สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน (EK)
ซูรคิ - ชไตน์อมั ไรน์ - น้ าตกไรน์ – ยอดเขาจุงเฟรา - ล่องเรือวิทซ์เนา - ยอดเขาริกิ
ลูเซิรน์ - รถไฟเบอร์นินา - กลาเซียเอ็กซ์เพลส - เซอร์แมท - ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น
แทซ - มองเทรอ - โลซานน์ - เจนี วา - เบิรน์ - ซูรคิ

กาหนดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง
22.00 น.

พร้อมกันทีส่ นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ทางเข้าที่ 8-9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์
(EK) เจ้าหน้าทีจ่ ากบริษทั ฯ จะคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่สองของการเดินทาง
02.00 น.
12.25 น.

คํา่
ทีพ่ กั

09.10 น.
09.36 น.
10.37 น.

กรุงเทพ ฯ - ซูรคิ - ชไตน์อมั ไรน์ - น้ าตกไรน์ - อินเทอร์ลาเก้น

ออกเดินทางสู่ เมืองซูรคิ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK371/EK087
*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีเ่ มืองดูไบ 0600-0825 น. *.*.*.
(เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึง สนามบินเมืองซูรคิ (ZURICH) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้า
เมืองเรียบร้อยแล้ว …
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ ชไตน์อนั ไรน์ (STEIN AM RHEIN) เมืองทีส่ วยงาม และยังคงทัศนียภาพของธรรมชาติ
ทีง่ ดงามของสถานทีต่ ่างๆในประวัตศิ าสตร์ ทีย่ งั อนุรกั ษ์ไว้ และมิได้ถกู ทําลายไป นําท่านชมความยิง่ ใหญ่ และ
ความสวยงามของ นํา้ ตกไรน์ นํา้ ตกทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในทวีปยุโรป ให้ท่านได้ช่นื ชมธรรมชาติ และถ่ายรูปไว้เป็ นทีร่ ะลึก
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลาง
เมืองท่ามกลาง เทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ (ขึ้นอยู่กบั สภาพดินฟ้ า
อากาศ) นาฬกิ าดอกไม้ สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี้แหละคือ สวิสฯ แบบสุดสุด อย่างทีห่ ลายคนยังไม่เคยได้สมั ผัส และ
ยังเคยใช้เป็ นฉากถ่ายทําภาพยนตร์ไทยเรื่อง “วันนี้ทร่ี อคอย” ถึงเมืองอินเทอร์ลาเก้น
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง
เช้า

กรุงเทพ ฯ

อินเทอลาเก้น - ยอดเขาจุงเฟรา - กลินเดอร์วาลว์ - ลูเซิรน์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ GRINDELWALD GRUND เพือ่ นัง่ รถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา สถานีรถไฟทีส่ ูง
ทีส่ ุดในโลกซึง่ มีความสูง 11,333 ฟิ ต
ออกจากสถานีรถไฟ GRINDELWALD GRUND ด้วยรถไฟขบวนที่ 443
ถึงสถานี KLEINE SCHEIDEGG ด้วยรถไฟขบวนที่ 543
ถึงสถานี JUNGFRAUJOCH เมือ่ ถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สมั ผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของยอดเขามากมายที่
ปกคลุมด้วยหิมะ จากนัน้ อิสระให้ท่านได้สมั ผัสและเล่นกับปุยหิมะอย่างจุใจ

เทีย่ ง

13.45 น.
14.35 น.
14.47 น.
15.45 น.

คํา่
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขา
จากนัน้ อิสระให้ท่านมีเวลาอย่างเต็มทีท่ จ่ี ะเก็บภาพทีร่ ะลึกบนลานกว้างทีเ่ ต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนให้ท่านได้
สนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม จนถึงเวลาอันสมควร จึงนําท่านเดินทางกลับโดยใช้เส้นทางทีส่ ุดแสนโรแมนติกอีกเส้นหนึ่ง
ช่วงขากลับ
ออกเดินทางจากสถานี JUNGFRAUJOCH สถานี KLEINE SCHEIDEG ด้วยรถไฟขบวนที่ 558
ถึงสถานี KLEINE SCHEIDEGG
ออกเดินทางสู่ LAUTER BRUNNEN ด้วยรถไฟขบวนที่ 358
เดินทางถึงสถานี LAUTER BRUNNEN เวทีแห่งเทือกเขาแอลป์ ให้ท่านชมวิวทีง่ ดงามจากจุดนี้
(ถ้าอากาศอํานวย) ท่านจะมองเห็นทีร่ าบสูงโกรส และไคลเนชไนเค็ก ทะเลสาบบ้าคเซสีนาํ้ เงิน และผูย้ ง่ิ ใหญ่ของ
ยอดเขาสวิส คือ เว็ทเทอร์ฮอร์น ชเร็คฮอร์น โอเกอร์และยุงเฟราย้อค เดินทางถึงเมืองลูเซิรน์
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
GRAND EUROPE หรือเทียบเท่า

วันที่ส่ขี องการเดินทาง

ลูเซิรน์

- ท่าเรือวิทซ์เนา - ยอดเขาริกิ - ลูเซิรน์

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์ (LUCERNE) เมืองพักตากอากาศทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วมากทีส่ ุดในสวิสฯแต่ยงั รักษา
สภาพแวดล้อมไว้ได้เป็ นอย่างดี
นําท่านถ่ายรูปคู่กบั อนุสาวรียส์ งิ โต (LION MONUMENT) ซึง่ แกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็ น
สัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิสซึง่ ทํางานเป็ นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 แห่งฝรัง่ เศส นําท่าน
เดินข้ามสะพานไม้ทม่ี ชี ่อื เสียงทีส่ ุดของลูเซิรน์ (KAPELLBRUCKE) ซึง่ เป็ นสะพานไม้ทม่ี หี ลังคาคลุมตลอดทอดตัว
ข้ามแม่นาํ้ “รุซซ์” (REUSS) อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยังเป็ นสัญลักษณ์ของสวิส …อิสระให้
ท่านช้อปปิ้ งสินค้าชัน้ นําของสวิสตามอัธยาศัย อาทิ นาฬกิ าชัน้ นํา ผ้าลูกไม้สวิส ช็อคโกแลต
มีดพับวิคทอเรีย นาฬกิ ากุก๊ กู ฯลฯ จนกระทัง่ ถึงเวลาอันสมควร
ชมความงามของทะเลสาบลูเซิรน์ ทีร่ ายล้อมไปด้วยเทือกเขาแอล์ป ซึง่ ทะเลสาบลูเซิรน์
เป็ นทะเลสาบทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วมาเยือนมากทีส่ ุดในสวิสฯ
นําท่านเดินทางสู่ ยอดเขาริกิ (Mt.RIGI) เป็ นยอดเขาทีย่ อดนิยมทีส่ ุดของชาว
สวิสฯและท่านจะได้ ชมความสวยงามของยอดเขาพีลาทุส (Mt.PILATUS)
มังกรแห่งสวิตเซอร์แลนด์ ชาวสวิสฯ ในยุคกลางมีความเชื่อว่ามีมงั กรอาศัย
อยู่ในหุบเขาพีลาทุส สถานทีถ่ ่ายทําภาพยนตร์ระดับโลก JAMES BOND
THE GOLDEN EYE
เทีย่ ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย
จากนัน้ นําท่านเดินทางกลับสู่ เมืองลูเซิรน์ ..อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าชัน้ นําของสวิสตามอัธยาศัย อาทิ นาฬกิ าชัน้ นํา
ผ้าลูกไม้สวิส ช็อคโกแลต มีดพับวิคทอเรีย นาฬกิ ากุก๊ กู ฯลฯ ...
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั
GRAND EUROPE หรือเทียบเท่า

วันที่หา้ ของการเดินทาง
เช้า

ลูเซิรน์ - วาดุซ - รถไฟเบอร์นินา - กลาเซียเอ็กซ์เพลส - แทซ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองวาดุซ (VITZNAU) เมืองหลวงของประเทศลิกเตนสไตน์ ประเทศเล็กๆทีถ่ กู ล้อมรอบ
ด้วยเทือกเขาแอล์ปทีไ่ ม่มที างออกสู่ทะเล...อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
ทีพ่ กั

จากนัน้ นําท่าน นัง่ รถไฟสายเบอร์นินา (BERNINA EXPRESS) รถไฟท่องเทีย่ วด่วนพิเศษ สายเก่าแก่สุดของ
สวิตเซอร์แลนด์ เปิ ดบริการตัง้ แค่ปีค.ศ.1990 เส้นทางรถไฟเริ่มต้นทีเ่ มืองคัวร์
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สิ้นสุดทีเ่ มืองติราโน ประเทศอิตาลี โดยบริษทั ไร
เธียนร์ บาห์น มีเอกลักษณ์เป็ นรถไฟสีแดงสด บนทางขนาดกว้าง1เมตร เป็ น
รถไฟด่วนพิเศษ แบบตูโ้ ดยสารชมวิวแบบพานอรามา ผ่านเขตใจกลาง
เทือกเขาแอลป์ ทีม่ หี มิ ะปกคลุมตลอดทัง้ ปี ผ่านหุบเหว ลําธาร โตรกผา
อุโมงค์ 55 แห่ง และสะพาน196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมที่
Brusio มีช่อื เสียงโด่งดังไปทัว่ โลก เส้นทางนี้รบั ประกันความ
สวยแบบห้ามกะพริบตา…
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางโดยรถไฟสายสําคัญ และสวยงามทีส่ ุดเส้นทาง
หนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
นามว่า กลาเซียเอ็กซ์เพลส (GLACIER EXPRESS) ท่านจะได้
ชื่นชมกับสายธาร และขุนเขาทีส่ ลับซับซ้อนสวยงามเกินคําบรรยายจนกระทัง่ ถึง เมืองแทซ (TASCH)
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
TASCH หรือเทียบเท่า

วันที่หกของการเดินทาง
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
ทีพ่ กั

แทซ

- ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - เซอร์แมท - มองเทรอ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางโดยรถไฟจากเซอร์แมท สู่กอร์เนอร์กรัท ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที ผ่านธรรมชาติทวิ ทัศน์อนั
ยิง่ ใหญ่สวยงามทัง้ สองข้างทางตรงสู่ ยอดเขากอร์เนอร์กรัท ทีม่ คี วามสูงเหนือ
ระดับนํา้ ทะเล 3,286 เมตร ณ ทีน่ ้ ี ท่านจะได้พบจุดทีส่ วยทีส่ ุดของการชมยอดเขาต่างๆ
โดยเฉพาะยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ภูเขายอดคล้ายเขาวัวโดดเด่นทีค่ วามสูง 4,478 เมตร
จากนัน้ นําท่านนัง่ รถไฟสู่ เมืองเซอร์แมท (ZERMATT) เมืองตากอากาศทีส่ วยงามดุจ
สวรรค์บนดินอยู่สูงกว่าระดับนํา้ ทะเล 1,620 เมตร ซึง่ สงวนสถานทีไ่ ว้ให้มแี ต่อากาศ
บริสุทธิ์ โดยห้ามรถทีใ่ ช้แก๊ส และนํา้ มันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้ า และรถม้า ทีม่ ไี ว้บริการ
นักท่องเทีย่ ว ซึง่ ท่านจะประทับจากประสบการณ์ในการเดินทางครัง้ นี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอ (MONTREUX) ระหว่างทางแวะถ่ายภาพความงดงามของ ปราสาทซีลอน
(CHATEAU DE CHILLON) ซึง่ ตัง้ อยู่บนจุดยุทธศาสตร์ทด่ี ที ส่ี ุด
และทําเลทีง่ ดงามทีส่ ุดแห่งหนึ่งของมองเทรอ (MONTREUX) เป็ น
สถานทีเ่ คยคุมขังนักโทษการเมืองทีม่ ชี ่อื เสียงในอดีต
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (LAUSANNE) ...ชมตัวเมืองเก่า
สมัยโบราณ ย่านช้อปปิ้ งปลาซแชงฟรองซัวส์ มหาวิหารนอทเทรอดาม
อันเก่าแก่ เริ่มสร้างเมือ่ ปี ค.ศ.1718 และเป็ นอาคารแบบโกธิคทีค่ วาม
สวยงามติดอันดับยุโรปอีกด้วย ...
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
LAUSANNE หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

โลซานน์

- เจนี วา - เบิรน์ - ซูรคิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ เดินทางสู่ เมืองเจนีวา (GENEVA) เมืองสําคัญอีกแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ตัง้ อยู่บริเวณตอนปลาย
แหลมของทะเลสาบเจนีวา ทะเลสาบทีม่ รี ูปคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวยามข้างแรม
นําท่านชมกรุงเจนีวาอันงดงามทีร่ ายล้อมด้วยสวนสาธารณะ และองค์การนานาชาติต่างๆ อาทิ ตึกสหประชาชาติ ,
สภาแรงงานโลก, องค์การกาชาดสากล ...แวะถ่ายรูปกับนาฬกิ าดอกไม้ ชมนํา้ พุเจทโด ทีส่ ูงถึง 130 เมตร
สัญลักษณ์ทง่ี ดงามริมทะเลสาบเจนีวา
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่
กรุงเบิรน์ (BERNE) เมืองทีม่ นี าํ้ พุมากทีส่ ุดเมืองหนึ่งของยุโรป ชมกรุงเบิรน์ เมืองทีไ่ ด้รบั
ตําแหน่งมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมทีอ่ งค์การยูเนสโกให้อนุรกั ษ์ไว้ ชมมาร์คกาสเซ ย่านเมืองเก่าที่
ปัจจุบนั เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านเสื้อผ้าบูตคิ เป็ นย่านที่
ปลอดรถยนต์จงึ เหมาะกับการเดินเทีย่ ว ชมอาคารเก่าอายุ 200 300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนทีม่ รี ะดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้
ถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าใน
อาคารโบราณ ชมนาฬกิ า ไซ้ท ์ กล็อคเค่น อายุ 800 ปี ทม่ี ี “โชว์” ให้ดูทกุ ๆชัว่ โมง
ทีน่ าฬกิ าตีบอกเวลา มหาวิหารเซนต์วนิ เซนต์รทั เฮ้าส (ทาวน์ฮอลล์) เบเร็นกรา
เบ็นหรือหลุมหมี สัตว์ทเ่ี ป็ นสัญลักษณ์ของกรุงเบิรน์
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองซูรคิ ...ชมเมืองซูรคิ บริเวณถนน
BAHNHOFSTRASSE ย่านช้อปปิ้ งทีห่ รูหราทีส่ ุดในเมืองซูรคิ และใหญ่ทส่ี ุดใน
สวิตเซอร์แลนด์ ถนนสายนี้ไม่ใช่ถนนสายทีด่ ที ส่ี ุดในสวิสอย่างเดียวเท่านัน้ แต่
ยังเป็ นถนนทีด่ ที ส่ี ุดในยุโรปเลยทีเดียว เนื่องจากเป็ นทีต่ งั้ ของธนาคารใหญ่ๆ
มากมาย ชมย่านเมืองเก่าโบสถ์ใหญ่ประจําเมือง ทีม่ คี วามงดงามของศิลปะทีผ่ สมผสานกันระหว่างสวิส และ
เยอรมัน
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
ทีพ่ กั
ZURICH หรือเทียบเท่า

วันที่แปดของการเดินทาง

ซูรคิ - กรุงเทพฯ

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่
สนามบินเมืองซูรคิ เพือ่ เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
14.35 น.
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เทีย่ วบินที่ EK088/EK376
*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีเ่ มืองดูไบ 2345-0305 น. *.*.*.

วันที่เก้าของการเดินทาง
12.05 น.

กรุงเทพ ฯ

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..

**********
หมายเหตุ

กําหนดการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้เพือ่ ความเหมาะสม ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจน
ผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ

อัตราค่าใช้จา่ ย
อัตราค่าใช้จ่าย

17-25 พ.ย.
3-11 ธ.ค.
28 ธ.ค. – 5 ม.ค.

ผูใ้ หญ่ (พักห้องคู)่

76,900.-

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

12,500.-

86,900.-

** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ ามันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า **

อัตรานี้ รวม
1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ (Economy Class) ตัวกรุ
๋ ป๊ เท่านัน้
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนําเทีย่ วตามรายการ
4. ค่าห้องพักในโรงแรมทีร่ ะบุตามรายการ หรือเทียบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในภูมปิ ระเทศทีม่ ี
อากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม
อันเป็ นผลทําให้ตอ้ งการเปลีย่ นย้ายเมือง หรือเพิม่ ค่าทัวร์ในกรณีพกั ทีเ่ มืองเดิม โดยบริษทั จะคํานึงถึงความเหมาะสมและ
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ)
5. ค่าอาหารทีร่ ะบุตามรายการ
6. ค่าบริการนําทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์
7. ค่าวีซ่าเช็งเก้น (สถานทูตจะเป็ นผูก้ าํ หนดนัดหมายคิวยืน่ วีซ่าตามกรุป๊ แล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางมายืน่ ได้ ตามกําหนดการ
กรณีทจ่ี ะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ท่านจะต้องเป็ นผูช้ าํ ระเองเท่านัน้ ท่านละ 500.- บาท)
8. ค่าประกันอุบตั เิ หตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท เงือ่ นไขตามกรมธรรม์ (ค่ารักษาพยาบาลสําหรับคนไข้ใน
จากอุบตั เิ หตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลือ่ นย้ายกลับประเทศ /
ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้ )
อัตรานี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทําหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสําหรับผูท้ ไ่ี ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทต่ี อ้ งการใบกํากับภาษี
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่ พิเศษ
4. ค่าทิปคนขับรถในยุโรป ท่านละ 16 สวิสฟรัง
5. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 25 สวิสฟรัง

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชาระเงินค่ามัดจา ท่านละ 30,000.- บาท
ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะขอรับลูกค้ารายต่อไป
ชาระส่วนที่เหลือ 15 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจาทัง้ หมด ถือว่าท่านยกเลิกอัตโนมัต (AUTO CANCLE)

เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
 กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชําระงวดแรก 30,000.- บาท
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจําทัง้ หมด
 กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าจ่ายท่านละ 2,000.-บาท






กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20-24 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน ไม่คืนเงินมัดจําไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น
กรณียกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าทีเ่ ดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ งั เกียจของคนส่วนใหญ่
เช่น ไม่รกั ษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงดังรําคาญรบกาวนผูอ้ ่นื เอาแต่ใจตนเอง ชักชวนผูอ้ ่นื ให้ก่อนความ
วุ่นวายในทัวร์ ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางสวนใหญ่)
 บริษทั ไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย)
 บริษทั ไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ เี ด็กทารกอายุตาํ ่ กว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งทางบริษทั ฯ ก่อนจองทัวร์เพือ่ หาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องขออภัย
ท่าน เพราะหากเด็กงอแง จะไปรวบกวนผูร้ ่วมเดินทางอื่น
 บริษทั ไม่ขายทัวร์แก่ท่าน ทีต่ อ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนจองทัวร์ เพือ่ หาข้อสรุป) ต้องขออภัย เพือ่ ความสะดวกและ
รวดเร็วในหมูค่ ณะเป็ นส่วนใหญ่
หมายเหตุ
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีทไ่ี ม่สามารถทํากรุป๊ ได้อย่างน้อย 15-20 ท่าน (ผูใ้ หญ่) และ /
หรือ ผูร้ ่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 15-20 ท่าน ซึง่ ในกรณีน้ ีทางบริษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ทงั้ หมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อ่นื ให้ถา้ ต้องการ
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมือ่ เกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั จนไม่อาจ แก้ไขได้และจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทรัพย์สนิ สูญหาย สูญเสียหรือได้รบั บาดเจ็บทีน่ อกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสยั
บางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพือ่ ให้อยู่ใน ดุลพินิจของสถานฑูต
เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ เมือ่ ท่านได้ชาํ ระเงินมัดจําหรือ
ทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชําระผ่านตัวแทนของ บริษทั ฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
หมายเหตุ
1. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาํ ระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คําร้องใหม่กต็ อ้ งชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
2. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
แต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
3. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพือ่ ให้อยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูต
เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯเมือ่ ท่านได้ ชําระเงินมัดจําหรือ
ทัง้ หมด จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
4. ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนอานวยความสะดวกในขัน้ ตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่า จะอยู่ในดุลพินิจของทาง
สถานทูตฯ เท่านั้น ซึง่ อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ ทางบริษทั ฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ทีน่ ้ ี
 *** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ เี อกสารพร้อม และมีความประสงค์ทจ่ี ะเดินทางไปท่องเทีย่ วยังประเทศตามทีร่ ะบุ
เท่านัน้ การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยืน่ วีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยืน่ ขอวีซ่าท่องเทีย่ ว ทางบริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริง ***

ข้อความซึ่งถือเป็ นสาระสาหรับท่านผูม้ ีเกียรติซ่งึ ร่วมเดินทาง
ทางบริษทั ฯ เป็ นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางทีม่ คี วามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทีพ่ กั อาหาร
ยานพาหนะ และสถานทีท่ ่องเทีย่ วพร้อมทัง้ การสัมมนา ดูงาน เพือ่ ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทัง้ นี้ทาง
บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั เิ หตุหรือความเสียหายทีเ่ กิดจากโรงแรมทีพ่ กั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั เิ หตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลีย่ นเงินตรา
ระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเทีย่ วบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิน่ , ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวี
ซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่ กี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูม้ อี าํ นาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จาํ ต้อง
แสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต) ซึง่ อยู่เหนือการควบคุมของบริษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ วทัง้
ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั เิ หตุ ตามเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ ทีร่ บั ประกันในกรณีทผ่ี ูร้ ่วมเดินทาง
ถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ /หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจาก
ความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฎิบตั ติ ามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นทีม่ กี ารปลอมแปลงเอกสาร
เพือ่ การเดินทาง รวมถึงมีสง่ิ ผิดกฎหมาย บริษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตาม
ความจําเป็ น หรือเพือ่ ความเหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ การขอสงวนสิทธิดงั กล่าว บริษทั จะยึดถือและ
คานึ งถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผูม้ ีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าทีเ่ คยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ กั เกียจของคนส่วนใหญ่
เช่น ไม่รกั ษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ ่นื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุม่ ใหญ่แล้วไม่
เกรงใจผูอ้ ่นื ชักชวนผูผ้ น่ื ให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน 4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรอง
แพทย์)
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ เี ด็กทารกอายุตาํ ่ กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนจองทัวร์เพือ่ หา
ข้อสรุป ร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอื่น
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านทีต่ อ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพือ่ หาข้อสรุปร่วมกัน)
- ในกรณีทท่ี ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูก ปฏิเสธ
การเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
- ท่านทีจ่ ะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ่ ขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ ยืนยัน การ
เดินทาง หากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
- ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน 20.00 น.
หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลีย่ น - เมือ่ ท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้วหมายถึงท่านยอมรับ
ในข้อความและเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ แจ้วแล้วข้างต้น
“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้ นี้ ”

เอกสารประกอบการการยื่นวีซ่า สวิสฯ
 หนังสือเดินทาง(Passport) ต้องมีอายุเหลือมากกว่า6 เดือนและมีหน้าเหลือสําหรับ
ประทับวีซ่าอย่างน้อย 2 หน้า

 รูปถ่าย (พึ้นหลังสีขาวเท่านั้น)
- รูปถ่ายปัจจุบนั หน้าตรงขนาด 2นิ้ว จํานวน 3 ใบ (ใช้รูปสีพ้ นื หลังขาว ถ่ายมาตรฐานไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งขยายจากฟิ ล์ม
เท่านั้นรูปโพลาลอยด์/สติ๊กเกอร์ใช้ไม่ได้ ) และกรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลตัวบรรจงไว้ดา้ นหลังรูป
 หลักฐานการเงิน ประเภทออมทรัพย์ / สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชี กระแสรายวัน
- สเตทเม้นรายการเดินบัญชียอ้ นหลัง 6เดือน หรือย่างน้อย 4 เดือน (อัพเดทยอด ไม่เกิน 15 วันนับจากวันยื่นเอกสาร)
ยอดเงินในบัญชีขน้ั ตา่ 100,000.หลักฐานการทางาน (เป็ นภาษาอังกฤษและเป็ นหลักฐานปัจจุบนั เท่านั้น)
กรณี เป็ นพนักงาน
- หนังสือรับรองการทํางานตัวจริง ระบุอาชีพ-ตําแหน่ง, เงินเดือนและระยะเวลาในการทํางาน(อายุไมเกิน 1 เดือนก่อนยืน่ และชื่อ
นามสกุลภาษาอังกฤษ ต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต)
กรณี เป็ นเจ้าของกิจการ
- ใช้สาํ เนาหนังสือรับรองบริษทั ทีม่ ชี ่อื ของผูเ้ ดินทางเป็ นกรรมการหรือหุน้ ส่วน พร้อมทัง้ เซ็นชื่อรับรองสําเนาและประทับตรา
บริษทั ฯ (อายุสาํ เนาไม่เกิน 3 เดือน)
กรณี เป็ นนักเรียนหรือนักศึกษา
- หนังสือรับรองการเป็ นนักเรียน นักศึกษา ตัวจริง เป็ นภาษาอังกฤษจากทางโรงเรียนหรือสถาบันทีก่ าํ ลังศึกษาอยู่ (อายุไมเกิน
1 เดือนก่อนยืน่ )
 สําเนาทะเบียนบ้าน (แปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
 สําเนาบัตรประชาชน (แปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
 สําเนาใบสูตบิ ตั ร (กรณีอายุตาํ ่ กว่า 20 ปี ) (แปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
 สําเนาใบเปลีย่ นชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) (แปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
 สําเนาใบทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวติ ) (แปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
** เอกสารทุกอย่างทีเ่ ป็ นสําเนา ห้ามถ่ายรูปแล้ะปริ้น ต้องถ่ายเอกสารจากต้นฉบับ หรือสแกนเท่านัน้ ค่ะ
** สาหรับผูเ้ ยาว์อายุตา่ กว่า18ปี ที่เดินทางคนเดียวหรือเดินทางกับบิดาหรือมารดาเพียงคนเดียวจําเป็ นต้องยืน่ หนังสือยินยอมจาก
บิดาหรือมารดาอีกคนทีไ่ ม่ได้เดินทางไปด้วยและจะต้องออกมาจากทางอําเภอเท่านัน้ พร้อมทัง้ สูตบิ ตั รทะเบียนบ้านและใบเปลีย่ น
นามสกุล (ในกรณีทม่ี กี ารเปลีย่ นนามสกุล) ในใบคําร้องขอวีซ่าจะต้องมีลายเซ็นต์ของบิดามารดาพร้อมทัง้ ถ่ายสําเนา หนังสือเดินทาง
ของบิดามารดาด้วยในกรณีทบ่ี ดิ ามารดาไม่มหี นังสือเดินทางผูส้ มัครต้องเขียนหนังสืออธิบายพร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชนของบิดา
มารดาด้วย
หมายเหตุ : กรณี ผูเ้ ดินทางไม่สามารถออกค่าใช้จา่ ยเองได้
- ผูท้ อ่ี อกค่าใช่จ่ายให้จะต้องเป็ นพ่อ แม่ พี่ น้องสามีและภรรยาเท่านัน้ และจะต้องมีหลักฐานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพือ่ แสดงว่าเป็ น
บุคคลทีอ่ อกค่าใช่จ่ายให้ทงั้ หมดพร้อมทัง้ ถ่ายสําเนาทะเบียนบ้าน
- ในกรณีทผ่ี ูเ้ ดินทางอยู่ดว้ ยกันโดยไม่จดทะเบียนจะต้องมีหนังสือชี้แจ้งเป็ นภาษาอังกฤษ ให้ทางสถานทูตทราบ

