วันแรก กรุงเทพฯ

(ไทย)

22.00 น. คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ประตู 9
แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก

วันที่สอง ดูไบ-เจนี วา-น้าพุเจดโด-นาฬิ กาดอกไม้

(ยูเออี-สวิสฯ)
We’re ONE CENTER

01.05 น. ออกเดิน ทางสู ่เมื อ งดูไบ ประเทศสหรัฐ อาหรับเอมิ เ รตส์ โดยสายการบิ น เอมิ เรตส์ เที่ย วบิ น ที่ EK 385
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
04.45 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
08.40 น. เดิ น ทางสู ่ เมื อ งเจนี วา ประเทศสวิ ต เซอร์แ ลนด์ โดยสายการบิ น เอมิ เ รตส์ เที่ ยวบิ น ที่ EK 89
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)

12.45 น. เดินทางถึง สนามบิ นเจนี วา ประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ หลัง
ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้ว นาท่านชมเมืองเจนี วา
เมืองท่องเที่ยวที่มชี ่ ือเสียงและมีความสาคัญมากเป็ นอันดับต้นๆของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตัวเมืองนั้นตัง้ อยู บ่ ริ เวณที่ทะเลสาบเจนีวา
ไหลเข้ารวมกับแม่น้าโรห์น (Rhone river) โดยทะเลสาบเจนีวานั้น
ตัง้ อยูท่ างตะวันตกของประเทศ เป็นแหล่งน้าจืดที่ใหญ่เป็นอันดับสอง
ของทวีปยุ โรปกลาง รองจากทะเลสาบบาลาต้นในประเทศฮังการี
สาหรับ กรุ งเจนีวา ได้รับการยกย่องว่าเป็ นเมืองนานาชาติ (Global
City) เนื่ องจากเป็ นที่ตงั้ ขององค์กรระหว่างชาติสาคัญๆ หลายองค์กร เช่น สานักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ
ประจาทวีปยุโรป, องค์การอนามัยโลก (WHO), องค์การการค้าโลก (WTO) เป็ นต้น นอกจากนี้แล้วกรุ งเจนีวายังเป็ น
สถานที่จดั ตัง้ องค์การสันนิ บาตชาติใน ค.ศ. 1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864 นาท่านชม น้ าพุเจดโด กลาง
ทะเลสาบเลคเลมังค์ น้าพุ ท่ ไี ด้รับการยอมรับว่าสู งและมีขนาดใหญ่ท่ สี ุ ดในโลก และยังเป็ นหนึ่ งในสถานที่สาคัญที่มี
ชื่อเสียงที่สุดของกรุ งเจนีวา โดยสามารถมองเห็นได้จากทุกจุ ดในเมือง น้าพุ เจดโดเป็ นน้าพุ ท่ ไี ด้รับการยอมรับว่าเป็ น
"สัญลักษณ์ของกรุ งเจนีวา" โดยน้าพุ สามารถพุ ง่ ได้สูงสุ ดประมาณ 140 เมตร (459 ฟุต) น้าพุ ถูกติดตัง้ ในปี 1886
นักท่องเที่ยวที่มาเยือนและมีโอกาสล่องเรื อมาในทะเลสาบ เจนีวามักไม่พลาดที่จะมาชมน้าพุ ดว้ ยเช่นกัน นาท่านแวะชม
และถ่ายภาพกับนาฬิ กาดอกไม้ ที่สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) ริ มทะเลสาบเจนีวา ซึ่งบ่งบอกถึงความสาคัญของ
อุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกา จากนั้นอิสระให้ทา่ นได้เลือกซื้อสิ นค้าแบรนด์เนม ซึ่งมีรา้ นค้ามากมายรายล้อมรอบสวน
ดอกไม้ไม่วา่ จะเป็ น LOUIS VUITTON, PRADA, BALLY, GUCCI หรื อจะเลือกชมนาฬิกายี่หอ้ ดังที่ผลิตในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ทัง้ ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES ซึ่งมีรา้ น
จาหน่ายมากมายเช่นกัน
คา่
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Ramada Encore Geneve Hotelหรื อระดับเดียวกัน

วันสาม กลางเซียร์ 3000 – โลซานน์ – ศาลาไทย (สวิสฯ)
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู ่กลาเซียร์
3000 (Glacier 3000) เป็ น ยอดเขาในสวิ ส เซอร์ แ ลนด์ สู งกว่ า
ระดับน้ าทะเล 3000 เมตร จาก Col di Pillon เดินทางโดยกระเช้า 360
องศา ขึ้นสู ่ยอดเขากลาเซียร์บนยอดเขาสามารถมองเห็นวิวยอดเขาสาคัญๆ
ของสวิสเซอร์แลนด์ ได้แก่ จุงเฟรา แมทเทอร์ฮอร์น และ มองบลองก์ ได้อย่าง
ชัดเจน...ลานหิมะกลาเซียร์ 3000 เป็นส่วนหนึ่ งของภูเขากูดสตาร์ด (Gstaad

We’re ONE CENTER

เที่ยง

คา่

Mountain) ที่มเี ส้นทางสกียาว 250 กิโลเมตร และ เทือกเขาแอลป์ มีเส้นทางสกียาว 225 กิโลเมตร
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเดินทางสู ่ ท่านเดินทางสู ่ เมืองโลซานน์ นาท่านชม เมืองโลซานน์ ซึ่ง
ตัง้ อยู บ่ นฝั่งเหนื อของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับได้วา่ เป็ นเมืองที่มเี สน่หโ์ ดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่ งของ
สวิตเซอร์แลนด์มปี ระวัติศาสตร์อนั ยาวนานมาตัง้ แต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตัง้ หลักแหล่งอยู บ่ ริ เวณริ มฝั่ง
ทะเลสาบที่น่ ี เนื่ องจากเมืองโลซานน์ตงั้ อยูบ่ นเนิ นเขาริ มฝั่งทะเลสาบเจนีวา จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ท่ ี
สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลกให้มาพักผ่อนตากอากาศที่น่ ี เมืองนี้ยงั เป็นเมืองที่
มีความสาคัญสาหรับชาวไทยเนื่ องจากเป็ นเมืองที่เคยเป็ นที่ประทับของสมเด็จย่า ผ่านชม สานักงานโอลิ มปิ กสากล
ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยได้ร่วมกันก่อสร้างให้เมืองโลซานน์ ในวโรกาสเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรง
ครองราชย์ครบ 60 ปีและเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-สวิสฯ ครบ 75 ปี
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Ramada Encore Geneve Hotel หรื อระดับเดียวกัน

วันสี่

เบริ์น – บ่อหมีสีน้าตาล – จุงเคอร์นกาสเซ – นาฬิ กาไซ้ทค์ ล็ อคเค่นทรัม – อินเตอร์ลาเก้น – ซูริค
(สวิสฯ)

เช้า

คา่

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านเดินทางสู ่ กรุงเบิรน์ เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
เมืองโบราณเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อ 800 ปี ท่ แี ล้ว โดยมีแม่น้าอาเร่ (Aare) ล้อมรอบตัวเมือง เสมือนเป็ นป้อมปราการทาง
ธรรมชาติไว้ 3 ด้าน คือ ทางด้านทิศเหนื อ ทิศใต้ และทิศตะวันออก ส่วนทิศตะวันตกชาวเมืองได้สร้างกาแพง และ
สะพานข้ามที่สามารถชักขึ้นลงได้ นาท่านเที่ยวชมสถานที่สาคัญต่างๆในกรุ งเบิร์นซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การ
ยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นาท่านชมบ่อหมีสีน้าตาล สัตว์ท่ เี ป็ นสัญลักษณ์ของกรุ งเบิร์น นาท่าน
ชมมาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ปั จจุ บนั เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และ บู ติค เป็ นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดิน
เที่ยวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี นาท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มรี ะดับสู งสุ ดของเมืองนี้ ถนน
กรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม นาฬิ กาไซ้ทค์ ล็ อคเค่นทรัม อายุ
800 ปี ที่มโี ชว์ให้ดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครั้งหอนาฬิกานี้ ในช่วงปี ค.ศ. 1191-1256 ใช้เป็ นประตู เมือง
แห่งแรก แต่พอมีการสร้าง Prison Tower จึงเปลี่ยนไปใช้ Prison Tower เป็นประตูเมืองแทนและดัดแปลงไซ้ทค์ ล็อคเค่
นทรั ม ให้ก ลายมาเป็ น หอนาฬิ ก า พร้อ มติ ดตัง้ นาฬิ ก าดาราศาสตร์ เ ข้า ไป น าท่า นแวะถ่า ยรู ปกับ โบสถ์ Munster
สิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ท่ สี ุ ดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1421 อิสระให้ทา่ นเดินเล่นและเก็บภาพ
ตามอัธยาศัยหรื อจะเลือกช้อปปิ้ งซื้อสินค้าแบรนด์เนมและซื้ อของที่ระลึก
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นาท่านเดินทางสู เ่ มืองอินเตอร์ลาเก้น เป็นเมืองที่ตงั้ อยูร่ ะหว่าง ทะเลสาบทูน
(Tune lake) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz lake) อิสระให้ทา่ นได้สมั ผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์
ในเมืองเล็กๆ พร้อมช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้ อนาฬิกายี่หอ้ ดังหลากหลายที่ผลิตในสวิส ไม่วา่ จะเป็ น
ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และอื่นๆ อีกมากมาย สมควรแก่
เวลานาท่านเดินทางสู ่เมืองซูริค (Zurich) เป็ นเมืองที่ใหญ่ท่ สี ุ ดใน สวิตเซอร์แลนด์ เมืองนี้เป็ นศู นย์กลางทางการค้า
และวัฒนธรรมที่รูจ้ กั กันทัว่ โลก (เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์คือ เมืองเบิร์น) จากการสารวจในปี 2006 และ ปี 2007
ซูริค ได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองที่มี "คุ ณภาพชีวิตที่ดที ่ สี ุ ด" ในโลก เมืองซู ริคเป็ นเมืองเก่าที่ตงั้ ขนาบข้างด้วยแม่น้า
ลิมแมทที่ไหลมาจากทะเลสาบทางทิศเหนื อ ด้วยประชากรราว 336,000 ซู ริคจึงเป็ นเมืองที่ใหญ่ท่ สี ุ ดในสวิตเซอร์แลนด์
และยังประกอบไปด้วยโบสถ์เก่าแก่ น้าพุ ถนนหิน อาคารต่างๆ ที่บางแห่งก็มอี ายุมากกว่า 700 ปี บ้านเรื อนและร้านค้า
เล็กๆ มากมาย
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Park Inn by Radisson Zurich Airport หรื อระดับเดียวกัน

วันห้า

ซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – จัตุรสั ปาราดาพลาทซ์ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ

เที่ยง

(สวิสฯ)
We’re ONE CENTER

เช้า

เที่ยง

คา่

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่านชมความงดงามของเมืองซูริค ถ่ายรู ปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์
(Fraumunster abbey) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริ ยเ์ ยอรมันหลุ ยส์ ใช้เป็ นสานักแม่ชที ่ มี กี ลุ ม่ หญิงสาวชน
ชัน้ สู งจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู ่ นาท่านสู ่ จตั ุรสั ปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) เป็ นจัตุรัสเก่าแก่ท่ มี มี า
ตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 17 ในอดีตเคยเป็ นศู นย์กลางของการค้าสัตว์ท่ สี าคัญของเมืองซู ริค ปั จจุ บนั จัตุรัสนี้ ได้กลายเป็ น
ชุ มทางรถรางที่สาคัญของเมื องและยังเป็ นศู นย์กลางการค้าของย่านธุ รกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ่ท่ สี ุ ดใน
ประเทศประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จากนั้นอิสระให้ทา่ นได้สมั ผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์
บริ ก ารอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร จากนั้ น น าท่า นเดิ น ทางสู ่ ย ่า นช้อ ปปิ้ งถนนบานโฮฟซตราสเซอ
(Bahnhofstrasse) เป็นถนนอันลือชื่อที่มคี วามยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็ นถนนที่เป็ น ที่รูจ้ กั ในระดับนานาชาติวา่
เป็ นถนนช้อปปิ้ งที่มสี ินค้าราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่ งของโลก ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็ นที่ตงั้ ของห้างสรรพสิ นค้า
ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่ องประดับ ร้า นนาฬิกาและโรงแรมระดับ หรู แต่ละร้านล้วนตกแต่ง ประดับ ประดากันอย่า ง
อลังการ ยังโดดเด่นในฐานะเป็ นแหล่ง ช้อปปิ้ งที่หรู หราอลังการ คนซู ริคคุ ยว่าถนนสายนี้มอี ตั ราค่าเช่าที่ท่ แี พงที่สุดใน
โลก โดยเฉพาะตลอดสอง ข้างทางของถนนมีหอ้ งเสื้อชัน้ นาของยุโรป, รองเท้า, กระเป๋ า, เครื่ องประดับนานาชนิ ด และ
ที่ขาดไม่ได้เลย คือ ร้านขายนาฬิกา อิสระให้ทา่ นได้ชอ้ ปปิ้ งเลือกซื้อสินค้า ของแบรนด์เนม และของฝากของที่ระลึก
ตามอัธยาศัย
บริ การอาหารค่ า ณ ภัตตาคาร นาท่านเข้าสู ท่ ่ พี กั  ณ Park Inn by Radisson Zurich Airport หรื อระดับเดียวกัน

วันหก

ลูเซิรน์ – รูปแกะสลักสิ งโตบนหน้าผาหิน – สะพานไม้ชาเพล – ชาฟฮาวเซ่น – น้าตกไรน์ - ซูริค
(สวิสฯ)

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นาท่าน
เดิ น ทางสู ่ เมื องลู เ ซิ ร์ น อดี ต หั ว เมื อ งโบราณของ
สวิ ตเซอร์แลนด์ เป็ นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคา
แห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมี
เทือกเขาสู ง เสียดฟ้ าอย่างเทือกเขาแอลป์ แล้ว ก็ยงั มีภูเขา
ใหญ่นอ้ ยสลับกับป่ าไม้ท่ แี ทรกตัวอยู ต่ ามเนิ นเขาและไหล่
เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุง่ หญ้าอันเขียวชอุม่ นา
ท่านชม รูปแกะสลักสิ งโตบนหน้าผาหิน เป็ นอนุ สาวรียท์ ่ ี
ตัง้ อยูใ่ จกลางเมือง ที่หวั ของสิ งโตจะมีโล่ห์ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิ ตเซอร์แลนด์อยู ่ อนุ สาวรียร์ ู ปสิงโตแห่งนี้
ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยูร่ าว 2 ปี ตัง้ แต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็ น
เกียรติ แก่ท หารสวิ ส ฯ ในด้า นความกล้า หาญ ซื่ อสัตย์ จงรั ก ภัก ดี ที่เ สียชีวิ ตในฝรั่ ง เศส ระหว่า งการต่อ สู ป้ ้ องกัน
พระราชวังในครั้งปฏิวตั ิ ใหญ่สมัยพระเจ้าหลุ ยส์ท่ ี 16 จากนั้นนาท่านชมและแวะถ่ายรู ปกับ สะพานไม้ชาเพล หรื อ
สะพานวิ ห าร (Chapel bridge) ซึ่ งข้า มแม่น้า รอยซ์ เป็ นสะพานไม้ท่ เี ก่า แก่ท่ สี ุ ดในโลก มีอ ายุ หลายร้อ ยปี เป็ น
สัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารนี้เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุ งหลังคาแบบโบราณ
เชื่อมต่อ ไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้า จัว่ แต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่ องราวประวัติความเป็นมาของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เป็ นภาพเขียนเก่าแก่อายุ กว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายที่ปัจจุ บนั สะพานไม้น้ ีถูกไฟไหม้เสียหายไปมาก
ต้องบูรณะสร้างขึ้นใหม่เกือบหมด
**อิ ส ระอาหารกลางวัน เพื่ อ ไม่ เ ป็ นการรบกวนการช้อ ปปิ้ งของท่ า น** จากนั้ น น าท่า นเดิ น ทางสู ่ เ มื อ ง
ชาฟฮาวเซ่น (SCHAFFHAUSEN) ซึ่งตัง้ อยูบ่ นฝั่งเหนื อของแม่น้าไรน์ เมืองที่มคี วามสวยงาม เต็มไปด้วยกลิ่นไอของ
สถาปั ตยกรรมสไตล์เรเนซองส์ และอาคารสไตล์คลาสสิค นาท่านเที่ยวชมและสัมผัสความงามของ น้าตกไรน์ น้าตกที่

เที่ยง
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ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป น้าสีเขียวมรกตใสไหลอย่างเชี่ยวกราดทาให้เกิดฟองขาวแตกกระเซ็นยามกระทบกับแก่งหิน
ละอองน้าที่กระจายปกคลุ มไปทั่ว เกิดภาพที่งดงามจับใจ สู ดอากาศบริ สุทธิ์ และสัมผัสต้นไม้ใหญ่เรี ยงรายทั่วบริ เวณ
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู ส่ นามบิน
21.55 น ออกเดินทางสู ่ เมื องดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ โดยสายการบิน เอมิ เรตส์ แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ EK 86
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)

วันที่เจ็ด ดูไบ-กรุงเทพฯ

(ยูเออี-ไทย)

07.20 น. เดินทางถึงเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่ อง
11.45 น. ออกเดินทางสู ส่ นามบินสุ วรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 418
(บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน)
20.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

*******************************
อัตราค่าบริการ

ราคา
กาหนดการเดินทาง
ธันวาคม 2560

4-10 ธ.ค. 60

มีนาคม 2561

15-21 มี.ค. 61
27 มี.ค. – 2 เม.ย. 61

ราคาเด็ก
อายุตา่ กว่า
12 ปี

พักเดี่ยว

49,900 47,900 10,000
49,900 47,900 10,000

อัตรานี้ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินชัน้ ทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์
 ค่าที่พกั 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าวีซา่ เชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรมมเนียมทุกกรณี)
 ค่ารถปรับอากาศ และบริ การนาเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าบริ การหัวหน้าทัวร์ ไกด์ทอ้ งถิ่น(พูดภาษาอังกฤษ) ให้บริ การท่องเที่ยวตามรายการ
 ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
 ค่าภาษี มูลค่าเพิ่ม 7% ภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% กรณี ตอ้ งการใบเสร็จ
 ค่าน้าหนักของกระเป๋ าในกรณีเกินกว่าสายการบินกาหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่ งคน
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ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่ องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋ า
คนขับรถท้องถิ่ น (2.5 สวิสฟรัง / วัน / คน)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขัน้ ตา่ 100 บาท / วัน / คน (100 * 5 วัน)

เงื่อนไขในการจองทัวร์
1.
สาหรับการจอง กรุณาชาระเงินมัดจาท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3 วัน) พร้อมสาเนาหนังสือเดินทาง
2.
ชาระยอดทัง้ หมดก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน
3.
หากไม่ชาระค่าใช้จา่ ยภายในกาหนด ทางบริ ษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
1.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาทัง้ หมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จา่ ยเบื้องต้น 5,000 บาท
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
4.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จา่ ย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
5.
ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
หมายเหตุ
1. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีท่ ผี ู เ้ ดินไม่ถึง 30 ท่าน และทางบริ ษัทยินดีคืนเงินโดยหัก
เฉพาะค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นตามจริ ง
2. บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุจาเป็นสุ ดวิสยั และไม่รับผิดชอบใดๆ
ในกรณีท่ สี ู ญหาย สู ญเสียหรื อได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนื อความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ เช่นภัยธรรมชาติ ปั ญหาการเมือง
เป็นต้น
3. เนื่ องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริ การใดๆ หรื อถู กปฏิเสธการเข้าประเทศ
ไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
4. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทหรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัท
จะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริ ษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทัง้ หมด

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้นยื่นสถานทูตสวิสเซอร์แลนด์ระยะเวลาในการยื่น 15วันทาการ
( ** ผูเ้ ดินทางต้องมาแสดงตนเพื่อทาการสแกนลายนิ้ วมือ ตามวัน เวลาและสถานที่ท่ีนดั หมาย** )
1. พาสปอร์ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ ากว่า 6เดือน ก่อนวันหมดอายุหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่า ไม่วา่ จะเคยมีวซี า่ ใน
กลุม่ เชงเก้นหรื อไม่กต็ ามควรนาไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุ มตั ิวซี า่
2. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 ซ.ม.x 4 ซ.ม. จานวน 2ใบ (ฉากหลังเป็ นสีขาวเท่านั้นและมีอายุไม่
เกิน 6เดือนไม่ใช้ในการยื่ นวีซา่ มาก่อน) ใบหู และคิ้ว จะต้องปรากฏบนภาพถ่าย ไม่สวม
เครื่ องประดับใดๆ ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศีรษะ และด้านบนของหัวไหล่ โดยต้องเห็น
ใบหน้า 70-80% ของภาพอย่างชัดเจน
3. สาเนาทะเบียนบ้าน / สาเนาบัตรประชาชน / หรื อสาเนาบัตรข้าราชการ /สาเนาทะเบียน
สมรส /ใบสู ติบตั ร (ในกรณีท่ เี ด็กอายุต่ ากว่า18ปี )พร้อมแปลเป็ นภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)
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4. หนังสือรับรองการทางานจากบริ ษัทที่ทา่ นทางานอยู ต่ อ้ งเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ โดยระบุตาแหน่ง, อัตราเงินเดือน
ในปั จจุ บนั , วันเดือนปี ท่ เี ริ่ มทางานกับบริ ษัทนี้และช่วงเวลาที่ขอลางาน เพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้นจะกลับมา
ทางานตามปกติหลังครบกาหนด
5. กรณีท่ เี ป็ นนักเรียน นักศึกษา จะต้องมี หนังสื อรับรองจากทางสถาบันการศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ (ตัวจริ ง)
เท่านั้น
6. กรณีท่ เี ป็นเจ้าของกิจการขอใบทะเบียนการค้าและหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ไม่เกิน 3 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรื อ
ใบเสียภาษีและหลักฐานการเงินของบริ ษัทฯย้อนหลัง 6 เดือน (ฉบับภาษาอังกฤษ)
7. รายการเดินบัญชี ยอ้ นหลัง 6 เดือน (Statement) นับจากวันปั จจุ บนั บัญชีออมทรัพย์ ควรเลือกเล่มที่มกี ารเข้า
ออกของเงินสม่ าเสมอและมีจานวนไม่ต่ ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุ มกับ
ค่าใช้จา่ ยในการเดินทางและสามารถที่จะใช้จา่ ยได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู ภ่ ูมิลาเนา ปรับยอดอัพเดทล่าสุ ดไม่เกิน
15 วันก่อนยื่นวีซา่ **สถานทูตไม่รบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
6.1 ผูเ้ ดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จา่ ยเอง (บุคคลที่สามารถรับรองค่าใช้จา่ ยได้ ต้องเป็ น พ่อ แม่ พี่นอ้ ง ที่สามารถสื บ
ความสัมพันธ์ได้ หรื อ สามีภรรยา เท่านั้น) เอกสารทีตอ้ งใช้เพิ่มเติม คือ Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคาร
เท่านั้น ระบุช่ ือเจ้าของบัญชี (บุคคลที่ออกค่าใช้จา่ ย) และระบุบชื่อผูเ้ ดินทาง ต้องสะกดชื่อ – นามสกุล ให้ตรงตามหน้า
พาสปอร์ต เป็นฉบับภาษาอังกฤษ เอกสารต้องอัพเดทจากธนาคาร 15 วันก่อนยื่นวีซา่
8. กรณีท่ เี ด็ กอายุตา่ กว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดาหรื อมารดาท่านใดท่านหนึ่ ง จะต้องทาจดหมายยินยอมเป็ นที่บิดา,
มารดา และบุ ตรจะต้องไปยื่นเรื่ องแสดงความจานงในการอนุ ญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก ท่านหนึ่ งได้ ณ ที่วา่ การ
อาเภอ หรื อสานักงานเขตต้นสังกัด โดยมีนายอาเภอหรื อผูอ้ านวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทาง
ราชการอย่างถูกต้องและต้องไปเซ็นเอกสารในวันยื่ นวีซ่าด้วย
9. การบิดเบือนข้อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถู กระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ ม่ เชงเก้นเป็ นการถาวร และ
ถึงแม้วา่ ท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่ สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชาระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคาร้องใหม่กต็ อ้ ง
ชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง หากสถานทูตมีการสุ ม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญ
ท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุ ภาพ ทัง้ นี้ บริ ษัทฯ จะส่งเจ้า หน้าที่ไปอานวยความสะดวกและ
ประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริ ษัทใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
10. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี า่ แล้ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู ใ่ นดุ ลพินิจของ
สถานฑูตฯ เรื่ องวีซา่ ของท่าน เนื่ องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติใ นนามของบริ ษัทฯ
11. เมื่อท่านได้ชาระเงินมัดจาหรื อทัง้ หมดไม่วา่ จะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริ ษัทฯ หรื อชาระโดยตรงกับทางบริ ษัทฯ
ทางบริ ษัทฯจะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ ที่ได้ระบุโดยทัง้ หมด
12. เอกสารแปลต้องมีตราประทับจากศูนย์แปลที่ได้การรับรองจากสถานทูตเท่านัน้

** เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ และทางบริษทั ไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร
หากท่านต้องการให้ทางเราดาเนิ นการแปลเอกสารให้ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมฉบับละ 500 บาท **
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แบบฟอร์มรายละเอียดเพิม่ เติม

(สาคัญมาก)

**ข้อมูลนี้ ใช้เพือ่ นัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพือ่ ประโยชน์ของตัวท่านเอง
คาถามเป็ นภาษาไทย เพือ่ ให้ท่านเข้าใจง่าย
แต่กรุณาตอบคาถามเป็ นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น ***
ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….………………………..
นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….…………………….
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…………
ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..……………………
สถานทีเ่ กิด (จังหวัด/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….………..
สัญชาติปัจจุบนั ...............................สัญชาติโดยกาเนิด หากต่างจากปัจจุบนั ……………………………………………….……..
ทีอ่ ยู่ปัจจุบนั ทีส่ ามารถติดต่อได้
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ .......................................
โทรศัพท์ (มือถือ) …………………………………………….……………………..……..…………E-mail………………………………………………….
ในกรณีเป็ นผูเ้ ยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ทีอ่ ยู่(หากต่างจากผูข้ อ) และสัญชาติของผูม้ ีอานาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ ยาว์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….....................................................................
สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................
ทีอ่ ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา..........................................................................................................................
..........................................................................................................รหัสไปรษณีย.์ ........................................
ตาแหน่งงาน ..................................................................................................................................................
โทรศัพท์ทีท่ างาน..........................................โทรสารที่ทางาน.........................................................................
รายได้ต่อเดือน......................................บาท รายได้อื่น.....................................จานวน.................................
แหล่งที่มา........................................................................................................................................................
สถานภาพ
โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หม้าย
 หย่า
ชื่อ-นามสกุล บิดา..........................................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล มารดา ..................................................................................................................................
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ชื่อ-นามสกุล คู่สมรส ..................................................................................................................................
วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................
จังหวัดทีเ่ กิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส.................................................
วีซ่าเชงเก้นทีเ่ คยได้รบั ในระยะเวลา 5 ปี ทีผ่ ่านมา
ไม่เคย
เคยได้ ใช้ได้ต้ งั แต่วนั ที.่ .........................................ถึงวันที.่ ...............................................................
เคยถูกพิมพ์ลายนิ้ วมือเพือ่ การขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี้
ไม่เคย
เคย (กรุณาระบุวนั ที่ หากทราบ)......................................................................................................
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่
ไม่เคย
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ).............................................................................................................

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดารงชีพระหว่างการเดินทางและพานักของผูร้ อ้ งขอ
ตัวผูข้ อวีซ่าเอง
มีผอู ้ ื่นออกให้
โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................
ทีอ่ ยู่…………………………………………………………………………………..

สิง่ ทีช่ ่วยในการดารงชีพ
เงินสด
เช็คเดินทาง
บัตรเครดิต
ชาระค่าทีพ่ กั ล่วงหน้าแล้ว
ชาระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว
อื่น (โปรดระบุ)

สิง่ ทีช่ ่วยในการดารงชีพ
เงินสด
เช็คเดินทาง
บัตรเครดิต
ชาระค่าทีพ่ กั ล่วงหน้าแล้ว
ชาระค่าพาหนะล่วงหน้าแล้ว
อื่น (โปรดระบุ)

**********************************************
หมายเหตุ : การอนุมตั ิวีซ่าเป็ นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทั ไม่มีส่วนเกีย่ วข้องใดๆทั้งสิ้ น
ทั้งนี้ บริษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริการอานวยความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น
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