Wonderful Swiss
วันเดอร์ฟูล สวิตเซอร์แลนด์ 8 วัน
บินตรงซูริค ชมน้ำตกไรน์ เที่ยวลูเซิร์น
ขึนเขำกรินเดลวำลด์เฟียส สถำนที่ถ่ำยท้ำซีรี่ส์เกำหลีเรื่องดัง
Crash Landing On You
ชมทัศนียภำพงดงำมของทะเลสำบธูนและเบรียนซ์
ชมศำลำไทยในโลซำนน์ เที่ยวมองเทรอซ์และเวเว่ย์
ชมกำรผลิตชีสที่เมืองกรูแยร์ เที่ยวเมืองเบิร์น เมืองหลวงของ
สวิตเซอร์แลนด์ และเดินเล่นพร้อมช้อปปิ้งเมืองซุก
บินตรง...เทีย่ วสบาย...โดยสายการบินไทย (TG)
ซูริค
ชาฟฮาวเซ่น

ลูเซิ รน์

เมืองศูนย์กลางทางด้านการค้าและธุรกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ที่ตั้งของน้้ำตกไรน์ น้้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป เกิดจำกกำรที่แม่น้ำไรน์ ซึ่งเป็นแม่น้ำนำนำชำติที่ใหญ่ที่สุด
ของยุโรปไหลจำกต้นน้้ำในเทือกเขำแอลป์ มำบรรจบบริเวณที่พื้นที่โลกเปลี่ยนระดับจึงกลำยเป็นน้้ำตกที่
สวยงำมมำก
เมืองสวยทีต่ งั ้ อยู่รมิ ฝั ง่ ทะเลสาบแห่งสีพ่ นั ธรัฐ หรือเวียวาลด์สตรัทซี และเป็นเมืองตากอากาศทีม่ ชี อื ่ เสียงทีส่ ุด
แห่งหนึง่ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
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Grindelwald First สถานีกระเช้าไฟฟ้ าเคเบิ้ลคาร์ข้นึ สู่ยอดเขาเฟียสต์ พร้อมกับเดินบน Cliff Walk ชมความงดงามของ
เทือกเขาแอลป์ และยอดเขาต่างๆ แบบ 360 องศา
โลซานน์
เมืองทีเ่ ต็มไปด้วยโบสถ์ทมี ่ สี ถาปัตยกรรมแบบโกธิคทีใ่ หญ่ทสี ่ ุดในสวิส และเป็นเมืองทีช่ าวไทยรูจ้ กั ดีในสวิส
นอกจากเป็นเมืองทีป่ ระทับของสมเด็จย่าแล้ว ยังเป็นเมืองทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงสาเร็จ
การศึกษาด้วย
เวเว่ย์
เมืองที่ตั้งของแหล่งผลิตไวน์ที่ส้ำคัญของสวิตเซอร์แลนด์ และที่ตั้งของส้ำนักงำนใหญ่บริษัทเนสต์เล่ ยักษ์
ใหญ่แห่งวงกำรอำหำรรวมถึงช็อคโกแล็ตนมที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ถือเป็นไข่มุกแห่งริเวียร่ำสวิส
มองเทรอซ์
เมืองสวยทางใต้ของสวิสริมทะเลสาบเลอมังค์ เป็นทีต่ งั ้ ของปราสาทชิลยอง และมีหลักฐานในการก่อสร้างมา
ตัง้ แต่ศตวรรษที ่ 13
กรูแยร์
เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกเมืองหนึ่งของสวิสในด้ำนกำรผลิตชีสรสเลิศ ได้รับกำรขนำนนำมว่ำเป็นสุดยอด
ชีสที่ดีอันดับต้นๆ ของโลก
ธูน
เมืองเล็กๆ น่ำรักที่ตั้งอยู่ริมทะเลสำบโดยมีแม่น้ำอำเรไหลผ่ำน มีควำมสงบเรียบง่ำย เป็นเมืองที่ในอดีตเป็น
ส่วนหนึ่งของอำณำจักรโรมัน ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเทีย่ วที่ส้ำคัญ
เบรียนซ์
เป็นทั้งหมู่บ้ำนและเขตเทศบำลในรัฐแบร์นและเป็นที่ตั้งของทะเลสำบเบรียนซ์ คู่กับทะเลสำบธูน โดยมีเมือง
อินเทอร์ลำเก้นอยู่กึ่งกลำง มีควำมงดงำมของทะเลสำบและทัศนียภำพของทิวเขำชวำทซ์ฮอร์นซึ่งเป็นหนึ่งใน
เขตทิวเขำแห่งแอลป์
เบิร์น
เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สร้ำงขึ้นเมื่อ 800 ปีที่แล้ว
ซุก Zug
เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบทีส่ วยงามราวกับเทพนิยาย ตัง้ อยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ
บาเซิล
เป็นเมืองทีม่ ปี ระชากรหนาแน่ นเป็นอันดับที ่ 3 ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ตัง้ อยู่ทางด้านตะวันตกเฉียง
เหนือของประเทศริมฝั ง่ แม่น้ าไรน์ และยังเป็นเมืองเก่าทีม่ อี ายุกว่า 2,000 ปี
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สนามบินสุวรรณภูมิ
นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ สายการบิน Thai
Airways ROW D เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
**กรณีที่บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
กาหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทาการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็น
รายการซีรี่และได้มีการดาเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**
สุวรรณภูมิ-ซูริค-ชาฟฮาวเซ่น-น้าตกไรน์-ลูเซิร์น-อินเทอร์ลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)
ออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG970
เดินทางถึงสนามบินซูริค เมืองเศรษฐกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นาท่านผ่านขั้นตอนการตรวจ
หนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระ นาท่านเดินทางสู่ ชาฟฮาวเซ่น ที่ตั้งของน้าตกไรน์ ให้ท่านชมความ
สวยงามของน้าตกไรน์ น้าตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป เกิดจากการที่แม่น้าไรน์ ซึ่งเป็นแม่น้านานาชาติที่ใหญ่
ที่สุดของยุโรปไหลจากต้นน้าในเทือกเขาแอลป์ มาบรรจบบริเวณที่พื้นที่โลกเปลี่ยนระดับจึง กลายเป็นน้าตก
ที่สวยงามมาก ตัวน้าตกมีความสูง 25 เมตร กว้าง 150 เมตร มีอายุราว 14,000 - 17,000 ปี อิสระให้ท่านได้
ชื่นชมธรรมชาติ และถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่เมืองลูเซิร์น Lucerne (ใช้เวลา
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กลางวัน
บ่าย

ค่า
วันที่สาม
เช้า

กลางวัน

เดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิสที่หลายท่านอาจจะเคยไปเยือนมาแล้ว
แต่ลูเซิร์นก็ยังคงมีความสวยงามเหมือนเดิม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารจีน
นาท่านชมอนุเสาวรีย์สิงโตและถ่ายรูปกับสะพานไม้ชาเพล สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ประดับ
ตกแต่งบนโครงหลังคาหน้าจั่วด้วยภาพวาดในศตวรรษที่ 17 ซึ่งภาพเขียนเหล่านี้เป็นการเล่าเรื่องราวประวัติ
ความเป็นมาของเมืองลูเซิร์น โดยมีหอคอยน้า Wasserturm ซึ่งเดิมใช้เป็นที่คุมขังนักโทษและเก็บเอกสาร
รวมทั้งของมีค่าของเมืองไว้ หอคอยนี้มีลักษณะเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมที่มีฐานเชื่อมติดอยู่กับสะพานสร้างขึน้
ราวปี ค.ศ. 1300สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ. 1993 แล้วก็มีการบูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียง
ของเดิม (ภาพวาดดั้งเดิมถูกไฟไหม้ไปเยอะ) สะพานชาเพลนี้ถือเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป
และอิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองลูเซิร์นหรือเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่
เมืองอินเทอร์ลาเก้น เมืองสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝัง่ ของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธูนและเบรียนซ์ (ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) และบริเวณเมืองนี้ยังใช้เป็นที่ถ่ายทาของกองละครเรือ่ งลิขติ รักหรือ The Crown
Princess อีกด้วย ให้ท่านเดินเล่นเมืองน่ารักอย่างอินเทอร์ลาเก้นพร้อมเลือกซื้อของฝาก รวมถึงช้อปปิ้ง
ร้านค้าต่างๆ
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พัก City Oberland หรือระดับเทียบเท่า
อินเทอร์ลาเก้น-ขึนเขากรินเดลวาลเฟียสต์-โลซานน์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้ากรินเดลวาลด์ เฟียสต์ Grindelwald First (Top of Adventure) หนึ่งใน
ยอดเขายอดนิยมที่มีความสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ และยังใช้เป็นสถานที่ถ่ายทาซีรี่ส์เกาหลี
เรื่องดัง Crash Landing on You ซึ่งเป็นสถานที่ที่ตัวละครในเรื่องได้พบกัน นาท่านนั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์
Cablecar ขึ้นพิชิตยอดเขาบนระดับความสูง 2,168 เมตร นาท่านสู่จุดชมวิวของสถานีเฟียตส์ที่สามารถชม
วิวได้แบบ 360 องศา ทั้งยังเป็นสถานที่ตากอากาศ มีร้านอาหารให้บริการ ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศแปลก
ใหม่กับการเดินเล่นเลียบริมผา First Cliffwalk เพื่อเดินชมวิวหน้าผา และจุดชมวิวร้อยล้านหรือมุมมหา
ชนของกรินเดลวาลด์เฟียตส์ ท่านสามารถชมทัศนียภาพแบบพาโนราม่าของยอดเขาต่างๆ เช่น Eiger,
Monch, Jungfrau เป็นต้น และยอดเขาต่างๆ ในเขตเทือกเขาแอลป์ที่ทอดตัวอยู่ในเขตประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ที่เรียกได้ว่ามีความงามแบบสุดๆ และสูดอากาศอันแสนบริสุทธิ์ พร้อมทั้งชมวิวด้านล่าง
มองเห็นตัวเมืองกรินเดลวาลด์ได้อย่างชัดเจน **การขึ้น-ลงกระเช้ากรินเดลวาลด์เฟียตส์ ขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศเอื้ออานวยไม่มีลมแรง กรณีที่มีกระแสลมแรงหรือมีการซ่อมบารุง ไม่เปิดให้บริการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไปขึ้นชมทัศนียภาพในยอดเขาอื่นๆ อาทิเช่น ฮาร์ดเดอร์
คลุม เป็นต้น หรือยอดเขาอื่นๆ ในเขตเมืองอินเทอร์ลาเก้นแทน ในอัตราค่าบริการที่เท่าๆ กัน**
ในเขตยอดเขาเฟียตส์ นอกเหนือจากการเดินเลียบริมผานี้ ยังมีบริการอื่นๆ ที่ไม่รวมในราคาทัวร์ให้บริการ
อีกด้วย อาทิ First Flyer การนั่งสลิงห้อยขาเหมือนล่องลอยอยู่ในอากาศ ระยะทางกว่า 800 เมตร ด้วย
ความเร็ว 84 กิโลเมตร / ชั่วโมง, First Mountain Cart การนั่งโกคาร์ทบนทางคดเคี้ยว, Trottibike Scoote
การปั่นจักรยานบนภูเขาสูงชมวิวเส้นทางธรรมชาติ ทุง่ หญ้าและดอกไม้ ความยาวระยะทางประมาณ 4.5
กิโลเมตร, First Glider เครื่องเล่นสาหรับบินร่อนเพือ่ ชมวิวในมุมกว้าง ระยะทางกว่า 800 เมตร เป็นต้น
(กิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้รวมอยู่ในราคาทัวร์ ท่านที่ต้องการซื้อกิจกรรมเพิ่มเติม กรุณาติดต่อสอบถามหัวหน้า
ทัวร์ และตรวจสอบเวลาท่องเทีย่ วบนยอดเขานี้)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
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นำท่ำนนั่งกระเช้ำลงจำกยอดเขำ รถโค้ชรอรับท่ำนที่สถำนี นำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองโลซานน์ Lausanne
เมืองสาคัญแห่งหนึ่งของชาวไทยเป็นเมืองที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในวัยเยาว์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) นาท่านชมวิวของตัวเมืองเก่าของ
โลซานน์ บนเนินเขาที่ตั้งของมหาวิหารแห่งเมืองโลซานน์โบสถ์ที่สร้างในสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ใหญ่
ที่สุดในสวิส ผ่านชมโบสถ์นอร์ทเทรอดาม, โบริวาจพาเลส, ศาลาว่าการและโบสถ์เซ้นต์ฟรานซิส ถ่ายรูปกับ
ศาลาไทย Thai Pavilion ที่รัฐบาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะ
ที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว์
ค่า
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Aquatis หรือระดับเทียบเท่า
**สาหรับกาหนดการเดินทางวันที่ 22-29 ต.ค. และ 13-20 พ.ย.63 กระเช้าเคเบิ้ลคาร์สาหรับขึ้นลงกรินเดลวาลด์เฟียสต์
ปิดซ่อมบารุง ดังนั้นทัวร์ขึ้นเขาจะทาการปรับเปลีย่ นไปขึ้นจุงฟราวแทน โดยนาท่านเดินทางจากอินเทอร์ลาเก้นโดยรถโค้ช
สู่ สถานีรถไฟฟ้ากรินเดอร์วาลกรุน (Grinderwald Grund) ชุมชนเล็กๆ น่ารัก เพื่อ ขึ้นรถไฟฟ้า (Cog Wheel) สายจุงฟราว
บาเนน (Jungfrau Banen) สู่ ยอดเขาจุงฟราว ซึง่ ตลอดสองข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมและ
แนวป่าสนที่งดงาม ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ จนเดินทางถึง ยอด
เขาจุงฟราวยอร์ค ซึ่งมีความสูงกว่า 3,454 เมตรจากระดับน้าทะเล และได้รับการขนานนามว่า Top of Europe ที่เพิ่งฉลอง
ครบรอบ 100 ปีของการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสายนี้ เมื่อ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2012 ให้ท่านเดินชมประวัติของการก่อสร้าง
นาท่านชมวิวสวยและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ Sphinx จากนั้นนาชม ถ้าน้าแข็ง ที่ได้รับการ
ขุดเจาะและตกแต่งไว้อย่างงดงามก่อนให้เวลาเดินเล่นสบาย ๆ หรือซื้อไปรษณียบัตรส่งกลับบ้านจาก TOP OF EUROPE
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา
บ่าย
นาท่านเดินทางลงจากจุงฟราว สู่ สถานีเลาเท่นบรุนเน่น Lauterbrunnen โดยเส้นทางรถไฟอีกด้านหนึ่ง
(แวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานีไคลน์ไชเด็ค จุดเปลี่ยนรถไฟ ล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 เคยเสด็จเมื่อวันที่ 29 พ.ค.
2440) จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่รายการเดิมของทัวร์สู่เมืองโลซานน์ **
วันที่สี่
โลซานน์-เวเว่ย-์ มองเทรอซ์-กรูแยร์-เบิร์น-บีล
เช้า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองที่ตั้งอยู่บนชายฝัง่ ทางตอนเหนือของ
ทะเลสาบเจนิวา และยังเป็นแหล่งผลิตไวน์ที่สาคัญของสวิตเซอร์แลนด์ รวมถึงยังเป็นที่ตงั้ ของสานักงานใหญ่
ของบริษัทเนสต์เล่ ยักษ์ใหญ่แห่งวงการอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงช็อคโกแล็ตนมที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่ง
ของโลก เป็นเมืองที่มีความสวยงามอีกแห่งหนึ่ง ต่างก็ขนานนามให้เมืองเวเว่ย์ เป็นไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส ที่
แม้แต่ศิลปินตลกชื่อดังแห่งฮอลลีวู้ด ชาลี แชปลิน ยังหลงใหลและได้อาศัยอยู่ที่เมืองนี้ในบั้นปลายชีวิต ช่วง
ราวประมาณ ค.ศ.1952-1977 ชมและถ่ายรูปอนุเสาวรีย์ของชาลี แชปลิน ที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของ
พิพิธภัณฑ์อาหารของเนสต์เล่ Alimentarium ซึ่งมีการฉลองครบรอบ 25 ปีเมื่อปี ค.ศ.2010 ที่ผ่านมา และ
ใกล้กันนั้นให้ท่านถ่ายรูปกับส้อมยักษ์ เรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของเมืองเวเว่ย์ ซึ่งมีความสูง 8 เมตร
ติดตั้งอยู่กลางทะเลสาบ เมื่อครั้งพิพิธภัณฑ์มีการฉลองครบรอบ 10 ปี ในปี ค.ศ.1995 และถ่ายรูปกับโบสถ์
เซ้นต์มาร์ตินหรือโบสถ์ในนิกายออร์ธอด็อกที่ตั้งอยู่บนเนินเขาหรือชาวนิกายออร์ธอด็อกจะเรียกโบสถ์แห่งนี้
ว่า Eglise Reformee Saint-Martin จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ Montreux เมืองสวยทางใต้
ของสวิส ริมทะเลสาบเลอมังค์ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากเมืองเวเว่ย์ นาท่านแวะถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง ปราสาท
ยุคกลางที่มีความเก่าแก่กว่า 1,000 ปี โดยปราสาทถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยของโดยราชวงศ์ซาวอย ซึ่งถือได้
ว่าเป็นอัญมณีทางประวัติศาสตร์ของสวิตเซอร์แลนด์ ในอดีตปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดควบคุม
การเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินค้าที่จะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต้หรือจากตะวันตกสู่ตะวันออก
ของสวิตเซอร์แลนด์และนาท่านชมเมืองมองเทรอซ์ เมืองตากอากาศริมทะเลสาบเจนีวาที่มีชื่อเสียงเย้ายวน
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ค่า

วันที่ห้า
เช้า

ให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อน ด้วยความเงียบสงบของตัวเมืองกับบรรยากาศที่สุดแสนสบาย ชมสวนดอกไม้
และรูปปั้นของ เฟรดดี้ เมอร์คูรี่ นักร้องวงควีนเจ้าของบทเพลง We are the Champion ซึ่งถัดไปเป็น
Casino Barrière de Montreux โดยตรงข้ามกับคาสิโนคือ Tour d'Ivoire ตึกสูงที่สุดของมองเทรอซ์ สร้างมา
ตั้งแต่ปีค.ศ.1962 มีจานวนชั้นทั้งหมด 29 ชั้น ใช้เป็นที่พักอาศัยอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารจีน
นาท่านเดินทางสู่เมืองกรูแยร์ Gruyeres เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกเมืองหนึ่งของสวิสในด้านการผลิต
ชีสรสเลิศ โดยชีสที่ผลิตจากเมืองกรูแยร์จะมีประวัติศาสตร์การผลิตที่ยาวนานกว่า 800 ปี ได้รับการขนาน
นามว่าเป็นสุดยอดชีสที่ดีอันดับต้นๆ ของโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) นาท่านชมเมืองเก่ากรู
แยร์ Medieval Town of Gruyeres ตั้งอยูบ่ นที่ราบสูงระดับ 810 เมตรเหนือระดับน้าทะเล บนเชิงเขาโม
เลซานที่มีแม่น้าแซนไหลผ่าน นาท่านเข้าชม โรงงานผลิตชีสชื่อดัง ลาเมซงเดอกรูแยร์ La Maison du
Gruyere Cheese Factory สวรรค์ของคนรักชีส ชมขัน้ ตอนการผลิตที่สามารถผลิตชีสได้ถึง 48 ชิ้นต่อวัน
โดยการใช้นม 400 ลิตรต่อชีสชิ้นละ 35 กิโลกรัม ถือเป็นอาหารหลักของชาวสวิสเลยทีเดียว สมควรแก่เวลา
นาท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น Berne (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นครหลวงอันงามสง่าของ
ประเทศ เมืองมรดกโลกอันล้าค่าที่ถ่ายทอดและอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบัน นาท่าน ชมกรุงเบิร์น ที่สร้างขึ้นในยุค
กลางของยุโรป มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย องค์การยูเนสโก้ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเมืองเป็น
มรดกโลก ชมย่านเมืองเก่าซึ่งปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับ
การเดินทางเที่ยวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์ (ไซ้ท์ กล็อคเค่น) อายุกว่า 800
ปี ที่จะมีตุ๊กตาออกมา เริงระบาให้ดูทุกๆ ชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ชมศาลาว่าการเมือง ในศิลปะแบบ
โกธิคและชมเบเร็นกราเบ็น หรือ บ่อหมี สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้ จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นชม
กรุงเบิร์นถ่ายรูปกับหอนาฬิกา เลือกซื้อของฝากของที่ระลึกฝากคนทางบ้าน
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารพื้นเมืองด้วยเมนูฟองดู
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองบีลหรือเบียนน์ Biel / Bienne (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เมือง
ที่ตั้งอยู่ปลายสุดทะเลสาบบีลเลอร์ในรัฐเบิร์น ตัวมืองในเป็นอันดับ 2 รองจากกรุงเบิร์น อยู่บนเขตรอยต่อ
เยอรมันกับฝรั่งเศส การเขียนชื่อเมืองจึงต้องบอกทั้งสองภาษา ไม่ว่าจะเป็นชื่อถนนก็ต้องมี 2 ภาษาเช่นกัน
ซึง่ อาคารบ้านเรือนในเขตเมืองเก่าถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี มีร้านค้า ร้านอาหารตั้งอยู่ตลอดเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือน เพื่อนาท่านเข้าสู่ที่พัก Mercure Plaza Biel หรือระดับเทียบเท่า
บีล-ธูน-เบรียนซ์-ซุก-ซูริค
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองธูน Thun เมืองเล็กๆ น่ารักที่ตั้งอยูร่ ิมทะเลสาบโดยมีแม่น้าอาเรไหลผ่าน มีความ
สงบเรียบง่าย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นาท่านชมเมืองที่ในอดีตเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักร
โรมัน ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สาคัญ ให้ท่านเดินเล่นชมทะเลสาบพร้อมเหล่าเป็ดน้า ห่านและหงส์ ต่าง
มาอวดโฉมให้ถ่ายรูปกันอย่างงดงามและ ชมสะพานไม้ Untere Schleuse ที่มีความคล้ายคลึงกับของเมืองลู
เซิร์น ใช้เป็นสะพานข้ามแม่น้าอาเร ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นเกาะเล็กๆ ที่คั่นกลางแม่น้า ทาให้แบ่งแม่น้าอาเร
ออกเป็นสองสายและทาหน้าที่คล้ายเขื่อนกั้นน้าที่ช่วยควบคุมการไหลของกระแสน้าอีกด้วย จึงกลายเป็นจุด
ที่ชาวเมืองจะมาพักผ่อนทากิจกรรม อาทิ ว่ายน้า ตกปลา ล่องเรือเล่นในทะเลสาบ เป็นต้น ชมเมืองเก่าจัตุรสั
Rathaus Platz ประกอบไปด้วยศาลาว่าการเมืองธูน รายล้อมด้วยอาคารร้านอาหาร โรงแรม และยังเป็น
สถานที่จัดงานแสดงเทศกาลต่างๆ ของเมือง ชมตัวอาคารหลักของจัตุรัสแห่งนี้ได้แก่ Town Hall ที่สร้างขึ้น
ตั้งแต่สมัยศรวรรษที่ 15 รวมถึงให้ท่านถ่ายรูปกับปราสาทที่ตั้งอยู่บนเนินสูงโดดเด่นใจกลางเมมืองและถือ
เป็นแลนด์มาร์คของเมืองธูน ได้แก่ ปราสาทเมืองธูน Schloss Thun สร้างขึ้นในสมัยยุคกลางประมาณ
ศตวรรษที่ 12 ปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภัณฑ์แสดงสิ่งของที่มีความสาคัญทางประวัติศาสตร์ รวมถึงปราสาทโอ
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ค่า
วันที่หก
เช้า

เบอร์ฮอเฟ่น Oberhofen Castle ปราสาทริมทะเลสาบธูน ซึ่งสร้างขึ้นในช่วงยุคกลางเช่นเดียวกันตกอยู่ใน
ความปกครองของราชวงศ์ฮับสเบิร์กและตระกูลเบิรน ในแต่ละยุคมีการช่วยกันต่อเติมปราสาทจนมีความ
สวยงาม ทาให้ปราสาทแห่งนี้มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวคือมีการสร้างหอคอยไว้ในน้า ซึ่งโดยปกติการ
สร้างหอคอยจะสร้างไว้เป็นจุดสูงที่สุดของปราสาท ให้ท่านถ่ายรูปกับบรรยากาศแสนงามและโรแมนติค
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองเบรียนซ์ Brienz (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เป็นทั้งหมู่บ้านและเขต
เทศบาลในรัฐแบร์นและเป็นที่ตั้งของทะเลสาบเบรียนซ์ คู่กับทะเลสาบธูน โดยมีเมืองอินเทอร์ลาเก้นอยู่
กึ่งกลาง ชมทะเลสาบที่มีความงดงามเช่นเดียวกันและชมทัศนียภาพของทิวเขาชวาทซ์ฮอร์นซึ่งเป็นหนึ่งใน
เขตทิวเขาแห่งแอลป์ จากนั้นนาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองซุก Zug เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับ
เทพนิยาย ตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านชมเมืองชมหอนาฬิกา Clock Tower แลนด์มาร์กที่สาคัญแห่งหนึ่งของเมือง ด้วยความสูงของหอถึง
52 เมตรและความโดดเด่น ของหลังคาซึ่งเป็นสีน้าเงินขาวโดดเด่นตัดกับสีหลังคาสีน้าตาลของบ้านเมือง
สวยงามอย่างยิ่ง นาท่านแวะชมและถ่ายรูปกับโบสถ์เซนท์ออสวอร์ล St.Oswald's Church โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ที่
สาคัญของเมือง ตัวโบสถ์สร้างขึ้นตัง้ แต่ ค.ศ. 1478 ใช้เวลาการก่อสร้างนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ่งใน
สถาปัตยกรรมที่สาคัญที่สุดในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ชาวสวิสยังมีความ
เชื่ออีกว่า ถ้าใครมีเรื่องทุกข์รอ้ นใดๆ หรือเจ็บป่วย ถ้าได้มาขอพรกับโบสถ์แห่งนี้ จะช่วยบรรเทาให้ดีขึ้น
อย่างรวดเร็ว นาท่านเข้าชมร้านทาทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป ของครอบครัว Lohri เปิดทาการตั้งแต่สมัย
ศตวรรษที่ 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยจักวรรดิ์นโปเลียน มีซุ้มประตูและ
เสาโรมัน มีรูปปั้นและจิตรกรรมฝาผนัง ด้วยการวาดลายหินอ่อนด้วยมือ ในปี 1971 ได้เปิดร้านนี้เป็น
พิพิธภัณฑ์ศิลปะล้าค่าและเครื่องประดับหายาก และบางชิ้นมีเพียงชิ้นเดียวในโลก มีเวลาให้ท่านเดินชื่นชม
อาคาร งานศิลปะล้าค่าและเครื่องประดับหายากแล้ว ในส่วนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาชั้นนาระดับโลกให้
ท่านเลือกซื้อเลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier,
Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ อิสระให้ท่านเลือกชมและช้อป
ปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพือ่ นาท่านล่องเรือชมทัศนียภาพงดงามราวภาพวาดใน
ทะเลสาบซุก ที่ได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่ชมพระอาทิตย์พลบค่าที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์
จากนั้นรถโค้ชรอรับท่านที่ท่าเรือ นาท่านเดินทางสู่ นครซูริค Zurich เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิส และมี
แม่น้าลิมมัตเป็นแม่น้าที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็น
เมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเข้าสู่ที่พัก A-Ja Resort Zurich หรือระดับเทียบเท่า
ซูริค-บาเซิล-ซูริค
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่เมืองบาเซิล Basel (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เป็นเมืองที่มีประชำกร
หนำแน่นเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ทำงด้ำนตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศริมฝั่ง
แม่น้ำไรน์ และยังเป็นเมืองเก่ำที่มีอำยุกว่ำ 2,000 ปี เมืองนี้เคยเป็นเมืองที่อยู่ในเขตกำรปกครองของ
อำณำจักรโรมันและเคยถูกเรียกว่ำ "บำซิเลีย" ในภำษำละติน และในปี ค.ศ.1225-1226 มีกำรสร้ำงสะพำน
ข้ำมแม่น้ำไรน์โดยบิชอป เฮนริค วอน ทูน ซึ่งถือว่ำเป็นโครงกำรขนำดใหญ่ในสมัยนั้น นำท่ำนแวะถ่ำยรูปกับ
สะพำนข้ำมน้ำไรน์ Mittlere Rhein Brücke, โบสถ์บำเซิล Basel Munster ศำลำว่ำกำรเมือง Rathaus,
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วันที่เจ็ด
เช้า
13.30 น.
วันที่แปด
05.30 น.

Basel's Town Hall นำท่ำนเดินทำงสู่จัตุรัสมุนส์เตอร์ปลำส Münsterplatz จัตุรัสใจกลำงเมืองเก่ำแห่งบำเซิล
อิสระให้ท่ำนได้เดินเล่นและเก็บภำพควำมสวยงำมของเมืองเก่ำแห่งสวิตเซอร์แลนด์ที่มีอำยุกว่ำ 2,000 ปี
แห่งนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางกลับสู่ นครซูริค (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นาท่านชมเมืองซูริค Zurich นา
ท่านนั่งรถผ่านชมย่านเมืองเก่าลินเดอร์ฮอฟ ประกอบไปด้วยโบสถ์ในสมัยกลาง สถานที่โดดเด่นเห็นจะเป็น
มหาวิหารคู่บ้านคู่เมืองโบสถ์กรอสมุนเตอร์ Grossmunster Church ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซูริค
ตั้งอยูบ่ ริเวณริมฝัง่ แม่น้าลิมมัต ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของซูริค ถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุน
สเตอร์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.853 โดยกษัตริย์เยอรมันหลุยส์ ใช้เป็นสานักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจาก
ทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่ นาท่านสู่จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ เป็นจัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่
17 ปัจจุบันเป็นชุมทางรถรางที่สาคัญของเมืองและยังเป็นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบัน
การเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง ถ่ายรูปกับทะเลสาบซูริค รวมถึงเลือกซื้อ
สินค้าแบรนด์แนมของที่ระลึกตามอัธยาศัยจากย่านถนนคนเดินบาห์นฮอฟสตราสเซ่ ที่ทอดยาวจากตัวเมือง
เก่าจนถึงทะลสาบซูริค **เพื่อความสะดวกในการเดินชมถ่ายรูปและเลือกซื้อสินค้าต่างๆ อิสระให้
ท่านรับประทานอาหารค่าตามอัธยาศัย**
สมควรแก่เวลานัดหมายนาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก A-Ja Resort Zurich หรือระดับเทียบเท่า
ซูริค-สนามบิน (สวิตเซอร์แลนด์)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
สมควรแก่เวลาให้ท่านเช็คเอ๊าท์จากที่พักพร้อมนาท่านออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค
ออกเดินทางจากนครซูริค โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG971
สนามบินสุวรรณภูมิ
เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...
**กรณีที่บางท่านเดินทางกลับต่างประเทศหรือต่างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
กาหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทาการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็น
รายการซีรี่และได้มีการดาเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี
การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ
ที่ไม่คาดคิ ดหรือมีผลกับการเดิ นทางและรายการทัวร์ และหากที่พกั ตามรายการไม่ได้รบั การยืนยัน
บริ ษทั ฯ ขอทาการเปลี่ยนโรงแรมที่พกั ในระดับเดียวกันหรือเมืองใกล้เคียงให้
ทัง้ นี้ เพื่อประโยชน์ ของคณะเป็ นสาคัญ

อัตราค่าเดิ นทาง

1-8 ก.ค. / 9-16 ส.ค. / 10-17 ก.ย. /
10-17 ต.ค. / 22-29 ต.ค. / 13-20 พ.ย. /
3-10 ธ.ค. / 4-11 ธ.ค.2563
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Wonderful Swiss
วันเดอร์ฟูล สวิ ตเซอร์แลนด์ 8 วัน
ขึ้นเขากริ นเดลวาลด์เฟี ยสต์
ผู้ใหญ่ ท่ำนละ

(TG)

เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน
เด็กอำยุต่ำกว่ำ 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน เสริมเตียง
พักเดี่ยว เพิ่มท่ำนละ
สำหรับท่ำนที่มีตั๋วโดยสำรอยู่แล้ว มำร่วมคณะทัวร์
ท่ำนละ

1-8 ก.ค./9-16 ส.ค./
10-17 ก.ย./
10-17 ต.ค.63

69,800
67,500
65,800
10,500
41,900

22-29 ต.ค./
13-20 พ.ย.63

3-10 ธ.ค./
4-11 ธ.ค.63

68,900
66,900
64,900
9,900
40,900

67,300
65,300
63,300
9,900
39,500

*** บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าภาษี น้ามัน ในกรณี ที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ มเติ มภายหลัง ***
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตา่ กว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ***
หมายเหตุ
 อัตราค่าเดิ นทางนี้ ต้องมีจานวนผู้โดยสารที่เป็ นผู้ใหญ่จานวนไม่ตา่ กว่า 25 ท่าน และจะต้องชาระมัดจา หลังจาก
ยืนยันการจองทัวร์ทนั ที
 การดาเนิ นการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิ จารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15วัน ดังนัน้ จึงขอความร่วมมือในการ
จัดเตรียมเอกสารสาหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้ นี้ เพื่อเป็ นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการ
ดาเนิ นการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้ าที่สถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิ้ วมือ
 กรณี ท่านที่ต้องการอยู่ต่อ ชาระค่าธรรมเนี ยมในการทาตั ๋วอยู่ต่อที่สนามบินเดิ มได้ไม่เกิ น 7 วัน นับจากวันที่
เดิ นทางออกจากต้นทาง ค่าธรรมเนี ยม 4,500 บาทต่ อท่าน แต่ทงั ้ นี้ ขึ้นอยู่กบั ในวันนัน้ ๆ จะสามารถยืนยันการ
เดิ นทางได้ และการยื่นวีซ่าจะต้องแยกยื่นวีซ่าเดี่ยว ประกันต่างๆ ผู้เดิ นทางจะต้องซื้อเพิ่ มเติ มเพื่อให้ครอบคลุม
กับวันที่เดิ นทาง ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ไม่รวมในราคาทัวร์
 กรณี ท่านที่มีต ั ๋วโดยสารแล้ว แล้วเดิ นทางไม่พร้อมหมู่คณะ ตรวจสอบตารางการเดิ นทางของท่านว่ามีการพานักอยู่
ในประเทศอื่นมากกว่าในประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์หรือไม่ หากมีและระยะเวลาในการพานักนานกว่าในเขตประเทศ
สวิ ตเซอร์แลนด์ ท่านจะต้องดาเนิ นการยื่นวีซ่าที่ประเทศนัน้ ๆ แทน โดยท่านจะต้องดาเนิ นการด้วยตนเอง โดย
ค่าธรรมเนี ยมและค่าบริการในการยื่นวีซ่าประเทศนัน้ ๆ ไม่ได้รวมในราคาทัวร์เช่นเดียวกัน
อัตรานี้ รวมบริการ
 ค่ำตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสำยกำรบิน Thai Airways เส้นทำง กรุงเทพฯ-ซูริค-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 ค่ำโรงแรมที่พักตำมรำยกำรที่ระบุ (2 ท่ำน / 1 ห้อง) *โรงแรมส่วนใหญ่ในหลำยเมืองไม่มีห้องแบบ 3 เตียงให้บริกำร*
 ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ, ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำร
 ค่ำรถรับส่งระหว่ำงนำเที่ยวตำมรำยกำรที่ระบุ
 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งที่มี
 ค่ำบริกำรหัวหน้ำทัวร์ของบริษัทจำกประเทศไทยคอยอำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
 ค่ำทิปพนักงำนขับรถ, มัคคุเทศก์ท้องถิ่นในเขตเมืองเก่ำหรือเขตพระรำชวัง
 ค่ำซิมกำร์ดที่ใช้ในยุโรประหว่ำงทัวร์จำนวน 6 วันตำมรำยกำรทัวร์ (โทร.ในยุโรปไม่จำกัด, data internet 5GB)
 ค่ำประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท สำหรับซึ่งเด็กอำยุต่ำกว่ำ 1 ปี และผู้ใหญ่อำยุเกิน 75 ปี
วงเงินคุ้มครอง 500,000 บำท (เฉพำะค่ำรักษำพยำบำลเท่ำนั้น ไม่ได้รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ อันเกิดจำกอุบัติเหตุ อำทิ ค่ำตั๋ว
โดยสำร, ค่ำที่พัก, ค่ำอำหำรหรืออื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปตำมเงื่อนไขของบริษัทประกันฯ)

สำรองทัวร์ได้ที่บริษัท ฮอลิเดย์ไลฟ์ แทรเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด 70/35 ซ.เคหะร่มเกล้ำ 78 แขวงรำษฎร์พฒ
ั นำ เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240
Tel : 02-0406088,081-9894061,081-5551497 E-Mail : holidaylifetravel@gmail.com Web Site : www.thaipackagetour.net //

 ค่ำภำษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่ำประกันภัยกำรเดินทำงที่มีกำรเรียกเก็บจำกสำยกำรบิน ซึ่งเป็นอัตรำเรียกเก็บ ณ วันที่ 2
เม.ย.2563 หำกมีเพิ่มเติมภำยหลังหรืออัตรำกำรผกผันค่ำน้ำมันหรือภำษีใดๆ จะต้องมีกำรชำระเพิ่มตำมกฎและเงื่อนไข
ของสำยกำรบิน
อัตรานี้ ไม่รวมบริการ
 ค่ำน้ำหนักของกระเป๋ำเดินทำงในกรณีที่เกินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่ำน)
 ค่ำธรรมเนียมกำรทำหนังสือเดินทำง
 ค่ำบริกำรพนักงำนยกกระเป๋ำทุกแห่ง
 ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำเชงเก้นและบริกำรด้ำนเอกสำรนัดหมำยและงำนวีซ่ำ ท่ำนละ 4,500 บำท (ชำระพร้อมค่ำทัวร์งวด
สุดท้ำย)
 ค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ เดินทำงไป-กลับพร้อมคณะ ท่ำนละ 800 บำท (ชำระกับหัวหน้ำทัวร์ระหว่ำงทัวร์)
 ค่ำน้ำดื่มระหว่ำงทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ำดื่มระหว่ำงทัวร์)
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรที่ระบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรที่สั่งเพิ่มเองค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด หรือ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ที่เกิดขึ้นโดยมิได้คำดหมำยหรือค่ำอำหำรที่ไม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
 ค่ำทำใบอนุญำตที่กลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติหรือคนต่ำงด้ำว
 ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงที่นอกเหนือจำกรำยกำรทัวร์
 ภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่ำย 3%
การชาระเงิน
ทำงบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็นจำนวน 22,000 บำทต่อผู้โดยสำรหนึ่งท่ำน สำหรับกำรจองทัวร์สว่ นที่เหลือจะ
ขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วันทำกำร มิฉะนั้นทำงบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำมัดจำทั้งหมด
การยกเลิก
 หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันทาการแต่ไม่เกิน 90 วันทาการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจาค่าตั๋วโดยสารของท่าน
นั้นๆ (เงื่อนไขค่ามัดจาตามที่ทางสายการบินเรียกเก็บ)
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทาการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจาทั้งหมด
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทาการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องชาระค่ามัดจา 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูต
เรียกเก็บ
 หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบินบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจา
 หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ
 รำยกำรอำจจะมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมที่พักในต่ำงประเทศ
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงควำมสะดวกของผู้เดินทำงเป็นสำคัญ
 กรณีที่มีกำรเกิดภัยธรรมชำติ ทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศที่ผู้เดินทำงกำลังจะไป หำกมีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดขึ้นและมี
เหตุทำให้กำรเดินทำงไม่สำมำรถออกเดินทำงตำมกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน จนกว่ำจะได้รับกำรยืนยัน
จำกสำยกำรบิน โรงแรม หรือหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่ำสำมำรถคืนเงินได้
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่ำเสียหำย เนื่องจำกภัยธรรมชำติ หรือเหตุกำรณ์จลำจลต่ำงๆ และอื่นๆ ที่มีเหตุทำให้
ไม่สำมำรถเดินทำงไป-กลับได้ตำมกำหนดกำรเดินทำงของรำยกำรทัวร์
 บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผู้เดินทำง เนื่องจำกมีสิ่งผิดกฎหมำยหรือสิ่งของห้ำมนำเข้ำ
ประเทศ เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือ ควำมประพฤติส่อไปในทำงเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตำมที่กองตรวจคน
เข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว ทำงบริษัทฯไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได้ ไม่ว่ำจำนวนทั้งหมดหรือบำงส่วน
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถำนทูตงดออกวีซ่ำ อันสืบเนื่องมำจำกตัวผู้โดยสำรเอง
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กับชำวต่ำงชำติ หรือ คน
ต่ำงด้ำวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

สำรองทัวร์ได้ที่บริษัท ฮอลิเดย์ไลฟ์ แทรเวล แอนด์ ทัวร์ จำกัด 70/35 ซ.เคหะร่มเกล้ำ 78 แขวงรำษฎร์พฒ
ั นำ เขตสะพำนสูง กรุงเทพมหำนคร 10240
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 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดกำรสูญเสีย, สูญหำยของกระเป๋ำ และสัมภำระของผู้โดยสำร อันเกิดจำกสำยกำรบิน
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ทำงสำยกำรบินผู้ให้บริกำรจะเป็นผู้รับผิดชอบตำมกฎของกรมกำรบินพำณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อกำรสูญหำยหรือเสียหำย
ของสัมภำระใบใหญ่ในวงเงินตำมที่สำยกำรบินกำหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่ำช้ำหรือยกเลิกเที่ยวบินบริษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้โดยสำรต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจำกเจ้ำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรนำสิ่งของต้องห้ำมเข้ำสู่อำคำร
สนำมบินหรือตรวจคนเข้ำเมืองหรือบนเครื่องบินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอำคำรท่ำอำกำศยำน อำทิ อำวุธปืนทุกชนิดและ
ส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอัดอำกำศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่ำงๆ/ปืนเด็กเล่น/ปืนจำลองหรือเลียนแบบ/ปืนไฟฟ้ำ/ปืนสลัก
เกลียว/ปืนยิงตะปู, ธนูและลูกธนูหรือหน้ำไม้, กระบองไฟฟ้ำ, อุปกรณ์ฆ่ำสัตว์, สเปรย์เครื่องเทศ/สเปรย์พริกต่ำงๆ/สเปรย์ไล่
สัตว์/สเปรย์กรด, แก๊สน้ำตำ, วัตถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มีด มีดพับ ใบมีดโกน/ใบมีดคัตเตอร์, ขวำนทุกชนิด, กรรไกรที่ยำว
กว่ำ 6 ซ.ม.เมื่อวัดจำกจุดหมุน, เครื่องมือสำหรับศิลปะกำรต่อสู้ที่มีคมหรือปลำยแปลม, ดำบ/กระบี่, แชลงหรือตะขอเกี่ยว
สินค้ำ, สว่ำนเจำะและหัวเจำะ, เครื่องมือช่ำงทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มีคมแต่อำจก่อให้เกิดอันตรำย เช่น
ไม้เบสบอล/ไม้ซอฟท์บอล/ไม้กอล์ฟ/ไม้ฮอกกี้/ไม้เลอครอส/ไม้คิว/ไม้ค้ำสำหรับเล่นสกี, กระบอง, สนับมือ, วัตถุระเบิดทุก
ชนิด/ดอกไม้เพลิง/สำรเคมีหรือส่วนประกอบที่ก่อให้เกิดเพลิงเป็นภัยคุกคำมต่อควำมปลอดภัยของอำกำศยำน และอื่นๆ
นอกเหนือจำกข้ำงต้นที่เป็นสิ่งต้องห้ำมตำมสำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนดและ/หรือภำยใต้กำรประเมิน
ควำมเสี่ยงด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยกำรบินพลเรือนและกำรประเมินภัยคุกคำมของสำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย (ตำมประกำศรำชกิจจำนุเบกษำวันที่ 26 มี.ค.2563)
ในบำงรำยกำรทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ำมำตรฐำนได้
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภำระควำมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในน้ำหนักส่วนที่
เกิน
ท่ำนทีม่ อี ำกำร แพ้อำหำร, มีปัญหำด้ำนสุขภำพหรือต้องมีกำรใช้ยำเฉพำะ, รวมถึงท่ำนที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือและกำร
ดูแลเป็นพิเศษ อำทิ ท่ำนที่ต้องใช้วีลแชร์ตลอดกำรเดินทำง เป็นต้น ขอให้แจ้งทำงบริษัทฯ ให้ทรำบล่วงหน้ำตั้งแต่เริ่มจอง
ทัวร์ เนื่องจำกกฏทำงด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย ด้ำนโภชนำกำร ด้ำนกำรบิน และด้ำนกำรบริกำร อำจจะไม่ได้รับควำม
สะดวกสำหรับผู้ทมี่ ีปัญหำข้ำงต้น
ในประเทศต่ำงๆ ในยุโรป มีกำรรณรงค์เรือ่ งกำรงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถำนที่ต่ำงๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจน
ในเรื่องกำรสูบบุหรี่ และมีสถำนที่โดยเฉพำะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจำกสุขภำพของคนส่วนรวม
กรณีทที่ ่ำนเดินทำงเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทำงพร้อมสมำชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับกำรดูแลเป็นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอำยุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4 - 5 ชั่วโมง
ติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ
หัวหน้ำทัวร์มีควำมจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
กำรจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นกำรกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้ำค่อนข้ำงนำน หำกวันเดินทำงดังกล่ำวตรงกับวันที่
สถำนที่เข้ำชมนั้นๆ ปิดทำกำร หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้ำ หรือ กำรเปิดรับจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้ำ
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดังกล่ำวได้ ทำงบริษัทฯ จะสลับรำยกำรเพื่อให้ท่ำนได้เข้ำชมสถำนที่ดังกล่ำวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่ำเข้ำชมนั้น ๆ ตำมเงื่อนไขรำคำที่ได้รับจำกทำง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หำกมีกำรล่ำช้ำ หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่ำงกำรเดินทำง เป็นผลทำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ดังกล่ำวได้ ทำงบริษัทฯ จะไม่มีกำรคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่ำน
เนื่องจำกได้ชำระค่ำ Reservation Fee ไปแล้ว
หำกช่วงที่เดินทำงเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมำสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชำวยุโรป ร้ำนค้ำปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น
ขอให้พิจำรณำก่อนกำรจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก
เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้ห้องพักแบบห้อง
เดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มหี ้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคูแ่ ละ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณีที่มา 3 ท่าน
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่า
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3.

กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง
อาบน้า ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

4.

เอกสารในการขอยื่นวีซา่ เชงเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)
ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 15 วัน
- ผู้ยื่นคาร้องต้องแสดงตัวและสแกนนิ้วมือ ณ วันนัดหมายยื่นคาร้องที่ศูนย์ยื่น
- วัน/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทูตและศูนย์ยื่น
- รูปถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องทาการถ่ายใหม่ที่ศูนย์ยื่น โดยผู้ยื่นคาร้องต้องชาระเงินค่าถ่ายรูปด้วยตนเอง
- การถ่ายสาเนาเอกสารใดๆ ผู้ยื่นคาร้องชาระเงินด้วยตนเอง
- ผู้ยื่นคาร้อง กรุณาส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทางที่เป็นปัจจุบันที่สุด พร้อมกรอกข้อมูลเบื้องต้นสาหรับเพื่อใช้ในการ
ทานัดหมาย กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง พร้อมเบอร์โทร.ที่สามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอร์โทร.ผู้แทน
ยกเว้น ผู้ยื่นคาร้องสูงอายุมากๆ หรือเด็กเล็กมากๆ
- เอกสารต้นฉบับที่เป็นภาษาไทย อาทิ สาเนาหนังสือรับรองบริษัท / กิจการร้านค้า, สาเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเด็ก),
สาเนาสูติบัตร (กรณีผู้ที่อายุต่ากว่า 20 ปี), สาเนาทะเบียนสมรส, สาเนาทะเบียนหย่า, สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, สาเนาใบ
เปลี่ยนนามสกุล จะต้องถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะบริการท่าน ยกเว้น สาเนาหนังสือสัญญาซือ้
ขาย/สัญญากู้/สัญญาอาชีพพิเศษที่มีเนื้อหาระบุเจาะจง กรุณาใช้บริการศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ เพื่อหลีกเลี่ยง
ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผู้ยื่นคาร้องจะต้องชาระด้วยตนเอง

 หนังสือเดิ นทางมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน

o โดยนับวันเริ่มเดินทำงเป็นหลัก หำกนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทำงนี้สำมำรถใช้ได้ แต่หำกนับแล้วต่ำกว่ำ 6 เดือน
ผู้เดินทำงจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทำง
o หน้ำหนังสือเดินทำงจะต้องมีหน้ำว่ำงสำหรับวีซ่ำอย่ำงน้อยไม่ต่ำกว่ำ 3 หน้ำ
o หำกท่ำนเปลี่ยนหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรียมเล่มเก่ำให้ด้วยเนื่องจำกประวัติกำรเดินทำงของท่ำนจะเป็น
ประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำ
o ท่ำนที่มีปกหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หำกมีกำรสูญหำย บริษัทฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำงนั้นๆ

 รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิ เมตร จานวน 2 รูป
เน้ นขนาดใบหน้ า
-

ฉำกหลังสีขำวเท่ำนั้น เนื่องจำกสถำนทูตจะต้อง
สแกนรูปลงบนวีซ่ำ (ไม่ควรสวมเสื้อสีขำว)
รูปถ่ำยหน้ำตรงห้ำมใส่แว่น, ห้ำมคำดผมและห้ำมใส่
หมวกหรือเครื่องประดับ
บดบังหน้ำตำ, ห้ำมใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิ๊ก
อำยส์ **

 สาเนาทะเบียนบ้าน และสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน
- กรณี เป็ นเด็ก อายุตา่ กว่า 20 ปี
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- ใช้สำเนำสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภำษำอังกฤษ
- หำกเด็กอำยุน้อยกว่ำ 20 ปี และยังศึกษำอยู่ถึงแม้มีบัตรประชำชนแล้ว ทำงสถำนทูตขอสำเนำสูติบตั รด้วยและกรุณำ
แนบฉบับแปลเป็นภำษำอังกฤษ

 หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติ ดต่อได้ทงั ้ เบอร์ที่ทางาน, เบอร์บา้ นและเบอร์มอื ถือ





สำเนำทะเบียนสมรส กรณีท่ำนที่สมรสแล้ว
สำเนำใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่ำนที่มีกำรเปลี่ยนชื่อ
สำเนำใบเปลี่ยนนำมสกุล กรณีท่ำนที่มีกำรเปลี่ยนนำมสกุล
สำเนำใบหย่ำ กรณีท่ำนที่หย่ำแล้ว

 หนังสือรับรองการทางาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ ดิ นทาง
- กรณี ลูกจ้าง ใช้ใบรับรองกำรทำงำนของบริษัทที่ทำงำนอยู่เป็นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น (ตัวจริง) โดยมีรำยละเอียดกำร

เข้ำทำงำน, อัตรำเงินเดือน, ตำแหน่งงำน และระบุวันลำงำนหรือระบุวันที่เดินทำงอย่ำงชัดเจน (หนังสือรับรองกำร
ทำงำนออกมำไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวันยื่นวีซ่ำ)
- กรณี มีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองกำรทำงำนจะต้องคัดเป็นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง,
อัตรำเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงำนกับหน่วยงำน หรือ องค์กร พร้อมใบลำและ สำเนำบัตรประจำตัว
รำชกำร 1 ชุด (หนังสือรับรองกำรทำงำนออกมำไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวันยื่นวีซ่ำ)
- กรณี เป็ นเจ้าของกิ จการ ใช้สำเนำทะเบียนกำรค้ำ หรือ สำเนำกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ หรือ สำเนำหนังสือรับรอง
ควำมเป็นเจ้ำของกิจกำร โดยจะต้องคัดมำไม่ต่ำกว่ำ 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภำษำอังกฤษ

- กรณี ท่านที่เป็ นแม่บา้ น

 หำกไม่มีอำชีพหรือเป็นแม่บ้ำน ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรส
 หำกสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสำเนำสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพือ่ แสดงควำมสัมพันธ์กำรเป็นสำมี -ภรรยำ หำกไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชี้แจงเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์กำรเป็นสำมี-ภรรยำกัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กรณี ท่านที่ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่ำใช้จ่ำย พร้อมแสดงหลักฐำนกำรทำงำนและหลักฐำน
ทำงด้ำนกำรเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมำยเป็นลำยลักษณ์อักษร ชี้แจงกำรรับรองค่ำใช้จ่ำย
ให้แก่ผู้เดินทำงพร้อมแสดงควำมสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญำติ ใกล้ชิด (กรณีนี้หำก
ควำมสัมพันธ์ไม่สำมำรถสืบได้ หรือไม่เป็นควำมจริง ท่ำนอำจถูกปฏิเสธกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำนี้)

- กรณี เป็ นเด็กนักเรียนและนักศึกษา

- ใช้หนังสือรับรองทำงกำรศึกษำและแสดงควำมเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษำ จำกโรงเรียนหรือจำกสถำบัน เป็น
ภำษำอังกฤษ (ฉบับจริง) (หนังสือรับรองกำรเรียนออกมำไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวันยื่นวีซ่ำ)

 หลักฐานการเงิ น
- สเตทเม้นท์จากธนาคารบัญชี เงิ นฝากออมทรัพย์ส่วนตัว ขอย้อนหลัง 6 เดือน และอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันที่สุด
หรือไม่ต่ำกว่ำ 15 วันนับจำกวันนัดหมำยยื่นวีซ่ำ พร้อมสำเนำหน้ำบัญชีหน้ำแรกที่มีชื่อเจ้ำของบัญชี
- กรณีมีเงินฝำกในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่มหรือ 1 บัญชี กรุณำแสดงสำเนำสมุดบัญชีอื่นแนบด้วยหรือ statement
บัญชีอื่นร่วมด้วย อำทิ เช่น บัญชีเงินฝำกประจำ เป็นต้น
- กรณีรับรองค่ำใช้จ่ำยให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจำกธนำคำร 1 ฉบับ และทำจดหมำยรับรองค่ำใช้จ่ำย
ให้บุคคลในครอบครัวเป็นภำษำอังกฤษพร้อมระบุควำมสัมพันธ์เพื่อชี้แจงต่อสถำนทูตอีก 1 ฉบับ ด้วย โดยเฉพำะคู่
สำมี-ภรรยำ จะต้องมีสำเนำสมุดบัญชีกำรเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่ำจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตำม หำกมีกำรเงินใน
บัญชีน้อย ฝ่ำยที่มีกำรเงินมำกกว่ำต้องขอหนังสือรับรองจำกธนำคำร 1 ฉบับ และทำจดหมำยรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อม
ระบุชื่อและควำมสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถำนทูตเป็นลำยลักษณ์อักษรด้วย

*** สถานทูตไม่รบั บัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทัง้ นี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงิ นเพียงพอที่จะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมือ่ กลับสู่ภมู ิลาเนา
 กรณี เด็กอายุตา่ กว่า 20 ปี (กรณี ไม่ได้เดิ นทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
-

จะต้องมีใบอนุญำตจำกผู้ปกครองทั้งบิดำและมำรดำ
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-

-

-

-

หากเด็กเดิ นทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมำรดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจำกอำเภอต้นสังกัดเป็นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็นภำษำอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของมำรดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
หากเด็กเดิ นทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจำกอำเภอต้นสังกัดเป็นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็นภำษำอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
หากเด็กไม่ได้เดิ นทางทัง้ กับบิดาและมารดา โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บุตรเดินทำงไปต่ำงประเทศกับ
มำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจำก
อำเภอต้นสังกัดเป็นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็นภำษำอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทั้งแนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
กรณี เด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ำยใดเป็นผู้ดูแล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภำษำอังกฤษ

*** กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำ

ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง
*** หำกสถำนทูตมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์บำงท่ำน ทำงบริษัท ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและ
โปรดแต่งกำยสุภำพ ทั้งนี้ทำงบริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่ไปอำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอ
เอกสำรเพิ่มเติม ทำงบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
*** กรณีที่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกกำรได้วีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรแจ้งสถำนทูต ยกเลิกวีซ่ำของ
ท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ
*** เมื่อท่ำนได้ชำระเงินค่ำมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทำงบริษัทฯ
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงือ่ นไขต่ำง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด
** กรณีมีกำรขอใช้หนังสือเดินทำงในระหว่ำงกำรยื่นวีซ่ำ ท่ำนต้องแจ้งควำมจำนงแก่บริษัททัวร์ให้ทรำบล่วงหน้ำ แต่หำก
กรณีท่ำนที่ต้องใช้หนังสือเดินทำงก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่ำและท่ำนไม่สำมำรถนำหนังสือเดินทำงมำแสดงได้ทัน ท่ำนนั้นจะต้องมำ
ยื่นเดี่ยวและแสดงตัวที่สถำนทูตตำมกำหนดกำรของสถำนทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนที่มีเอกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ที่จะเดินทำงไปท่องเที่ยวยังประเทศ
ตำมที่ระบุเท่ำนั้น กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเที่ ยว
ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 20
วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผู้เดินทำง
เป็นหลัก
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็ นจริงหรือไม่เหมือนกับตอนนาเอกสารส่ง
ยื่นคาร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนี ยมในการยื่นวีซ่าใหม่
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษี ยณ / แม่บา้ น / อาชีพอิสระ /
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็ นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย
(กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้ และกรอกเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อป้ องกันความผิดพลาดในการสะกด
ตัวอักษรและเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการทาเอกสารออนไลน์ ต่อไป)
1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

(ภาษาอังกฤษ)..........................................................

หมายเลขหนังสือเดินทาง ................................................... วันเดือนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ ........ โสด ......... แต่งงานจดทะเบียน ......... แต่งงานไม่จดทะเบียน ......... หย่า ......... หม้าย
3. กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คู่ สามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล........................................................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
............................................................................................................. รหัสไปรษณีย์ .............................
ที่อยู่ปัจจุบันปัจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).......................................
................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณีย์ ...............................................

โทรศัพท์บ้าน ...................................................................

โทรศัพท์มือถือ................................................. อีเมลล์ ...........................................................................
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5. ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยู่ที่ทางานให้ชดั เจนเช่นกัน)
ที่อยู่สถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
............................................................................................................ รหัสไปรษณีย์ .............................
ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................
โทรศัพท์............................................ หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี).................................
กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับชั้นหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย..........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)........................................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณีเคยให้ระบุวนั ที่)
ตั้งแต่วันที่...................................... ถึงวันที่.........................................

รวม........... วัน

ได้รับวีซ่าจากสถานทูตใด .....................................................................................................
ท่านเคยได้รบั การสแกนนิ้วมือหรือไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย
กรณีที่ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วแล้ว กรุณาระบุวันที่ ...............................................................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณีเคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ)
.................................................................................................................................................................
10. ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่ ........ ตัวเอง ......... มีผ้สู นับสนุนค่าใช้จ่าย
(กรณีที่มีผู้สนัสนุนค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดินทางด้วยกันหรือไม่)
ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านคือ .........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กับท่าน .........................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม่ ........ เดินทางด้วยกัน ......... ไม่ได้เดินทางด้วยกัน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Tel : 02-0406088,081-9894061,081-5551497 E-Mail : holidaylifetravel@gmail.com Web Site : www.thaipackagetour.net //

