง
ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เทียวบิน
ที EK 372 ( บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)
 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

19.15 น.

(-/-/-)


ทางบริษัทจะดําเนินการจัดการโปรแกรมการเดินทางให้เป็ นไปตามทีกําหนด แต่บางครังการเดินทางอาจจะมีการปรับเปลียน
ได้ตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยู่กบั เหตุสดุ วิสยั ต่างๆ ทีอาจจะเกิดขึนได้ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของ
ลูกค้าเป็ นหลัก และขอแจ้งให้ทราบว่าร้านค้าและห้างสรรพสินค้าในยุโรปบางแห่งจะปิ ดทาํ การในวันอาทิตย์

วันเดินทาง

ตารางการบิน

ราคา

พักเดียว
เพิมท่ านละ

EK385 BKKDXB 01.35-04.45
EK087 DXBZRH 08.20-13.30
11-17 ก.ค. 2565 EK084 GVADXB 21.40-06.10
EK372 DXBBKK 09.40-19.15
EK385 BKKDXB 01.35-04.45
EK089 DXBGVA 08.30-13.15
8-14 ส.ค. 2565 EK086 GVADXB 22.15-06.25
EK372 DXBBKK 09.40-19.15
สําหรับท่ านทีเลือกเดินทางในวันที 11-17 ส.ค. 2565 โปรแกรมการเดินทางจะเป็ นแบบรีรูท (Re-Route)
โดยจะเริมเทียวจากซูริคและไปจบการเดินทางทีเจนีวา (รายละเอียดการเดินทางยังคงเดิม)
ราคาสํ าหรับเด็กอายุตํากว่า 12 ปี ไม่ใช้ เตียง ลด 5,000 บาท จากราคาทัวร์
กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตัวเครื องบินได้ จากเจ้าหน้ าที
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อัตราค่ าบริ การทีรวมในรายการทัวร์










ตัวเครื องบินชันประหยัด ไป-กลับพร้อมคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์
โรงแรมทีพักระดับ 3-4 ดาว ตามทีระบุในรายการหรื อเทียบเท่า (2-3 ท่าน/ห้อง)
ค่าธรรมเนียมเนียมในการยืนวีซ่าเชงเก้น (สําหรับผูถ้ ือหนังสื อเดินทางประเทศไทย)
ค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามทีระบุไว้ในรายการการเดินทาง
ค่ารถปรับอากาศ บริ การนําเทียวตามรายการการท่องเทียว
หัวหน้าทัวร์ เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและให้บริ การตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางตามกฎหมายกําหนด (ตามเงือนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย)
ค่าภาษีมูลค่าเพิม % ภาษีหกั ณ ทีจ่าย % กรณีตอ้ งการใบเสร็ จ
ค่าประกันสุ ขภาพ (covid- ) เงือนไขตามกรมธรรม์

อัตราค่ าบริการทีไม่ รวมในรายการทัวร์
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริ การในการทําหนังสื อเดินทางและวีซ่าสําหรับชาวต่างชาติ
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ ทีเกิดขึนระหว่างการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางทีนอกเหนือจาก
รายการทัวร์ ค่ามินิบาร์ ค่าบริ การซักรี ด หรื อ ค่าเกิดความเสียหายต่างๆภายในห้องพัก เป็ นต้น
 ค่าส่วนเกินของนําหนักกระเป๋ า สายการบินอนุ ญาตให้โหลดสัมภาระใต้ทอ้ งเครื อง 30 กก./ท่าน
 ค่าทิปคนขับรถท้องถิน ( ยูโรx 5 วัน = ยูโร )
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ คนไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท
 ค่า RT-PCR TEST ก่อนออกเดินทางจากประเทศไทย (ถ้าประเทศปลายทางต้องการเอกสาร)
 ค่า RT-PCR TEST ก่อนเดินทางกลับเข้าประเทศไทย (ตามข้อกําหนดของรัฐบาล)
 ค่าใช้จ่ายในการกักตัวในประเทศไทย และ RT-PCR TEST เมือถึงไทย
(เงือนไขตามทีทางรัฐบาลกําหนด)

โปรดศึกษาเงือนไขต่ างๆ และรายละเอียดการเดินทางให้ เรียบร้ อยก่อนตัดสินใจซื อ
เมือท่ านทําการชําระมัดจําแล้ ว ถือว่ าท่ านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่ างๆทีบริษทั ระบุไว้
2208-2102-MONO.SWISS
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เงือนไขการจองและการชําระเงิน
1. ชําระมัดจําท่านละ 20,000 บาท หลังจากทําการจองใน 3 วันทําการ พร้อมส่ งสําเนาหน้าหนังสื อเดินทางที
มีอายุเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง
2. ชํา ระค่า ทัว ร์ ส่ วนที เหลื อ 20 วัน ก่ อนวัน เดิ น ทาง หากไม่ มีการชําระเข้ามาถือ ว่าท่านสละสิ ท ธิ ในการ
เดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได้ (กรณี ยงั ไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริ ษทั ฯขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ ส่วนที
เหลือตามทีกําหนด)
3. สําหรับผูเ้ ดินทางทีมีความจําเป็ นต้องซือตัวเครื องบินภายในประเทศ หรื อตัวโดยสารอืนๆในการเดินทาง
เพือมาทําการยืนวีซ่า หรื อในวันเดิ นทางไป-กลับจากสนามบิ น กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าทีก่อนทุกครังก่อน
ออกตัวเครื องบิ น หรื อตัวโดยสารอืนๆ มิ ฉะนันทางบริ ษ ัทฯ ขอสงวนสิ ท ธิ ในการไม่ รั บ ผิด ชอบต่ อ
ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึน

เงือนไขการยกเลิกและการคืนเงิน
1. ยกเลิกการเดิน ทาง 30 วัน ก่ อนการเดินทางขึนไป คืน เงินทังหมด (ทางบริ ษทั ฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที
เกิดขึนจริ ง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจําตัวเครื องบิน ค่าโรงแรม หรื ออืนๆ)
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่ อนการเดินทาง คืนมัดจํา 50% (ทางบริ ษทั ฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขึน
จริ ง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจําตัวเครื องบิน ค่าโรงแรม หรื ออืนๆ)
3. ยกเลิกการเดิน ทางน้ อยกว่ า 15 วั นก่ อนการเดิน ทาง เก็บค่ า ใช้ จ่ ายทั งหมดตามราคาทั วร์ ที ตามระบุใน
โปรแกรม
4. กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรั บรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษทั ขอ
สงวนสิ ทธิ เรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขึนจริ ง
5. กรณีผ้เู ดินทางถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกประเทศ ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ ทงหมด
ั
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ ผ่าน) ทางบริ ษทั จะทําการเก็บค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขึนจริ ง เช่น ค่า
วีซ่าและค่าบริ การยืนวีซ่า ค่าตัวเครื องบิน และค่าโรงแรม เป็ นต้น
7. ตามพระราชบัญ ญัติธุ รกิจ นํ า เที ยวและมั คคุ เทศก์ พ.ศ.
หมวด ธุ รกิจ นํา เที ยว การยกเลิกการ
เดินทางของนักท่ องเทียว ผู้ประกอบธุ รกิจนําเทียวมีค่าใช้ จ่ายทีได้ จ่ายจริงเพือเตรี ยมการจัดนําเทียว ให้
นํามาหักจากเงินค่ าบริ การทีต้ องจ่ าย ทังนี ผู้ประกอบธุรกิจนําเทียวแสดงหลักฐานให้ นักท่ องเทียวทราบ
เช่ น ค่ าวีซ่า ค่ ามัดจําตัวเครื องบิน ค่าโรงแรม หรื ออืนๆ
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หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิในการแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง ในกรณี ทีมีผเู ้ ดินทาง
น้อยกว่า 15 ท่าน และยินดี คืนเงินค่ามัดจําให้ทงหมด
ั
(ในกรณี ทีมีการยืนวีซ่า และท่านได้รับการอนุ มตั ิ วี
ซ่าแล้ว ทางบริ ษทั ขอเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริ การทีเกิดขึนจริ ง และท่านสามารถนําวีซ่านี ไปใช้ได้
หากวีซ่านันยังไม่หมดอายุ)
2. หากท่านสละสิ ทธิ ในการไม่ใช้บริ การใดๆ ทีระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ หรื อถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ ทงหมด
ั
3. ตัวเครื องบินทีจัดไว้ตามโปรแกรมทัวร์ เป็ นตัวแบบหมู่คณะ ซึ งจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ใน
กรณี ทีท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรื อไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าทีเพือสอบถามราคาอีกครัง และ
การจัด ที นังของผู ้เ ดิ น ทาง เป็ นการจัด การภายในของสายการบิ น ทางบริ ษัท ไม่ ส ามารถเข้า ไปเพื อ
แทรกแซงได้
สําหรับทีนัง LONG LEG หรื อทีนังบริ เวณทางออกฉุ กเฉิ น จะต้องเป็ นผูโ้ ดยสารที มีคุณสมบัติตามทีสาย
การบินกําหนด เช่น ต้องสามารถสื อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุ ขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ้ ืน
ได้อย่างรวดเร็ วในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิ นและอํานาจในการให้ทีนัง LONG LEG ขึนอยู่กบั ทางเจ้าหน้าทีสาย
การบินตอนเวลาทีเช็คอินเท่านัน
4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็ นอํานาจการตัดสิ นใจของสถานทูตเท่านัน ทางบริ ษทั เป็ นเพียงผูใ้ ห้บริ การและ
อํานวยความสะดวกในยืนวีซ่าเท่านัน และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธิ ทีจะไม่แจ้งเหตุผล
ให้ทราบ
5. โรงแรมทีพักส่ วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื องปรับอากาศทีสามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก
เนืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกื อบทังปี และสําหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรม
อาจจะจัดเป็ น 2 เตียง และเตียงเสริ มหรื อ SOFA BED ขึนอยูก่ บั แต่ละโรงแรม
6. เมือท่านได้มีการชําระเงินแล้ว ไม่วา่ จะโดยตรงกับบริ ษทั ฯหรื อตัวแทนของบริ ษทั จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงือนไขต่างๆทีทางบริ ษทั ฯได้กาํ หนดไว้แล้ว
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เอกสารเบืองต้นในการขอยืนวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น
ระหว่ างการพิจารณาวีซ่าไม่ สามารถขอพาสปอร์ ตคืนก่อนกําหนด
ระยะเวลาในการยืน : 15 วันทําการ (อาจจะช้ าหรื อเร็วกว่านัน ขึนอยู่กบั ศุนย์รับยืนวีซ่าและสถานทูต)
วันยืนเอกสาร : ผู้เดินทางต้ องมาสแกนลายนิวมือและยืนเอกสารด้ วยตัวเอง (จะมีเจ้ าหน้ าคอย
ช่ วยอํานวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารยื นวีซ่า)
1. PASSPORT ทียังไม่หมดอายุและมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรม
การเดินทาง
2. เอกสารรั บรองการได้ รับวัคซี น ครบ 2 เข็มโดยสามารถโหลดจาก Application หมอพร้อมหรื อแนบเป็ น
Vaccine Passport
3. รู ปถ่ายสี จํานวน 2 รู ป พืนหลังสี ขาว (ขนาดตามรู ปตัวอย่าง) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใช้ในการยืน
วีซ่ามาก่อนหน้านี สถานทูตจะเข้มงวดในเรื องของรู ปถ่าย จะต้องเห็นหน้า ใบหู และดวงตาชัดเจน ห้ามใส่
เครื องประดับ คอนแทคเลนส์ ในการถ่ายรู ป
4. สํ าเนาเอกสารต่ างๆ ทะเบี ยนบ้าน / บัต รประชาชน / สู ติบตั ร (สํา หรับเด็กอายุตากว่
ํ า 20 ปี ) / ทะเบี ยน
สมรส ทะเบียนหย่า และ ใบเปลียนชือ-สกุล (ถ้ามี)
5. ใบรับรองการทํางาน ทีออกจากหน่วยงานหรื อบริ ษทั ทีท่านทํางานอยู่ (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยสะกดชือนามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสสปอร์ ต และใบรับรองจะต้องออกมาไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยืนวีซ่า
ในกรณีทีทํางานอิสระ เตรี ยมจดหมายชีแจงการทํางานของตนเอง (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยระบุชือตัวเอง
ลักษณะงานทีทํา รายได้ต่อเดือน และลงชือตัวเอง
ในกรณีเป็ นเจ้ าของธุรกิจ เตรี ยมหนังสื อรับรองบริ ษทั (DBD) พร้อมแปลภาษาอังกฤษ หรื อใบจดทะเบียน
การค้า พร้อมแปลภาษาอังกฤษ
ในกรณี เป็ นนั กเรี ย น นักศึ กษา เตรี ยมเอกสารรั บ รองการเป็ นนักเรี ยน-นัก ศึ กษา ฉบับจริ งที ออกจาก
สถาบันการศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ) ใบรับรองจะต้องออกมาไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยืนวีซ่า
6. หลักฐานทางการเงิน อัพเดต 15 วัน ก่อนวันยืน
STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดื อน ควรมีเงินหมุนเวียนอยู่เป็ น ประจําและมีเงิ นคงเหลือ อย่างน้อย 6 หลัก เพือ
ความเหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวีซ่า
BANK CERTIFICATE ฉบับ ภาษาอัง กฤษ ที ระบุ ชื อผู ้เ ดิ น ทางตรงตามหน้า พาสสปอร์ ต สถานฑู ต ไม่ รั บ
พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน
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7. การรับรองค่ าใช้ จ่ายให้ กับผู้เดินทาง SPONSOR ผูท้ ีออกค่าใช้จ่ายให้กนั ต้องมีความสัมพันธ์กนั เช่น พ่อ
ออกเงินลูก สามีออกเงินให้ภรรยา พร้อมเขียนจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย SPONSOR LETTER (รายละเอียด
เพิมเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที)
8. กรณีทีเด็กอายุตํากว่ า ปี เดินทางไปกับบิดา หรื อมารดาท่านใดท่านหนึ ง จะต้องทําจดหมายยินยอม
โดยทีบิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยืนเรื องแสดงความจํานงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก
ท่านหนึงได้ ณ ทีว่าการอําเภอหรื อเขต โดยมีนายอําเภอหรื อผูอ้ าํ นวยการเขตลงลายมือชื อและประทับตรา
รับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง และในวันนัดหมายยืนวีซ่า ผูป้ กครองต้องมาเซ็นต์เอกสารด้วยกันทัง
คู่ ณ ศูนย์รับยืนวีซ่า
9. ใบกรอกข้ อมูลผู้ขอวีซ่า กรุ ณากรอกแบบฟอร์ มด้านล่างให้ครบถ้วนและตรงตามความจริ ง เพราะข้อมูลที
ท่านได้ให้มา จะถูกบันทึกลงในใบสมัครยืนวีซ่าและมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า
10. การยืนวีซ่านัน ผูเ้ ดินทางต้องชําระยอดมัดจําท่านละ 20,000 บาท/ท่านก่อนเท่านัน ถึงสามารถดําเนินการ
ขันตอนการจองคิวและยืนวีซ่าได้
11. รายละเอียดด้ านบนทังหมดเป็ นเพียงเอกสารเบื องต้ น บางท่ านอาจถูกการเรี ยกขอเอกสารเพิมหรื อแปล
เอกสารในบางข้ อ เพือความถูกต้ องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้ าหน้ าทีของบริษัทฯได้
12. ในช่ วงการแพร่ ร ะบาดของไวรั ส COVID-19 อาจจะมี ก ารขอเอกสารเพิมเติ ม หรื อ ขั นตอนการยื นที
เปลียนแปลงไป ทางเจ้ าหน้ าทีอาจจะมีการอัพเดตข้ อมูลให้ ทราบอีกครั ง
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ใบกรอกข้อมูลผูข้ อวีซ่า

(สําคัญมาก)

**ข้อมูลนีใช้เพือนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทังหมดให้ครบถ้วน เพือประโยชน์ของตัวท่านเอง
คําถามเป็ นภาษาไทย เพือให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคําถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านัน ***
ชือ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
ชือตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานทีเกิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกําเนิด หากต่างจากปั จจุบนั ……………………………………………….……..
ทีอยู่ปัจจุบนั ทีสามารถติดต่ อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชือตัว นามสกุล ทีอยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอํานาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ ยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานทีทํางานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ทีอยู่ทีทํางานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตําแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ทีทํางาน..........................................โทรสารทีทํางาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อืน.....................................จํ านวน.................................
แหล่งทีมา........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่า
ชือ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชือ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
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ชือ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดทีเกิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส.................................................
วีซ่าเชงเก้นทีเคยได้รบั ในระยะเวลา ปี ทีผ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ตงแต่
ั วนั ที..........................................ถึงวันที................................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิวมือเพือการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผูอ้ ืนออกให้
โปรดระบุ ชือ-นามสกุล............................................
ทีอยู่…………………………………………………………………………………..

*******************************************************************************
หมายเหตุ : การอนุ มตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มสี ่วนเกียวข้องใดๆ
ทังสินทังนีบริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านัน
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