10 วัน อันซีนสวิตเซอร์ แลนด์ (เส้ นทางใหม่ )
ยลเสน่ ห์เมืองเล็กๆในสวิส... พร้ อมตามรอย เจมส์ บอนด์ และ สหายผู้กอง

***บินตรงซูริค โดย...สายการบินสวิส อินเตอร์ เนชั่นแนล แอร์ ไลน์ ส***

มกราคม - พฤษภาคม 2565
ราคาเริ่มต้ น 119,900 บาท
ซูริค, โมเกลเบิร์ก, ไอเซิลวาลด์ แห่ ง Crash Landing on You, ทะเลสาบเบรียนทซ์ , มูร์เริน, กิมเมลวาลด์ ,
ขึน้ เขาชิลท์ ธอร์ น (เขาเจมส์ บอนด์ 007), ปราสาทชวาเดา, ทะเลสาบลังก์เกินน์ ,
นั่งรถไฟสายโรแมนติก Golden Pass Panoramic Express, ไอเกิล, แช่ น้าแร่ ร้อน (ลุคเคอร์ แบด), ซาสเฟ,
ไอซ์ พาวิลเลียน, บริค, ธารน้าแข็งยูเนสโก อาเล็ทช์ อารีนา, อัลดอร์ ฟ, เคเบิล้ คาร์ ขนึ้ เขาชตันเซอร์ ฮอร์ น,ซูริค
ราคาทัวร์ 119,900 บาท : 15-24 ม.ค. 65 / 14-23 ก.พ. 65 / 19-28 มี.ค. 65
ราคาทัวร์ 124,900 บาท : 8-17 เม.ย. 65 / 12-21 เม.ย. 65 / 29 เม.ย. - 8 พ.ค. 65
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10 วัน อันซีนสวิตเซอร์ แลนด์ (เส้ นทางใหม่ )
วันแรก
21.00 น.

กรุงเทพมหานคร – ซูริค
คณะพบเจ้าหน้าที่และมัคคุเทศก์ได้ที่ เคาน์เตอร์ เชคอิน สายการบิน สวิสแอร์ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ณ
สนามบินสุวรรณภูมิ
หมายเหตุ : ท่านต้ องแสดงวัคซีนพาสปอร์ ตการได้ รับวัคซีน Covid 19 ครบ 2 เข็ม ในขณะเชคอิน ทุกวัคซีนฉีด
ครบโดส สามารถเที่ยวสวิตเซอร์ แลนด์ได้

วันที่สอง
00.22 น.

ซูริค – โมเกลเบิร์ก – ทรีทอปวอล์ค - ไอเซิลวาล์ ด – สเตชเกลเบิร์ก - มูร์เริน (พักค้ างชาเลต์ 2 คืน)
ออกเดินทางสู่ นครซู ริค ประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ (บินตรง) โดยสายการบินสวิสแอร์ เที่ยวบิน LX181 (ใช้เวลา
บินประมาณ 11.45 ชัว่ โมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์ หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินมี
บริ การ อาหารค่า และ อาหารเช้า ระหว่างเที่ยวบินตรง สู่ นครซูริค
เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองโมเกลเบิร์ก (Mogelsberg) (ระยะทาง 76 กิ โลเมตร ใช้เวลาเดิ น ทาง 1.15 ชั่วโมง) เมื อง
เล็กๆที่ต้ งั อยูใ่ นภูมิภาคเซ็นต์กาลเลิน เป็ นเมืองที่ได้ชื่อว่ามีอากาศบริ สุทธิ์ และมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามอีกแห่งของ
สวิตเซอร์ แลนด์ น าท่ านเข้าชมทรี ท อปวอล์ค (Treetop Walk) เป็ นสะพานไม้ที่ สร้ างขึ้ น สู งเหนื อแนวทิ วไม้
เพื่อให้สามารถมองเห็ นวิว ของเมืองและเทือกเขาสลับซับซ้อน นับเป็ นทัศนี ยภาพที่ สวยงามยิ่ง ให้ท่านได้สูด
อากาศบริ สุทธิ์ และ สัมผัสบรรยากาศทิวเขาแอลป์ อีกด้าน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพตามอัธยาศัย สมควรเวลานา
ท่านเดินทางสู่ เมืองฟิ วซิสเบิร์ก (Feusisberg) (ระยะทาง 57 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชัว่ โมง)

06.10 น.
09.00 น.

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านเดินทางสู่ เมืองไอเซิลวาล์ด (Iseltwald) (ระยะทาง 124 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง) เป็ น
หมู่บา้ นเล็กๆที่อยูต่ ิดทะเลสาบเบรี ยนทซ์ (Lake Brienz) นาท่านถ่ายรู ปกับปราสาทซีเบิร์ก (Seeburg Castle) เป็ น
ปราสาทตั้งตระหง่านกลางทะเลสาบ และเป็ นฉากหลังในภาพยนตร์ซีรียเ์ กาหลีชื่อดัง Crash Landing on You อีก
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ด้วย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของทะเลสาบ, ปราสาท และ ทิวทัศน์อนั สวยงาม หรื อจะเลือกเดิน
เล่ น ผ่ อ นคลายสู ด อากาศบริ สุ ท ธิ์ แบบเต็ ม อิ่ ม ได้เวลาน าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งสเตชเกลเบิ ร์ ก (Stechelberg)
(ระยะทาง 26 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)

ค่า

วันที่สาม
เช้า

นาท่านขึ้นเคเบิลคาร์ สู่หมู่บา้ นมูร์เริ น (Murren) หมู่บา้ นที่ได้ชื่อว่า ปลอดมลพิษ และ ไม่มีรถยนต์วิ่ง การเดินทาง
จะใช้เคเบิลคาร์ ซึ่ งเป็ นหมู่บา้ นในเทือกเขาแอลป์ ที่สวยงาม วิวทิวทัศน์ ที่เรี ยกได้ว่า “สวรรค์บนดิน” (กระเป๋ า
เดินทาง ทางทัวร์ จดั ส่ งให้ท่านในโรงแรมที่พกั ) หากท่านใดไม่เหนื่อยแนะนาให้ท่านเดินเล่นภายในเมืองนี้ ท่าน
จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวสวิสพื้นเมือง
รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั สไตล์ชาเลต์ สวิส Hotel Alpenruh Murren หรื อเทียบเท่ า (คืนที่ 1)

มูร์เริน – กิมเมลวาล์ ด – ขึน้ เขาชิลท์ธอร์ น (เขาเจอมส์ บอนด์ 007) – สาธิตทามาร์ ตินี เครื่ องดื่ม 007
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์ สู่เมืองกิ มเมลวาล์ด (Gimmelwald) ท่านจะได้สัมผัสทัศนี ยภาพอันสวยงามของเทือกเขา
แอลป์ จากนั้นนาสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวสวิส ในการทากสิ กรรม และฟาร์มวัว อันมีชื่อเสี ยง ให้ท่านได้ถ่ายรู ป
กับน้องวัวสวิส น้องวัวที่สะอาดและน่ารัก อีกหนึ่ งสัตว์สาคัญทางเศรษฐกิจของสวิตเซอร์ แลนด์ จากนั้นให้ท่าน
ได้ลิ้มลอง ชีส และ ไส้กรอก อันขึ้นชื่อของสวิตเซอร์ แลนด์ ซึ่ งได้ชื่อว่าเป็ นประเทศที่มีการผลิตชีสจากนมวัว ที่
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มีชื่อเสี ยงระดับโลก และ ส่ งออกสู่ หลากหลายประเทศรวมถึงเมืองไทยอีกด้วย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความ
สวยงามของธรรมชาติ ทิวเขา และ ฟาร์ มวัว แบบจัดเต็ม ได้เวลานาท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์ สู่ยอดเขาชิลท์ธอร์ นหรื อ
เขาเจมส์บอนด์ 007

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร Piz Gloria 360O ซึ่งสามารถหมุนรอบตัวเองได้ เพื่อให้ท่านได้สัมผัส
ความสวยงามของวิวภายนอกจากยอดเขาชิลท์ธอร์นแบบ 360 องศา
อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามยอดเขาชิ ลท์ธอร์ น (Schilthorn) สัมผัสความงามบนยอดเขา ณ ความสู ง
2,970 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเล ในช่วงฤดูหนาวที่ชิลธอร์นจะสามารถสนุกกับการเล่นสกีและกิจกรรมต่างๆบน
หิ มะ และที่สาคัญบนยอดเขาชิ ลธอร์ นแห่ งนี้ เป็ นสถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ เรื่ อง เจมส์ บอนด์ 007 ภาค On Her
Majestic's Secret Service เมื่อปี ค.ศ.1969 ท่านสามารถเลือกทากิจกรรมที่จดั ขึ้นบนเขาชิ ลท์ธอร์ น ไม่ว่าจะเป็ น
กิ จกรรม Skyline Walk, Trill Walk, Bond World, Bond Cinema, 007 Walk of Frame อิสระให้ท่านได้เก็บภาพ
และสัมผัสประสบการณ์เดินเล่น ถ่ายรู ปกับหิ มะ กับภูเขาที่ต้ งั อยูเ่ หนือระดับน้ าทะเล 2,970 เมตร

ได้เวลานาท่านขึ้นเคเบิ้ลคาร์กลับสู่ เมืองมูร์เริ น เพือ่ ร่ วมกิจกรรมในการสาธิตทามาร์ตินี่ เครื่ องดื่มประจาตัว เจมส์
บอร์น 007 ให้ท่านได้สนุกสนานการกับลองทามาร์ ตินี่เครื่ องดื่มแก้วพิเศษ และลิ้มลองจิบเครื่ องดื่ม พร้อมชมวิว
ทิวทัศน์ความสวยงามของเมืองมูร์เริ น
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ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั สไตล์ชาเลต์ สวิส Hotel Alpenruh Murren หรื อเทียบเท่ า (คืนที่ 2)

วันที่สี่
เช้า

มูร์เริน – ปราสาทชวาเดา –ทะเลสาบลังก์ เกินน์ – อินเตอร์ ลาเคน
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
น าท่ านขึ้ น เคเบิ้ ล คาร์ เดิ น ทางสู่ เมื อ งสเตชเกลเบิ ร์ ก (Stechelberg) จากนั้น น าท่ านเข้าชมความสวยงามของ
ปราสาทชวาเดา (Schadau Castle) เป็ นปราสาทสวยสไตล์องั กฤษที่สร้างขึ้นสวิตเซอร์แลนด์ ปราสาทแห่งนี้สร้าง
ขึ้นในปี 1846 และได้ชื่อว่าเป็ นปราสาทที่มีความงามด้านสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของสวิตเซอร์แลนด์

กลางวัน
บ่าย

ค่า

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบลังก์เกินน์ (Lunggernsee) ทะเลสาบแสนสวยอีกแห่ งที่ต้ งั ระหว่างเมืองลูเซิ ร์น
และอินเตอร์ลาเก้น น้ าในทะเลสาบสี เขียวมรกต สวยงามเป็ นอย่างยิ่ง อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปและเดินเล่นรอบๆ
ทะเลสาบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
น าท่ านเดิ น ทางสู่ เมื อ งอิ น เตอร์ ล าเคน (Interlaken) หรื อ เมื อ งระหว่างทะเลสาบ เป็ นเมื อ งที่ ต้ ังอยู่ระหว่า ง
ทะเลสาบทูน (Tune lake) และทะเลสาบเบรี ยนซ์ (Brienz lake) อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติ
แบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ พร้อมช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้ อนาฬิกายีห่ ้อดังหลากหลายที่
ผลิตในสวิส ไม่วา่ จะเป็ นRolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek Philippe, Longines และอื่นๆ

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Boutique Hotel Bellevue **** หรื อเทียบเท่ า

HTC-LX-10D-UNSEENSWISS

5 | 16

จัดทาเส้ นทางท่องเที่ยวโดยบริษัท Holiday Center โดย Wings Travel เป็ นตัวแทนขาย

วันที่ห้า
เช้า
07.00 น.

อินเตอร์ ลาเคน – นั่งรถไฟ Golden Pass Panoramic Express – ไอเกิล – ลุคเคอร์ แบด (แช่ น้าแร่ )
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ Zweisimmen
นาท่านนั่งรถไฟสายโรแมนติก Golden Pass Panoramic Express ซึ่ งเป็ นรถไฟที่ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์อนั
สวยงามของสวิตเซอร์ แลนด์ เส้นทางชมวิว ระหว่าง Zweisimmen – Montreux จะเป็ นจุดเด่นที่สุดของ Golden
Pass Line และเป็ นสาเหตุที่ทาให้นักท่องเที่ยวทัว่ โลกนิ ยมนั่ง Golden Pass Line ก่อนที่ขบวนรถไฟเดินทางไป
ถึ งเมื องมองเทรอ (Montreux) ขบวนรถไฟจะวิ่งแบบวงเวียนช้าๆ ประมาณ 30 องศาลงเขา แล้วค่ อยๆวิ่งเข้า
สถานีมองเทรอ (Montreux) ที่อยูร่ ิ มทะเลสาบ นับเป็ นทัศนียภาพที่สวยงามมาก

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งไอเกิ ล (Aigle) เมื อ งที่ ไ ด้ชื่ อ ว่ าเป็ นอี ก หนึ่ งเส้ น ทางธรรมชาติ ส วยงาม ทิ ว เขา สลับ
ทะเลสาบ น าท่ านเข้าชมปราสาทไอเกิ ล (Aigle Castle) และ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ไ วน์ (Wine Museum) ป้ อ มปราการ
ปราสาทโบราณแห่ งนี้ สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 12 โอบล้อมด้วยไร่ องุ่น พืชเศรษฐกิจหลัก ซึ่ งนามาใช้ในผลิต
ไวน์ ปราสาทแห่ งนี้ เดิมเป็ นของตระกูลซาวอย ปั จจุบนั ส่ วนหนึ่ งได้จดั เป็ นพิพิธภัณฑ์ไวน์ ที่มีชื่อเสี ยงที่สุดใน
ทวีปยุโรป นาท่านเข้าชมความสวยงามของตัวปราสาท และชมภายในพิพิธภัณฑ์ไวน์ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรู ปกับ
วิ ว รอบๆปราสาท สมควรแก่ เวลาน าท่ านเดิ น ทางสู่ เมื อ งน าท่ านเดิ น ทางสู่ เมื อ งลุ ค เคอร์ แบด (Leukerbad)
(ระยะทาง 93 กม. ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมื องน้ าแร่ เล็กๆที่ ต้ งั อยู่บนที่ ราบสู งในหุ บเขาทาง
ตอนกลางของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถึงแม้มีประชากรอาศัยอยูใ่ นเมืองแห่ งนี้ ไม่ถึง 2,000 คน แต่ก็ข้ ึนชื่อเป็ น
เมืองแห่ งสปารี สอร์ทเพื่อสุ ขภาพที่ใหญ่ที่สุดในเทือกเขาแอลป์ ที่มีนกั ท่องเที่ยวหลัง่ ไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย
ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ ในช่ วงฤดูหนาวยังเป็ นแหล่งสกี รีสอร์ ทชั้นยอดอีกด้วย อิสระให้ท่านได้แช่ น้ าแร่ ร้อน
ท่ามกลางวิวทิวทัศน์แห่งเทือกเขาแอลป์

ค่า

รับประทานอาหารค่าในโรงแรม
นาท่านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Thermal Hotels & Walliser Alpentherme**** หรื อเทียบเท่ า
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วันที่หก
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ค่า

ลุคเคอร์ แบด – ซาสเฟ (เมืองไร้ มลพิษ) – ไอซ์ พาวิลเลียน
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งซาสเฟ (Sass Fee) หมู่ บ้ า นเล็ ก ๆในเมื อ งวิ ส ป์ (Visp) ทางตะวัน ตกเฉี ย งใต้ ข อง
สวิตเซอร์แลนด์ มีประชากรราว 1,600 คนเท่านั้น แต่กระนั้นก็มีชื่อจากทาเลที่ต้ งั ซึ่งแวดล้อมด้วยภูเขาสู งเสี ยดฟ้า
มากถึง 18 ลูก ทาให้ซาสเฟกลายเป็ นปลายทางยอดฮิตสาหรับผูช้ ื่ นชอบกีฬาฤดูหนาว ถึงขั้นได้รับฉายาว่า The
Pearl of the Alps หรื อไข่มุกแห่ งเทื อกเขาแอลป์ เลยที เดี ยว เมืองนี้ ได้ชื่อว่าเป็ นเมืองปลอดมลพิษ 1 ใน 5 เมือง
ของสวิตเซอร์แลนด์ที่ไม่มีรถยนต์วิ่ง มีอากาศที่บริ สุทธิ์มาก นาท่านขึ้นรถไฟใต้ดิน (The Metro Alpin) ซึ่ งได้ชื่อ
ว่าเป็ นรถไฟฟ้าใต้ดินที่สูงที่สุดในโลกอีกด้วย ซึ่ งเป็ นรถใต้ดินที่เชื่อมสู่ เมืองไร้มลพิษซาสเฟ ในระดับความสู งที่
1,562 ฟุตเหนือระดับน้ าทะเล ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์นงั่ รถไฟใต้ดินที่สูงที่สุดในโลก

ถึงเมืองซาสเฟ นาท่านเที่ยวชมความน่ ารักและความสวยงามของเมืองซาสเฟ เมืองไร้ มลพิษ 1 ใน 5 เมืองของ
สวิตเซอร์แลนด์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร Allalin 360 degree
นาท่านเข้าชมถ้ าน้ าแข็ง (Ice Pavilion) ที่ระดับความสู ง 3,500 เมตรเหนื อระดับน้ าทะเล ให้ท่านได้เพลิดเพลิน
และถ่ายรู ปเล่นกับรู ปสลักน้ าแข็งรู ปต่าง ๆ และประดับไฟอย่างสวยงาม ซึ่งทั้งหมดที่วา่ มาตั้งอยูภ่ ายในถ้ าน้ าแข็ง
ที่มีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ล้านปี อีกด้วย

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Hotel La Collina *** หรื อเทียบเท่ า
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วันที่เจ็ด
เช้า

ซาสเฟ – บริค – เคเบิล้ คาร์ สู่ จุดชมวิวธารน้าแข็งมรดกโลก อเล็ทช์ อารีนา - อันเดอร์ มัท
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองบริ ค (Brig) (ระยะทาง 87 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ช.ม.) เมืองเล็กๆน่ารักและมี
เสน่ ห์ของความเป็ นเมืองเก่า นาท่านแวะถ่ายรู ปกับปราสาท Stockalperschloss ซึ่ งปราสาทโดมหัวหอมนี้ สร้าง
โดยพ่อค้าที่ มีอิทธิ พลในช่ วงศตวรรษที่ 17 เหตุผลที่เมือง Brig เจริ ญ รุ่ งเรื องเป็ นอย่างมาก เนื่ องจากอยู่ติดกับ
อิตาลี พ่อค้าเมืองนี้ จึงได้ทาการค้ากับอิตาลีโดยเดิ นทางผ่านทางช่ องแคบ Simplon Pass นาท่านเที่ยวชมเมื อง
จากนั้น น าท่านขึ้ น เคเบิ้ ลคาร์ สู่สถานี Bettermerhorn ซึ่ งมี จุด ชมวิว ธารน้ าแข็งมรดกโลก อเล็ทช์ อารี นา ธาร
น้ าแข็งนับล้านปี เป็ นธารน้ าแข็งที่ใหญ่ที่สุดในเทือกเขาแอลป์ (Alps) อยูใ่ นรัฐ Wallis (วาลิส) มีความยาวถึง 23
กิโลเมตรกิ นพื้นที่ต้ งั แต่ Jungfrau มาจนถึง Valias (Wallis) ช่ วงที่หนาที่สุดของธารน้ าแข็งคือลึกประมาณ 900
เมตร และธารน้ าแข็ง Aletsch ยังเคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ วประมาณ 200 เมตรต่อปี เลยทีเดียว

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอันเดอร์มทั (Andermatt) หมู่บา้ นในรัฐอูรี สวิตเซอร์ แลนด์ ตั้งอยูใ่ นหุ บเขาที่เรี ยกว่าอัวร์
เซอเริ น อันเป็ นแหล่งต้นน้ าของแม่น้ าร็ อยส์ อันเดอร์ มทั ถือเป็ นหมู่บา้ นที่เป็ นจุดบรรจบกันของช่องเขาที่สาคัญ
สามช่องเขา ได้แก่ ช่องเขาโอเบอร์ อลั พ์ทางทิศตะวันออก, ช่องเขาก็อทฮาร์ ททางทิศใต้ และช่องเขาฟัวร์ คาทาง
ทิศตะวันออก เมืองนี้ จึงเป็ นเมืองที่อากาศดีอีกแห่ งและมีทศั นี ยภาพที่สวยงาม ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ยล
ทิวทัศน์อนั สวยงามสองข้างทาง
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Hotel Aurora Andermatt *** หรื อเทียบเท่ า

ค่า
วันที่แปด
เช้า

กลางวัน
บ่าย

อันเดอร์ มัท - อัลดอล์ ฟ – สแตน – เคเบิลคาร์ ขนึ้ เขาชตันเซอร์ ฮอร์ น - ซู ริค
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
น าท่ านเดิ น ทางสู่ เมื องอัลดอล์ฟ (Altdorf) (ระยะทาง 37 ก.ม. ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ 45 นาที ) เมื อ งแห่ ง
ประวัติศาสตร์ของสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็ นเมืองอันเป็ นที่ต้ งั ของอนุสาวรี ยว์ ิลเลี่ยมเทลล์วีรบุรุษแห่ งเสรี ภาพของ
สวิส จากนั้นนาท่านเที่ยวชมความน่ ารักของเมืองเล็กๆในเทือกเขาแอลป์ สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ เมือง
สแตน (Stan) นาท่านเที่ยวชมความน่ารักของเมืองเล็กๆแห่งนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านขึ้นรถรางไฟฟ้าสู่ สถานีเคเบิ้ลคาร์ จากนั้นนาท่านขึ้นกระเช้าแบบเปิ ดสู่ ยอดเขาชตันเซอร์ฮอร์ น เป็ นภูเขา
ในประเทศสวิตเซอร์ แลนด์ ตั้งอยูบ่ ริ เวณพรมแดนระหว่างรัฐนิ ดวัลเดินกับรัฐออบวัลเดิน ภูเขานี้ มียอดสู ง 1,898
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เมตรเหนื อ ระดับ น้ าทะเล มี ร ถกระเช้า จากเมื อ งชตัน ส์ เพื่ อ ขึ้ น สู่ ย อดเขาแห่ งนี้ ที่ ย อดเขาสามารถมองเห็ น
ทะเลสาบลูเซิร์นได้อย่างชัดเจนแทบจะทุกส่ วน ถือเป็ นหนึ่งในปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยว

ค่า

ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (ระยะทาง 65 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.)
น าท่ านตรวจ RT-PCR Test ณ สนามบิ น ซู ริ ค (ค่ าตรวจไม่ ร วมในค่ าทั ว ร์ ประมาณ CHF 150) ได้ รั บ ผล
ประมาณ 5 ชั่วโมงผ่านทางอีเมล์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย
นาท่านเข้ าสู่ โรงแรมที่พกั Movenpick Hotel Zurich Airport Hotel **** หรื อเทียบเท่ า

วันที่เก้ า
เช้า
10.00 น.
13.10 น.

ซูริค - กรุงเทพมหานคร
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านสู่ สนามบิน เพื่อเชคอิน และทา Tax Refund
ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพ เที่ยวบินที่ LX180 (ใช้เวลาในการเดินทาง 10.50 ชัว่ โมง)

วันที่สิบ
05.50 น.

กรุงเทพมหานคร
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)
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10 วัน อันซีนสวิตเซอร์ แลนด์ (เส้ นทางใหม่ )
ยลเสน่ ห์เมืองเล็กๆในสวิส... พร้ อมตามรอย เจมส์ บอนด์ และ สหายผู้กอง
ราคาทัวร์ 119,900 บาท : 15-24 ม.ค. 65 / 14-23 ก.พ. 65 / 19-28 มี.ค. 65
ราคาทัวร์ 124,900 บาท : 8-17 เม.ย. 65 / 12-21 เม.ย. 65 / 29 เม.ย. – 8 พ.ค. 65
อัตราค่าบริ การ
ผูใ้ หญ่พกั 2 ท่านต่อห้อง หรื อ เด็กอายุมากกว่า 11 ปี บริ บูรณ์
พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน หรื อ พัก 3 ท่านต่อห้อง ราคาท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่านไม่เสริ มเตียง
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ (LX) เริ่มต้นที่ทา่ นละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบินหักคืน (BKK-ZRH-BKK)
กรณี มีวีซ่าเชงเก้นแล้ว หักเงินคืนค่าวีซ่าท่านละ

มกราคม - มีนาคม 2565
119,900

เมษายน- พฤษภาคม 2565
124,900

25,000
109,900

30,000
114,900
80,000 – 120,000

24,000
3,500

27,000
3,500

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่สายการบินประกาศปรับ
และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564) **
ข้อแนะนาและแจ้งเพื่อทราบ
▪ สาหรั บห้องพักแบบ 3 เตียง กรุ ณาแจ้งล่วงหน้าเพื่ อตรวจสอบกับ ทางโรงแรม มี บริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น 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) อัตรานี้รวมถึง
▪ ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบินไทย 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) พร้อมค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ
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▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
▪ ค่าวีซ่าเชงเก้น
▪ เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ
อัตรานี้ไม่รวมถึง
▪ ค่าตรวจ PCR Test ในกรณี ที่สายการบินมีขอ้ กาหนดให้มีผลตรวจแสดง ณ จุดเชคอิน
▪ ค่าที่พกั กักตัว 1 วัน พร้อมตรวจ RT-PCR Test เมื่อกลับถึงเมืองไทย
▪ ค่าเจ้าหน้าที่ยกกระเป๋ า ท่านต้องดูแลกระเป๋ าด้วยตัวท่านเองเพื่อป้องกันการสู ญหาย
▪ ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองที่นั่งจ่ าย 50,000 บาท/ท่ าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ปเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนที่เหลือ 30 วัน ล่ วงหน้ าก่ อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
- แจ้งยกเลิ 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 จ าตั๋ว เครื่ อ งบิ น , วี ซ่ าและค่ า
ดาเนิ นการ (ถ้ามี ), ค่าโรงแรม, ค่ าตัว๋ รถไฟ โดยจะมี รายละเอี ยดแสดงให้แก่ ลูกค้าได้รับทราบ (หมายเหตุ : ช่ วง Peak
season สายการบินให้มดั จาล่วงหน้า 2-3 เดือน ก่อนการเดินทาง)
- แจ้งยกเลิกเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% + 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***
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
*ในกรณี ลูกค้าดาเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนิ นการมาพบคณะทัวร์ ดว้ ย
ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า
หรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
หมายเหตุ :
▪ บริ ษ ทั ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการยกเลิ กการเดิ น ทางในกรณี ที่ มี ผ้ ูเดิ น ทาง ต่ ากว่ า 15 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผูเ้ ดิ น ทางทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง
▪ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
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▪ 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 การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อน
เดินทาง
▪ บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
▪ ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่ านถู กปฎิ เสธการเข้าหรื อ ออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกติ นักท่ อ งเที่ ยวใช้ห นังสื อเดิ น ทางบุ ค คล
ธรรมดา เล่มสี เลือดหมู
ตั๋วเครื่ องบิน
▪ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ 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
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 ) 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 ทธิ์ใน
การปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
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กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
▪ กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ นต้น
กรุณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
▪ วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่างละเอียดอีก
ครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใสพร้อมที่
จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
▪ หากท่านซื้อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้ และห้ามมี
ร่ องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด

สัมภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
▪ สาหรั บน้ าหนักของสั มภาระที่ ทางสายการบิ นอนุ ญ าตให้โหลดใต้ท้องเครื่ องบิ น คื อ 20-30 กิ โลกรัม (ส าหรั บผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของสายการบินที่
ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ 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 ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วนที่เกิน
▪ กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย เพราะหากเกิดการสู ญ

หาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนัก
กระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้ จะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดิ นทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดิ นทางชั้นธุ รกิ จ
(Business) ดังนั้นจึงไม่แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
▪ กรณี กระเป๋ าใบใหญ่ เกิ ดการสู ญ หายระหว่างการท่ องเที่ ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ ระหว่างบิ น) โดยปกติ ป ระกันภัยการ
เดินทางที่บริ ษทั ทัวร์ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย
▪ กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน
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เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น
(ใช้ เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 5-7 วันทาการ)
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ้วา่ ต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ฯ เพื่อขอยืน่ วี
ซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ)
1. หนังสื อเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. 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...สถานฑูตมีการเทียบรู ปกับหน้าวีซ่าที่เคยได้)
3. สาเนาวัคซี นพาสปอร์ต หรื อหลักฐานแสดงการได้รับวัคซีนครบโดส
4. สาเนาบัตรประชาชน
5. สาเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
6. สาเนาทะเบียนสมรส (กรณีผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคานาหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
7. สาเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คานาหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
8. สูติบตั ร (กรณี เด็กต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสู ติบตั รมา)
9. 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 ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
10. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน) ทาเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
- กรณี ผเู ้ 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 guarantee และ สาเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อ
เจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
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- สาเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 3 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1
ท่าน และยอดแสดงในบัญชีตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสาเนา 15 วันก่อนยืน่ วีซ่า)
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ นสมุดบัญชีออมทรัพย์ เล่ มเดียวกันเท่ านั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็ นยอดของ
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
(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)
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แบบฟอร์ มการสารองที่นั่ง

10 วัน อันซีนสวิตเซอร์ แลนด์ (เส้ นทางใหม่ )
ยลเสน่ ห์เมืองเล็กๆในสวิส... พร้ อมตามรอย เจมส์ บอนด์ และ สหายผู้กอง
ราคาทัวร์ 119,900 บาท
ราคาทัวร์ 124,900 บาท
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

15-24 ม.ค. 65
8-17 เม.ย. 65
เบอร์
โทรศัพท์มือถือ
สาหรับกรอกใน
ฟอร์มยืน่ วีซ่า

14-23 ก.พ. 65
12-21 เม.ย. 65
ห้องพัก
(SGL/TWN/
DBL/ TRP)

เลขที่
สะสมไมล์

19-28 มี.ค. 65
29 เม.ย. – 8 พ.ค. 65
อาหาร
(หากแพ้อาหาร
โปรดระบุ)

สถานฑูตที่ท่านเคย
สแกนลายนิ้วมือใน
การยืน่ วีซ่าเชงเก้น
(กรุ ณาระบุ)
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