สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน (EK)
ซูรคิ - ชไตน์อมั ไรน์ - น้ ำตกไรน์ – ยอดเขำจุงเฟรำ - ล่องเรือวิทซ์เนำ - ยอดเขำริกิ
ลูเซิรน์ - รถไฟเบอร์นินำ - กลำเซียเอ็กซ์เพลส - เซอร์แมท - ยอดเขำแมทเธอร์ฮอร์น
แทซ - มองเทรอ - โลซำนน์ - เจนี วำ - เบิรน์ - ซูรคิ
กำหนดกำรเดินทำง
23-31 มี.ค. / 12-20 เม.ย./ 20-28 เม.ย.
วันแรกของกำรเดินทำง
กรุงเทพ ฯ
22.00 น.

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

วันที่สองของกำรเดินทำง
02.00 น.
12.25 น.

คา่
ทีพ่ กั

ออกเดินทางสู่ เมืองซูรคิ โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK371/EK087
*.*.*. แวะเปลีย่ นเครื่องทีเ่ มืองดูไบ 0600-0825 น. *.*.*.
(เวลาท้องถิน่ ) เดินทางถึง สนามบินเมืองซูรคิ (ZURICH) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองเรียบร้อยแล้ว …
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ชไตน์อนั ไรน์ (STEIN AM RHEIN) เมืองทีส่ วยงาม และยังคงทัศนียภาพของธรรมชาติ
ทีง่ ดงามของสถานที่ต่างๆในประวัตศิ าสตร์ ทีย่ งั อนุ รกั ษ์ไว้ และมิได้ถกู ทาลายไป นาท่านชมความยิง่ ใหญ่ และ
ความสวยงามของ นา้ ตกไรน์ นา้ ตกทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในทวีปยุโรป ให้ท่านได้ช่นื ชมธรรมชาติ และถ่ายรูปไว้เป็ นที่ระลึก
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลาง
เมืองท่ามกลาง เทือกเขาน้อยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ท่านจะได้เห็นเขาจุงเฟราอันลือชื่อ (ขึ้นอยู่กบั สภาพดินฟ้ า
อากาศ) นาฬกิ าดอกไม้ สถานคาสิโน ฯลฯ ตรงนี้แหละคือ สวิสฯ แบบสุดสุด อย่างที่หลายคนยังไม่เคยได้สมั ผัส และ
ยังเคยใช้เป็ นฉากถ่ายทาภาพยนตร์ไทยเรื่อง “วันนี้ทร่ี อคอย” ถึงเมืองอินเทอร์ลาเก้น
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า

วันที่สำมของกำรเดินทำง
เช้า

09.10 น.

กรุงเทพ ฯ - ซูรคิ - ชไตน์อมั ไรน์ - น้ ำตกไรน์ - อินเทอร์ลำเก้น

อินเทอลำเก้น - ยอดเขำจุงเฟรำ - กลินเดอร์วำลว์ - ลูเซิรน์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ GRINDELWALD GRUND เพือ่ นัง่ รถไฟสู่ยอดเขาจุงเฟรา สถานีรถไฟทีส่ ูง
ทีส่ ุดในโลกซึง่ มีความสูง 11,333 ฟิ ต
ออกจากสถานีรถไฟ GRINDELWALD GRUND ด้วยรถไฟขบวนที่ 443

09.36 น.
10.37 น.
เทีย่ ง

13.45 น.
14.35 น.
14.47 น.
15.45 น.

คา่
ทีพ่ กั

ถึงสถานี KLEINE SCHEIDEGG ด้วยรถไฟขบวนที่ 543
ถึงสถานี JUNGFRAUJOCH เมือ่ ถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สมั ผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของยอดเขามากมายที่
ปกคลุมด้วยหิมะ จากนัน้ อิสระให้ท่านได้สมั ผัสและเล่นกับปุยหิมะอย่างจุใจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขา
จากนัน้ อิสระให้ท่านมีเวลาอย่างเต็มที่ทจ่ี ะเก็บภาพที่ระลึกบนลานกว้างทีเ่ ต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนให้ท่านได้
สนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม จนถึงเวลาอันสมควร จึงนาท่านเดินทางกลับโดยใช้เส้นทางที่สุดแสนโรแมนติกอีกเส้นหนึ่ง
ช่วงขากลับ
ออกเดินทางจากสถานี JUNGFRAUJOCH สถานี KLEINE SCHEIDEG ด้วยรถไฟขบวนที่ 558
ถึงสถานี KLEINE SCHEIDEGG
ออกเดินทางสู่ LAUTER BRUNNEN ด้วยรถไฟขบวนที่ 358
เดินทางถึงสถานี LAUTER BRUNNEN เวทีแห่งเทือกเขาแอลป์ ให้ท่านชมวิวทีง่ ดงามจากจุดนี้
(ถ้าอากาศอานวย) ท่านจะมองเห็นที่ราบสูงโกรส และไคลเนชไนเค็ก ทะเลสาบบ้าคเซสีนา้ เงิน และผูย้ ง่ิ ใหญ่ของ
ยอดเขาสวิส คือ เว็ทเทอร์ฮอร์น ชเร็คฮอร์น โอเกอร์และยุงเฟราย้อค เดินทางถึงเมืองลูเซิรน์
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
Astoria Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ส่ขี องกำรเดินทำง
เช้า

ลูเซิรน์ - ท่ำเรือวิทซ์เนำ - ยอดเขำริกิ - ลูเซิรน์

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์ (LUCERNE) เมืองพักตากอากาศทีม่ นี กั ท่องเทีย่ วมากทีส่ ุดในสวิสฯแต่ยงั รักษา
สภาพแวดล้อมไว้ได้เป็ นอย่างดี
นาท่านถ่ายรูปคู่กบั อนุสาวรียส์ งิ โต (LION MONUMENT) ซึง่ แกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็ น
สัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิสซึง่ ทางานเป็ นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 แห่งฝรัง่ เศส นาท่าน
เดินข้ามสะพานไม้ทม่ี ชี ่อื เสียงที่สุดของลูเซิรน์ (KAPELLBRUCKE) ซึง่ เป็ นสะพานไม้ทม่ี หี ลังคาคลุมตลอดทอดตัว
ข้ามแม่นา้ “รุซซ์” (REUSS) อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยังเป็ นสัญลักษณ์ของสวิส…อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าชัน้ นา
ของสวิสตามอัธยาศัย อาทิ นาฬกิ าชัน้ นา ผ้าลูกไม้สวิส ช็อคโกแลต มีดพับวิคทอเรีย นาฬกิ ากุก๊ กู ฯลฯ จนกระทัง่ ถึง
เวลาอันสมควร
ชมความงามของทะเลสาบลูเซิรน์ ทีร่ ายล้อมไปด้วยเทือกเขาแอล์ป ซึง่ ทะเลสาบลูเซิรน์ เป็ นทะเลสาบทีม่ ี
นักท่องเทีย่ วมาเยือนมากทีส่ ุดในสวิสฯ
นาท่านเดินทางสู่ ยอดเขาริกิ (Mt.RIGI) เป็ นยอดเขาทีย่ อดนิยมทีส่ ุดของชาวสวิสฯและท่านจะได้ ชมความ
สวยงามของยอดเขาพีลาทุส (Mt.PILATUS) มังกรแห่งสวิตเซอร์แลนด์ ชาวสวิสฯ ในยุคกลางมีความเชื่อว่ามี
มังกรอาศัยอยู่ในหุบเขาพีลาทุส สถานที่ถ่ายทาภาพยนตร์ระดับโลก JAMES BOND THE GOLDEN EYE

เทีย่ ง
บ่าย
คา่
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองลูเซิรน์ ..อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งสินค้าชัน้ นาของสวิสตามอัธยาศัย อาทิ นาฬกิ าชัน้ นา
ผ้าลูกไม้สวิส ช็อคโกแลต มีดพับวิคทอเรีย นาฬกิ ากุก๊ กู ฯลฯ ...
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
ASTORIA HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่หำ้ ของกำรเดินทำง
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คา่
ทีพ่ กั

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านออกเดินทางสู่ เมืองวาดุซ (VITZNAU) เมืองหลวงของประเทศลิกเตนสไตน์ ประเทศเล็กๆที่ถกู ล้อมรอบ
ด้วยเทือกเขาแอล์ปทีไ่ ม่มที างออกสู่ทะเล...อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย
จากนัน้ นาท่าน นัง่ รถไฟสายเบอร์นินา (BERNINA EXPRESS) รถไฟท่องเทีย่ วด่วนพิเศษ สายเก่าแก่สุดของ
สวิตเซอร์แลนด์ เปิ ดบริการตัง้ แค่ปีค.ศ.1990 เส้นทางรถไฟเริ่มต้นที่เมืองคัวร์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สิ้นสุดที่
เมืองติราโน ประเทศอิตาลี โดยบริษทั ไรเธียนร์ บาห์น มีเอกลักษณ์เป็ นรถไฟสีแดงสด บนทางขนาดกว้าง1เมตร
เป็ นรถไฟด่วนพิเศษ แบบตูโ้ ดยสารชมวิวแบบพานอรามา ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ทีม่ หี มิ ะปกคลุมตลอด
ทัง้ ปี ผ่านหุบเหว ลาธาร โตรกผา อุโมงค์ 55 แห่ง และสะพาน196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโค้งวงกลมที่ Brusio
มีช่อื เสียงโด่งดังไปทัว่ โลก เส้นทางนี้รบั ประกันความสวยแบบห้ามกะพริบตา…
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านเดินทางโดยรถไฟสายสาคัญ และสวยงามที่สุดเส้นทางหนึ่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
นามว่า กลาเซียเอ็กซ์เพลส (GLACIER EXPRESS) ท่านจะได้ช่นื ชมกับสายธาร และขุนเขาทีส่ ลับซับซ้อนสวยงาม
เกินคาบรรยายจนกระทัง่ ถึง เมืองแทซ (TASCH)
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
TASCH Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่หกของกำรเดินทำง
เช้า

ลูเซิรน์ - วำดุซ - รถไฟเบอร์นินำ - กลำเซียเอ็กซ์เพลส - แทซ

แทซ - ยอดเขำแมทเทอร์ฮอร์น - เซอร์แมท - มองเทรอ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางโดยรถไฟจากเซอร์แมท สู่กอร์เนอร์กรัท ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที ผ่านธรรมชาติทวิ ทัศน์อนั
ยิง่ ใหญ่สวยงามทัง้ สองข้างทางตรงสู่ ยอดเขากอร์เนอร์กรัท ทีม่ คี วามสูงเหนือ
ระดับนา้ ทะเล 3,286 เมตร ณ ที่น้ ี ท่านจะได้พบจุดทีส่ วยทีส่ ุดของการชมยอดเขาต่างๆ
โดยเฉพาะยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ภูเขายอดคล้ายเขาวัวโดดเด่นทีค่ วามสูง 4,478 เมตร
จากนัน้ นาท่านนัง่ รถไฟสู่ เมืองเซอร์แมท (ZERMATT) เมืองตากอากาศทีส่ วยงามดุจ
สวรรค์บนดินอยู่สูงกว่าระดับนา้ ทะเล 1,620 เมตร ซึง่ สงวนสถานทีไ่ ว้ให้มแี ต่อากาศ

เทีย่ ง
บ่าย

คา่
ทีพ่ กั

บริสุทธิ์ โดยห้ามรถที่ใช้แก๊ส และนา้ มันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้ า และรถม้า ทีม่ ไี ว้บริการนักท่องเทีย่ ว ซึง่ ท่านจะ
ประทับจากประสบการณ์ในการเดินทางครัง้ นี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอ (MONTREUX) ระหว่างทางแวะถ่ายภาพความงดงามของ ปราสาทซีลอน
(CHATEAU DE CHILLON) ซึง่ ตัง้ อยู่บนจุดยุทธศาสตร์ท่ดี ที ่สี ุด
และทาเลทีง่ ดงามที่สุดแห่งหนึ่งของมองเทรอ (MONTREUX) เป็ น
สถานที่เคยคุมขังนักโทษการเมืองทีม่ ชี ่อื เสียงในอดีต
นาท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (LAUSANNE) ...ชมตัวเมืองเก่า
สมัยโบราณ ย่านช้อปปิ้ งปลาซแชงฟรองซัวส์ มหาวิหารนอทเทรอดาม
อันเก่าแก่ เริ่มสร้างเมือ่ ปี ค.ศ.1718 และเป็ นอาคารแบบโกธิคที่ความ
สวยงามติดอันดับยุโรปอีกด้วย ...
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
LAUSANN Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่เจ็ดของกำรเดินทำง
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

โลซำนน์ - เจนี วำ - เบิรน์ - ซูรคิ

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนัน้ เดินทางสู่ เมืองเจนีวา (GENEVA) เมืองสาคัญอีกแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ตัง้ อยู่บริเวณตอนปลาย
แหลมของทะเลสาบเจนีวา ทะเลสาบทีม่ รี ูปคล้ายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวยามข้างแรม
นาท่านชมกรุงเจนีวาอันงดงามที่รายล้อมด้วยสวนสาธารณะ และองค์การนานาชาติต่างๆ อาทิ ตึกสหประชาชาติ,
สภาแรงงานโลก, องค์การกาชาดสากล ...แวะถ่ายรูปกับนาฬกิ าดอกไม้ ชมนา้ พุเจทโด ที่สูงถึง 130 เมตร
สัญลักษณ์ทง่ี ดงามริมทะเลสาบเจนีวา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ กรุงเบิรน์ (BERNE) เมืองทีม่ นี า้ พุมากที่สุดเมืองหนึ่งของยุโรป ชมกรุงเบิรน์ เมืองทีไ่ ด้รบั
ตาแหน่งมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมทีอ่ งค์การยูเนสโกให้อนุรกั ษ์ไว้ ชมมาร์คกาสเซ ย่านเมืองเก่าที่ปจั จุบนั เต็มไป
ด้วยร้านดอกไม้และร้านเสื้อผ้าบูตคิ เป็ นย่านที่ปลอดรถยนต์จงึ เหมาะกับการเดินเที่ยว ชมอาคารเก่าอายุ 200 300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนทีม่ รี ะดับสูงสุดๆ ของเมืองนี้ ถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วยร้านภาพวาด และ
ร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬกิ า ไซ้ท ์ กล็อคเค่น อายุ 800 ปี ท่มี ี “โชว์” ให้ดูทกุ ๆชัว่ โมงทีน่ าฬกิ าตีบอก
เวลา มหาวิหารเซนต์วนิ เซนต์รทั เฮ้าส (ทาวน์ฮอลล์) เบเร็นกราเบ็นหรือหลุมหมี สัตว์ทเ่ี ป็ นสัญลักษณ์ของกรุงเบิรน์
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองซูรคิ ...ชมเมืองซูรคิ บริเวณถนน BAHNHOFSTRASSE ย่านช้อปปิ้ งทีห่ รูหราที่สุด
ในเมืองซูรคิ และใหญ่ทส่ี ุดในสวิตเซอร์แลนด์ ถนนสายนี้ไม่ใช่ถนนสายทีด่ ที ่สี ุดในสวิสอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยงั เป็ น

ถนนทีด่ ีทส่ี ุดในยุโรปเลยทีเดียว เนื่องจากเป็ นทีต่ งั้ ของธนาคารใหญ่ๆ มากมาย ชมย่านเมืองเก่าโบสถ์ใหญ่ประจา
เมือง ทีม่ คี วามงดงามของศิลปะทีผ่ สมผสานกันระหว่างสวิส และเยอรมัน
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
Mercure Zurich Hotel หรือเทียบเท่า

คา่
ทีพ่ กั

วันที่แปดของกำรเดินทำง
เช้า

ซูรคิ - กรุงเทพฯ

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

14.35 น.

วันที่เก้ำของกำรเดินทำง
12.05 น.

กรุงเทพ ฯ

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..

**********
หมำยเหตุ

กาหนดการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจน
ผลประโยชน์ของคณะผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ

อัตรำค่ำใช้จำ่ ย
อัตราค่าใช้จ่าย

26มี.ค.-3 เม.ย.
12-20 เม.ย.

ผูใ้ หญ่ (พักห้องคู่)

พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม

76,900.86,900.-

12,500.-

** ทำงบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ หำกทำงสำยกำรบินมีกำร ขึ้นรำคำของภำษีน้ ำมันและ/หรือภำษี ประกันภัยกำรเดินทำง และค่ำวีซ่ำ **

อัตรำนี้ รวม
1. ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป-กลับ(Economy Class) ทีร่ ะบุวนั เดินทางไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ (ในกรณีมคี วามประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่
ภายใต้เงือ่ นไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสาหรับการเปลีย่ นแปลง)
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเทีย่ วตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป

4. ค่าห้องพักในโรงแรมทีร่ ะบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจาก
อยู่ในภูมปิ ระเทศทีม่ อี ากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงาน
แฟร์,การประชุม อันเป็ นผลทาให้ตอ้ งการเปลีย่ นย้ายเมือง หรือเพิม่ ค่าทัวร์ในกรณีพกั ทีเ่ มืองเดิม โดยบริษทั จะคานึงถึงความเหมาะสม
และผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ)
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พกั
** เนื่องจากการวางแพลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double)
ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ตดิ กัน หรือ อยู่คนละชัน้ กัน และบางโรงแรมห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) อาจจะไม่มี
ห้องพักแบบ 3 ท่าน ซึง่ ถ้าเข้าพัก 3 ท่านอาจจะไม่ได้เลย หรือ อาจมีความจาเป็ นต้องแยกห้องพักเนื่องจากโรงแรมนัน้ ไม่สามารถจัดหา
ได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินเพิม่ เติมในกรณี ท่อี าจมีการแยกห้องพัก
** โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ า่
** กรณีทม่ี งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
** โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่างอาบนา้ ซึง่
ขึ้นอยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
5. ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
6. ค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วตามรายการ
7. ค่าวีซ่าเช็งเก้น (หากสถานทูตได้กาหนดการยื่นวีซ่าเป็ นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกาหนดได้ กรณีถา้ มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น
ท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้ )
ข้อมูลเบื้องต้นในกำรเตรียมเอกสำรยื่นวีซ่ำและกำรยื่นขอวีซ่ำ
1. การพิจารณาวีซ่าเป็ นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ แี ละถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ้น
2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยืน่ วีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษทั ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนใน
การขอวีซ่าของท่าน ซึง่ บางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าทีค่ ่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมตั วิ ซี ่าได้ (กรณีถา้

มีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบเท่านัน้ )
3. สาหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ ึกษาหรือทางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดาเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศทีต่ นพานักหรือศึกษาอยู่เท่านัน้
4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ตา่ กว่า 6 เดือน โดยนับวันเริม่ เดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วตา่ กว่า 6 เดือน ผูเ้ ดินทางต้องไปยืน่ คาร้องขอทา
หนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบั ทางบริษทั ด้วย เนื่องจากประวัตกิ ารเดินทางของท่านจะเป็ นประโยชน์อย่างยิง่ ใน
การยืน่ คาร้องขอวีซ่า และจานวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่างสาหรับติดวีซ่าไม่ตา่ กว่า 3 หน้า
5. ท่านทีใ่ ส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็ นหนังสือของ
ทางราชการ ต้องไม่มรี อยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม

8. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงือ่ นไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที)่
ค่าประกันอุบตั ิเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,750,000 บาท (ตามเงือ่ นไขตามกรมธรรม์)

ค่ารักษาพยาบาลสาหรับคนไข้ใน จากอุบตั เิ หตุ และเจ็บป่ วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลือ่ นย้ายเพือ่ การรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการ
เคลือ่ นย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านัน้ )
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิม่ เติมกับทางบริษทั ได้ **
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 350บาท [ระยะเวลา 5-6 วัน]
- เบี้ยประกันเริ่มต้น 399บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]
**ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันทีม่ อี ายุตงั้ แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติ หรือเสียอวัยวะจากอุบตั เิ หตุ 1.5
ล้านบาท] เท่านัน้
9. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษทั ฯ ดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)

อัตรำนี้ ไม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ไ่ี ม่ได้ถอื หนังสือเดินทางของไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มทีส่ งั ่ พิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่านา้ หนักเกินจากทาง
สายการบินกาหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณี เกิดการเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว , ค่ากระเป๋ าเดินทาง
หรือของมีค่าทีส่ ูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็ นต้น
3. ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% และภาษีมลู ค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทต่ี อ้ งการใบกากับภาษี
4. ค่าธรรมเนียมนา้ มันและภาษีสนามบิน ในกรณีทส่ี ายการบินมีการปรับขึ้นราคา
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอืน่ ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดืม่ สังพิ
่ เศษค่าบริการพิเศษต่างๆ

6. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึง่ ท่านจะต้องดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ด้วยตัวท่านเอง
7. ค่าทิปคนขับรถยุโรป (โดยมาตรฐานท่านละ 16 สวิสฟรัง)
8. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย(โดยมาตรฐาน 25 สวิสฟรัง)

กรุณำจองก่อนล่วงหน้ำ พร้อมชำระเงินค่ำมัดจำ ท่ำนละ 30,000.- บำท
ภำยใน 3 วันนับจำกวันจอง มิฉะนั้นทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะขอรับลูกค้ำรำยต่อไป
ชำระส่วนที่เหลือ 15 วัน ล่วงหน้ำก่อนออกเดินทำง มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ในกำรคืนเงินค่ำมัดจำทัง้ หมด

เงือ่ นไขกำรสำรองที่นงั ่

•

กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระงวดแรก 30,000.-บำท
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องตัวเครื
๋ ่องบิน
** ทางบริษทั ได้สารองทีน่ งั ่ พร้อมชาระเงินมัดจาค่าตัวเครื
๋ ่องบินแล้ว หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจาตัวเครื
๋ ่องบิน ซึง่ มีค่าใช้จ่ายประมาณ 2,000 – 5,000 บาท แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง
** หากตัวเครื
๋ ่องบินทาการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ ค่าใช้จ่ายตามทีเ่ กิดขึ้นจริง และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ซึง่ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็ นอย่างน้อย

• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจาทัง้ หมด
• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าจ่ายท่านละ 2,000.-บาท
• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 20-24 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
• กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 25-29 วัน ไม่คืนเงินมัดจาไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น
• กรณียกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ทงั้ หมด
• บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทาให้คณะเดินทางไม่ครบตามจานวนที่
บริษทั ฯกาหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษทั และผูเ้ ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษทั ต้องนาไป
ชาระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
• กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษทั ฯจะทาการเลือ่ นการเดินทาง
ของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทงั้ นี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ และค่าธรรมเนียม
วีซ่าตามทีส่ ถานทูตฯ เรียกเก็บ
• กรณียน่ื วีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุ มตั วิ ซี ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์หรือมัดจามาแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอ
เก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยืน่ วีซ่า / ค่ามัดจาตัวเครื
๋ ่องบิน หรือค่าตัวเครื
๋ ่องบิน (กรณีออกตัวเครื
๋ ่องบิน
แล้ว) / ค่าส่วนต่างในกรณีทก่ี รุป๊ ออกเดินทางไม่ครบตามจานวน
• กรณีวซี ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตัวโดยสาร
๋
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
• กรณีผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษทั ของ
สงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทงั้ หมด
หมำยเหตุ
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีทไ่ี ม่สามารถทากรุป๊ ได้อย่างน้อย 30 ท่าน (ผูใ้ หญ่ ) และ/
หรือ ผูร้ ่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 30 ท่าน ซึง่ ในกรณีน้ ีทางบริษทั ฯ ยินดีคืนเงินให้ทงั้ หมดหัก
ค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อ่นื ให้ถา้ ต้องการ
• บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการทีจ่ ะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสยั ที่ทาง บริษทั ฯ ไม่สามารถควบคุม
ได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญ าตให้เดินทางออกหรือ
กองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุ ญาตให้เข้าเมือง รวมทัง้ ในกรณีทท่ี ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนา้ เงิน)
เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
• บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• เนื่องจากรายการทัวร์น้ ีเป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศ

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
• กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้ว ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพือ่ ให้อยู่ในดุลพินิจของสถานฑูต
เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯ เมือ่ ท่า นได้ชาระเงินมัดจาหรือ
ทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของ บริษทั ฯ หรือชาระโดยตรงกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและ
ยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
• การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้ชาระไปแล้วและหากต้องการขอยืน่ คาร้องใหม่ก็ตอ้ งชาระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
• หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่านทางบริษทั ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
แต่งกายสุภาพ ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะส่งเจ้าหน้าทีไ่ ปอานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร
เพิม่ เติม ทางบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
• กรณี ยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วซี ่าแล้วทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพือ่ ให้อยู่ในดุลพินิจของทาง
สถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนามของบริษทั ฯเมือ่ ท่านได้ ชาระเงินมัดจา
หรือทัง้ หมด จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่ นไขต่างๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
• ทางบริษทั ฯ เป็ นแค่ตวั แทนอานวยความสะดวกในขัน้ ตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุ มตั ิวซี ่า จะอยู่ในดุลพินิจของทาง
สถานทูตฯเท่านัน้ ซึง่ อาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ทางบริษทั ฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ทีน่ ้ ี
• เมือ่ ท่านทาการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงือ่ นไขของหมายเหตุทกุ ข้อแล้ว ในกรณีทล่ี ูกค้า
ต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศกรุ
๋
ณาติดต่อเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯก่อนทุกครัง้ มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ
ทัง้ สิ้นโปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สภาวะอากาศ และเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ทีไ่ ม่
สามารถคาดการณ์ลว่ งหน้าโดยทางบริษทั ฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผูร้ ่วมเดินทางเป็ นสาคัญ
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ลูกค้าทีเ่ คยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารักหรือมีพฤติกรรมเป็ นทีร่ กั เกียจของคนส่วน
ใหญ่เช่นไม่รกั ษาเวลาเลย พูด จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงราคาญรบกวนผูอ้ ่นื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุม่ ใหญ่แล้วไม่
เกรงใจผูอ้ ่นื ชักชวนผูผ้ น่ื ให้ก่อนความวุ่นวานในทัวร์ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางเป็ นส่วนใหญ่)
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่ขายทัวร์แก่ทา่ นทีม่ คี รรภ์เกิน4 เดือน (เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)

• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขายหรือไม่ขายทัวร์แก่ท่านทีม่ เี ด็กทารกอายุตา่ กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนจองทัวร์เพื่อ
หาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่านเพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอื่น
• บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธ์ในการขาย หรือไม่ขายแก่ท่านทีต่ อ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่อนซื้อทัวร์ เพือ่ หาข้อสรุปร่วมกัน)
• ท่านทีจ่ ะออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพือ่ ขอคายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ ยืนยัน
การเดินทางหากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนัน้ ได้
• ใน 1 วัน คนขับรถจะทางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน 20.00

น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณีโปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลีย่ น - เมือ่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้วหมายถึงท่าน
ยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ แจ้วแล้วข้างต้น
• หากในคณะของท่านมีผูต้ อ้ งการดูแลพิเศษ นัง่ รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ ูงอายุ, มีโรคประจาตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเทีย่ วในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง
เนื่องจากการเดินทางเป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มคี วามจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด
ข้อควำมซึ่งถือเป็ นสำระสำหรับท่ำนผูม้ ีเกียรติซ่ึงร่วมเดินทำง
ทางบริษ ทั ฯ เป็ น ตัว แทนในการจัด น าสัม มนา และการเดิน ทางที่มีค วามชานาญ โดยจัด หาโรงแรมที่พ กั อาหาร
ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเทีย่ วพร้อมทัง้ การสัมมนา ดูงาน เพือ่ ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทัง้ นี้ทาง
บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในอุบตั ิเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบตั ิเหตุรวมถึงภัย
ธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภยั , การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวี
ซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานทีเ่ กี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผูม้ อี านาจทาการแทนประจาประเทศไทย (โดยไม่จาต้อง
แสดงเหตุผล เนื่องจากเป็ นสิทธิพเิ ศษทางการทูต) ซึง่ อยู่เหนือการควบคุมของบริษทั ฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทัง้
ใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษทั ฯ มีความคุม้ ครอง และประกันอุบตั เิ หตุ ตามเงือ่ นไขทีบ่ ริษทั ฯ ทีร่ บั ประกันในกรณีทผ่ี ูร้ ่วมเดินทาง
ถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจาก
ความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ ดินทาง ไม่ปฎิบตั ิตามกฎระเบียบด้านการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มกี ารปลอมแปลงเอกสาร
เพื่อการเดินทาง รวมถึงมีส่งิ ผิดกฎหมาย บริษทั ฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตาม
ความจาเป็ น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ ปวง โดยมิ ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ กำรขอสงวนสิทธิดงั กล่ำว บริษัท จะยึดถือและ
คำนึ งถึงผลประโยชน์ตลอดจนควำมปลอดภัยของท่ำนผูม้ ีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทำงเป็ นสำคัญ

“ขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้มอบความไว้วางใจ ให้ทางบริษทั เป็ นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้ นี้”

เอกสำรประกอบกำรกำรยื่นวีซ่ำ สวิสฯ
่ น ับจากว ันยืน
่ แสดงตนทีศ
่ TLS Contact
ใชเ้ วลาทาการอนุม ัติวซ
ี า
่ ประมาณ 7-10 ว ันทาการ ยืน
่ วีซา
่ น
ู ย์ยน
ื่ วีซา
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเว้น เอกสารทีอ
่ อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นต ัวจริง 1 ชุด และสาเนา 1 ชุด ใน
่ เข้าสถานทูตแล้ว ไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้
ระหว่างยืน
่ วีซา
่ น้อยกว่า 15 ว ัน น ับจากว ันเดินทาง มีคา่ Fast Track เพิม
•ในกรณีทเี่ หลือระยะเวลายืน
่ วีซา
่ เติมอีก ท่านละ 2,600 บาท
1. หนังสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ต ้องมีหน ้าเหลือสาหรับประทับวีซา่ อย่างน ้อย 2 หน ้า อายุการใช ้
งานเหลือไม่น ้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ และหนังสือเดินทางจะต ้องไม่ชารุด(หนังสือเดินทางเล่ม
เก่า กรุณานามาประกอบการยืน
่ วีซา่ ด ้วย)
2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหน ้าตรงขนาด กว ้าง 1.5 x สูง 2 นิว้ จานวน 2 ใบ (พืน
้ หลังขาวเท่านัน
้ ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
ห ้ามสวมแว่นตาหรือเครือ
่ งประดับ ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ รูปไม่เลอะหมึก)
3. หลักฐานการเงิน
- กรณีผู ้เดินทางออกค่าใช ้จ่ายเอง ใช ้ Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ ย ้อนหลัง 6 เดือน ทีอ
่ อกจากทาง

ธนาคารเท่านัน
้ (รบกวนลูกค ้าทารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน 1-2 วัน แล ้ว ค่อยขอ Statement เพือ
่ ให ้อัพเดทไม่เกิน 15 วัน
หรืออยูใ่ นเดือนทีย
่ น
ื่ วีซา่ ) บัญชีฝากประจา ใช ้ประกอบการพิจารณาได ้
- กรณีผู ้เดินทางไม่ได ้ออกค่าใช ้จ่ายเอง ใช ้สาเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย์ย ้อนหลัง 6 เดือน(ของผู ้ทีอ
่ อกค่าใช ้จ่าย) **สถานทูตไม่
รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน**
4. หลักฐานการทางาน
ื่ ของผู ้เดินทางเป็ นกรรมการหรือหุ ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ สาเนาใบ
- เจ ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม
่ ช
ี อ
ทะเบียนการค ้า(พค.0403)
้ จงการทางาน พร ้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร ้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดทีด
- กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชีแ
่ น
ิ เป็ นตัน
- เป็ นพนักงาน หนังสือรับรองการทางาน จากบริษัทฯ ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วันเริม
่ ทางาน
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ต ใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ สถานทูตทีย
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ น
ื่ )
- นักเรียนหรือนักศึกษา ใช ้หนังสือรับรองการเรียนทีอ
่ อกจากสถาบันทีก
่ าลังศึกษาอยู่
่ -สกุลต ้องตรงตามหน ้าพาสปอร์ตใช ้คาว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ
่ สถานทูตทีย
(ขอเป็ นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชือ
่ น
ื่ )
5. เอกสารส่วนตัว
- สาเนาทะเบียนบ ้าน
- บัตรประชาชน
- สูตบ
ิ ัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 20 ปี )
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ ้ามี)
่ -นามสกุล (ถ ้ามีการเปลีย
- ใบเปลีย
่ นชือ
่ น)
6. กรณีเด็กอายุไม่ถงึ 20 ปี ไม่ได ้เดินทางไปต่างประเทศพร ้อมบิดา มารดา
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอาเภอต ้นสังกัด
(โดยบิดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา)พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตมารดามา
ด ้วย
- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต ้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอาเภอต ้นสังกัด
(โดยบิดาจะต ้องคัดหนังสือยินยอมระบุให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดามา
ด ้วย
- หากเด็กไม่ได ้เดินทางพร ้อมกับบิดาและมารดา ทัง้ บิดาและมารดาจะต ้องคัดหนังสือระบุยน
ิ ยอมให ้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับใคร มี
ความสัมพันธ์เป็ นอะไรกันกับเด็ก จากอาเภอต ้นสังกัด พร ้อมแนบสาเนาบัตรประชาชนหรือหน ้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา
- กรณีเด็กทีบ
่ ด
ิ า-มารดาหย่าร ้าง จะต ้องแนบสาเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ ายใดเป็ นผู ้มีอานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู ้
เดียว
่ รับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซา่
- *** กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บิดาและมารดาลงชือ

เอกสารยืน
่ วีซา่ อาจมีการปรับเปลีย
่ นและขออัพเดทเพิม
่ เติมได ้ทุกเวลา หากทางสถานทูตแจ ้งขอเพิม
่ เติม

