


1 สนามบินสุวรรณภูมิ	-	สนามบินซูริค
พักที่	DORINT
HOTEL	หรือเทียบ
เทา

2 เมืองชาฟฟเฮาเซิน	-	น้ําตกไรน	(Rhine	fall)	-	เมืองวาดุซ	-	เมืองคูร พักที่	ABC	Swiss
Hotel	หรือเทียบเทา

3 เบอนีนาเอ็กเพรส	-	เมืองทิราโน	-	ลูกาโน
พักที่	HOTEL
MOVENPICK,
BELLINZONA	หรือ
เทียบเทา

4 อันเดอรแมท	-	รถไฟสายกลาเซียรเอ็กซเพรส	-	Furka–Oberalp
railway	-	เมืองเซอรแมท

พักที่	Ambassador
Hotel	หรือเทียบเทา

5 เมืองเซอรแมท	-	แมทเทอรฮอรน	-	ปราสาทชิลลอง	/	ปราสาทชิล
ยอง	-	เมืองโลซานน	-	พิพิธภัณฑโอลิมปิก	โลซานน

พักที่	Holiday	Inn
Bern	Westside
Hotel	หรือเทียบเทา

6 ยอดเขาจุงเฟรา	-	เลาเทิรนบรุนเนน	-	สถานีไคลนไชเด็ค	-	ถํ้า
น้ําแข็ง	-	กลาเซียร	3000	-	ธารน้ําแข็งอเลิทซ	กลาเซียร	-	อินเทอร
ลาเกน

พักที่	Albana	Hotel
Weggis	หรือเทียบ
เทา

7 เมืองลูเซิรน	-	สิงโตหินแกะสลัก	-	สะพานคาเปล	หรือ	สะพานไมลู
เซิรน	ชาเปล	บริดจ	-	สนามบินซูริค

8 สนามบินสุวรรณภูมิ

27	ธ.ค.	60	-	3	ม.ค.	61 ฿96,900 ฿96,900 ฿96,900 ฿18,900



ชวงเชา	-	ชวงคํ่า
09.30	น.	คณะพรอมกัน	ณ	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ชัน้	4	แถว	D	เคานเตอรสายการบินสวิส	แอร

(Swiss	Air)	เจาหนาที่บริษทั	คอยอํานวยความสะดวก
12.40	น.	เหินฟ าสูนครซูริค	ประเทศสวิตเซอรแลนด	โดยสายการบินสวิส	แอร	เทีย่วบินที	่LX181

(บินตรงสูสวิส)
19.10	น.	เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค	ประเทศสวิตเซอรแลนด	หลังผานพิธีการดานศุลกากร

เรียบรอยแลว	
จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูโรงแรมที่พัก	พักที	่DORINT	HOTEL	หรือทีพ่ักระดับใกลเคียง

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

	พักที่	DORINT	HOTEL	หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานซูริก	(อังกฤษ:	Zurich	Airport)	หรือที่รูจักในอีกชื่อหน่ึงวา	ทา
อากาศยานโคลเทิน	(Kloten	Airport)	ตั้งอยูในเมืองโคลเทิน,	รัฐซูริก	ประเทศส
วิตเซอรแลนด	บริหารโดย	Unique	Airport	เป็นทาอากาศยานนานาชาติที่ใหญ
ที่สุดในสวิตเซอรแลนด	และเป็นศูนยกลางของสายการบินสวิสอินเตอรเนชัน
แนลแอรไลน	มี	Skyguide	รับผิดชอบการควบคุมการจราจรทางอากาศ
ทั้งหมดในทาอากาศยาน	ทาอากาศยานนานาชาติที่ใหญที่สุดในสวิตเซอร
แลนด

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําคณะออกเดินทางเขาสู“เมืองซาฟเฮาสเซน”	Schaffhausen	เมืองชายแดนเยอรมัน-สวิสฯ	ชมความ

สวยงามของน้ําตกไรน	ซึ่งเกิดจากแมน้ําไรนสายน้ํานานาชาติที่สําคัญที่สุดในยุโรป	แมน้ําแหงน้ีเกิดขึน้จากการ
ละลายของหิมะจากเทือกเขาแอลปเริ่มจากเป็นลําธารเล็กๆ	เกิดเป็น	“น้ําตกไรนทีส่วยงามทีสุ่ดในยุโรป
กลาง”
จากน้ันนําทานออกเดินทางสู	เมืองอัพเพนเซล(Appenzell)
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
นําทานชมเมืองอัพเพนเซล(Appenzell)	เมืองในนิยายของชาวสวิสฯ	ตั้งอยูในหุบเขา	อีเบนนาลพ	(Ebenalp)

ติดกับประเทศลิคเทนสไตน	เป็นเมืองที่รายลอมดวยเทือกเขาแอลปกับทุงหญาที่เขียวขจีผ	สมกับสีสันของดอก
หญาหลากสี
จากนัน้เดินทางสู	“เมืองวาดูซ”	เมืองหลวงของประเทศลิคเคนสไตน	ประเทศที่	“เล็กที่สุด”	ในทวีป



ยุโรป	ตั้งอยูใจกลางของทวีปยุโรประหวางออสเตรีย	และสวิตเซอรแลนด	เดินเลนชมเมืองตามอัธยาศัย	นําทาน
ทานเดินทางสูที่พักเมืองคูร

ชวงคํ่า
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่ABC	Swiss	Hotel	หรือทีพ่ักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

เมืองฮาฟฟเฮาเซิน	(Schaffhausen)	เป็นเมืองทางตอนเหนือของสวิตเซอร
แลนด	เป็นที่ตั้งของน้ําตกไรนอันโดงดัง	อยูถัดจากนอยเฮาเซินไปทางตะวัน
ออกเฉียงเหนือไมกี่กิโลเมตร	บางครั้งอาจเรียกวาไรนฟัลลตัดทตามชื่อของ
น้ําตก	หรือมูนอทชตัดทตามชื่อปอมปราการมูนอท

เป็นน้ําตกที่ใหญที่สุดในทวีปยุโรป	เป็นน้ําตกที่เกิดจากแมน้ําไรนไหลผาน	ไม
เพียงความใหญอลังการ	แตยังมีเสนหดวยสิ่งรายลอม	เหนือน้ําตกมีโขดหิน
สวยงาม	รวมถึงทัศนียภาพริมน้ําตก

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เมืองหลวงแหงรัฐอิสระลิคเคนสไตน	นําคณะเดินชมเมืองวาดูซเมืองนารักและ
มีชื่อเสียงในเรื่องของแสตมป	ตั้งอยูพรมแดนระหวางสวิส-ออสเตรียโดยอิง
ดานการเงินของประเทศสวิตเซอรืแลนดเป็นหลัก	เมืองเล็กๆแหงน้ีปกครอง
โดยราชวงศที่เกาแก

คูร	เป็นเมืองหลวงของรัฐเกราบึนเดิน	ประเทศสวิตเซอรแลนด	ตั้งอยูทางทิศ
เหนือของรัฐ	จากขอมูลปี	ค.ศ.	2006	มีพื้นที่	28	ตร.กม.	ตั้งอยูเหนือระดับน้ํา
ทะเลปานกลางราว	1,949	ฟุต	(594	ม.)	เมืองน้ีถือวาเป็นเมืองใหญ	เพราะเป็น
ชุมทางรถไฟที่สําคัญดานตะวันออกเฉียงใตของสวิสและมีอดีตที่ยาวนาน	เป็น
เมืองเกาเมืองแก

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	ABC	Swiss	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําคณะนัง่รถไฟสายโรแมนติก	“เบอรนินาเอกซเพรส”	Bernina	Express	ซึง่เป็นรถไฟชมวิวแบบ



พาโนรามาทีมี่ชื่อเสียงทีสุ่ดของประเทศสวิสเซอรแลนด	เพลิดเพลินกับบรรยากาศทิ	วทัศนที่สวยงาม
ของ	ภูเขาหิมะ	ทะเลสาบ	ทุงหญา	หมูบานที่สวยงามตั้งเรียงรายกระจัดการจาย	เป็นภาพที่นาประทับใจเป็น
อยางยิ่ง	และผานเสนทางหลายจุดที่ถูกประกาศใหเป็น	“เสนทางสายมรดกโลก”
ระหวางการเดินทาง	รถไฟจะแลนผานเกลเชอร	ขามเทือกเขาแอลปที่ระดับความสูง	7,390	ฟิต	ทานจะได

สัมผัสและพูดไดเต็มปากวาไดชมทิวทัศนที่สวยที่สุดของสวิตเซอรแลนดมาแลว	ทานจะตื่นตาตื่นใจมิรูเบื่อหนาย
ทิวทัศนสองขางทางจะเปลี่ยนไปทุกนาที	อุโมงคลอดใตภูเขาทั้งลูก
ชมวิวทิวทัศนที่สวยงามแหงขุนเขาและทะเลสาบถึง	“เมืองทิราโน”	Tirano	เมืองตากอากาศแสนสวย

ทามกลางธรรมชาติของกลางหุบเขา
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
จากนัน้นําทานออกเดินทางสเมืองลูกาโน	Lugarno	เมืองสวยริมทะเลสาบ	นําทานเดินเลนชมเมือง

ซึ่งมีบรรยากาศแบบอิตาลี	ผสมฝรั่งเศส	ชมเมืองเกาที่ยังคงอนุรักษความสวยงามไวไดเป็นอยางดี
จากนัน้เดินทางสูเมืองเบลลินโซนา	เมืองหลวงแควนทิชิโน	ทางตอนใตของประเทศโดยมีแนวเทือกเขา

แอลป	อันสวยงามเป็นกําแพงกั้นอยูระหวางสวิตเซอรแลนด-อิตาลี

ชวงคํ่า
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่HOTEL	MOVENPICK,	BELLINZONA	หรือทีพ่ักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

เสนทางรถไฟเสนน้ีขามเขตุแดนสวิตเซอรแลนด	อิตาลี	เป็นเสนทางที่เนนเรื่อง
การชมทิวทัศนที่สวยงาม	ทั้งหิมะ	และทุงหญา

เมืองเล็กๆ	อยูในแควนเวทติน	ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี	เป็นเมือง
ชายแดนระหวางประเทศอิตาลี	และสวิส	บานเรือนสไตลอิตาเลียนริม
ทะเลสาบ	และวิลลาเรียบหรูแสดงถึงฐานะของผูครอบครอง	เนนความเรียบ
งายทามกลางบรรยากาศแหงธรรมชาติ	และตนไม	ดอกไม	สวนน้ํา	น้ําพุ
ทะเลสาบ	เนินเขา	ที่ลอมรอบ	ทําใหดูโดดเดน

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

แดนสวรรคนอยๆริมทะเลสาบ	เป็นเมืองทองเที่ยวที่อยูในภาคใตของประเทศส
วิตเซอรแลนด	เป็นดินแดนยุคกอนประวัติศาสตร	ลอมรอบดวยภูเขามากมาย

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	HOTEL	MOVENPICK,	BELLINZONA	หรือเทียบเทา



ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําทานชมเมือง	เบลลินโซนา	(Bellinzona)	Unesco	World	Heritage	เมืองหลวงที่มีชื่อเสียงของมณฑลที

ชีโน	เมืองที่ไดรับการขนานนามวา	"เมืองแหงปราสาท"
นําทานขึน้ลิฟตสูลานปราสาทจุดชมวิวที่สวยงามของตัวเมือง(ขอสงวนสิทธิเ์ปลี่ยนเป็นเดินขึน้กรณีลิฟตปิด

ทําการ)	โดยตัวเมืองตั้งอยูทางทิศตะวันออกของ	แมน้ําทีชีโน	(Ticino	River)	โดยถัดขึน้ไปเหนือแมน้ําจะเป็น
เทือกเขาแอลป	ใจกลางเมือง	มีอาคาร	รานคา	รานอาหารมากมาย	เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงของ	เดินเลนชมเมือง
ตามอัธยาศัย
นําคณะออกเดินทางสู	“เมืองอันเดอรแมท”	Andermatt	ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ	ที่มีความสวยงาม	มีเวลาใหทาน

ไดบันทึกภาพไวเป็นที่ระลึกเพื่อเก็บบรรยากาศความสวยงามอันเงียบสงบไวเป็นที่ระลึก
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
นําคณะสัมผัสประสบการณกับการนัง่รถไฟ	“กลาเซียรเอ็กซเพรส”	Glacier	Express	(เสนทางสวย

ที่สุด)	ผานชมภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป	มีทั้งอุโมงค,	สะพาน,	หุบเหว,	สวิสแกรนดแคนยอน	และ
หุบเขาที่สูง	2,000	กวาเมตร	ตลอดเสนทางทานสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมดวยธารน้ําแข็งเจาของเสนทาง
Furka-Oberralp-Bahn	ที่พาดผานในกลางเทือกเขาแอลปสู	“เซอรแมทซ”
ซึ่งทานจะประทับจากประสบการณในการเดินทางครั้งน้ี	อิสระกับการเดินเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย
***	อิสระอาหารคํ่าเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง	***
พักที	่Ambassador	Hotel	หรือทีพ่ักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

เป็นเมืองแสนสวยเล็กๆ	นารักๆในหุบเขา	ตั้งอยูบนเทือกเขาแอลป	และเป็น
เมืองพักผอนของนักสกีทั่วโลก	ในยามหนาสกี	ที่น่ีจะเต็มไปดวยนักสกีที่เดิน
ทางมาจากทั่วสารทิศ	หากแตหมดฤดูสกี	เมืองที่น่ีจะเงียบสงบเหมาะแกการ
พักผอนเป็นอยางยิ่ง	ภายในเมืองมีรานคา	และที่พักตางๆมากมายเพื่อรองรับ
นักทองเที่ยว

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

รถไฟที่ผานเสนทางที่สวยงามและมีชื่อเสียงมากที่สุดในสวิสเซอรแลนด	นัก
ทองเที่ยวสวนใหญที่มาจากตางประเทศมักจะทองเที่ยว	โดยจะมีชั้นบริการ	2
ชั้น	ซึ่งความแตกตางของ	1st	class	กับ	2ns	class	ก็อยูที่ความสะบายของที่น่ัง
โดยเฉพาะขนาดกระจกของ	1st	class	จะมีขนาดใหญกวามากทําใหเห็น
ทิวทัศนไดชัดเจน	นอกจากน้ันยังมีกระจกดานบนเป็นแบบ	Panorama	ดวย

จะเป็นทัศนียภาพของยอดเขาที่ปกคลุมดวยธารน้ําแข็งในเสนทาง	Furka-
Oberalp	Bahn	ที่พาดผานกลางเทือกเขาแอลป



อิสระอาหารคํ่าเพื่อความสะดวกในการชอปป้ิง

ตั้งอยูในหุบเขาที่ความสูง	1,620	เมตร	จากระดับน้ําทะเล	และสามารถมอง
เห็นยอด	Matterhorn	ไดชัดเจน	เป็นเมืองเล็กๆ	ที่ยังคงกลิ่นอายของหมูบานส
วิสโบราณ	เป็นเมืองทองเที่ยวสําหรับสกีที่ติดอันดับตนๆ	ในเรื่องความสวยงาม
และในเรื่องราคาแพงทั้งๆ	ที่เป็นเมืองเล็ก	เ

	พักที่	Ambassador	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
ใหคณะไดเดินชมเมืองเซอรแมท	ชมความงามของยอดเขาแมทเทอรฮอรน”	ซึ่งมีความสูงกวา

4,478	เมตรเหนือระดับน้ําทะเล	ซึ่งทานสามารถเห็นอยูแคเอื้อม	ชื่นชมกับทิวทัศนเหนือมานเมฆ	เพลิดเพลินกับ
ทิวทัศนอันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัดกับสีฟาเขมของทองฟา
สมควรแกเวลาเดินทาง	นําคณะออกเดินทางผาน	“มองเทรอซ”	เมืองพักผอนตากอากาศที่มีชื่อเสียงทั้ง

ในฤดูรอน	และหนาวริมทะเลสาบเจนีวา	ซึ่งไดรับสมญานามวาเป็น	“ไขมุกแหงริเวียราสวิสฯ”	คฤหาสน	และ
โรงแรมหรูของเมืองน้ีเรียงรายริมถนนเรียบทะเลสาบที่ยาวถึง	7	กิโลเมตร
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ชวงบาย
แวะถายภาพที่ระลึกกับ	“ปราสาทชิล	ลอง”	ซึ่งสรางขึน้โดยบัญชาของทานเคาท	ปีเตอร	ออฟ	ซาวอย	หรือที่

รูจักกันแพรหลายในสมญานามชารลมาญนอยในครึ่งหลังศตวรรษที่	13	เป็นที่ประทับโปรดปรานของเคานและ
ดยุคแหงซาวอย
เดินทางผาน	“เมืองเวเวย”	เมืองที่แสนโรแมนติกริมทะเลสาบ	ที่แมแตศิลปินตลกแหงฮอลลีวูด	“ชาลี

แชลปปลิ้น”	ยังหลงใหล	และไดอาศัยอยูที่น่ีในบั้นปลายชีวิต	ผานพื้นที่ปลูกองุนพันธุ	ลาโว	อันเลื่องชื่อของประ
เทศสวิตเซอรแลนด
คณะสูเมืองโลซานน	นําคณะชื่นชมบรรยากาศของเมืองพรอมชมตัวเมืองเกา	แวะใหทานไดถาย

รูปหนาพิพิธภัณฑโอลิมปิก	เมืองโลซานน	ตัง้อยูบนฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนีวา	นับไดวาเป็นเมืองที่มี
เสนหโดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหน่ึงของประเทศสวิตเซอรแลนด

ชวงคํ่า
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Holiday	Inn	Bern	Westside	Hotel	หรือทีพ่ักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

ตั้งอยูในหุบเขาที่ความสูง	1,620	เมตร	จากระดับน้ําทะเล	และสามารถมอง
เห็นยอด	Matterhorn	ไดชัดเจน	เป็นเมืองเล็กๆ	ที่ยังคงกลิ่นอายของหมูบานส
วิสโบราณ	เป็นเมืองทองเที่ยวสําหรับสกีที่ติดอันดับตนๆ	ในเรื่องความสวยงาม
และในเรื่องราคาแพงทั้งๆ	ที่เป็นเมืองเล็ก	เ



เป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงมากในเทือกเขาแอลป	(Alps)	มีรูปทรงปิรามิด	ตั้งอยู
ระหวางประเทศสวิตเซอรแลนดและอิตาลี	สูงจากระดับน้ําทะเล	4,478	เมตร
เขาลูกน้ีดานหน่ึงอยูในเขตแดนของประเทศสวิส	อีกดานหน่ึงอยูในเขตแดน
ของประเทศอิตาลี

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

เป็นปราสาทที่ตั้งอยูในสวิตเซอรแลนด	ริมจุดตะวันออกของทะเลสาบเจเนวา
ซึ่งเป็นปราสาทที่ลอมดวยน้ํา	หรือเรียกไดวาเป็นเกาะเล็กซึ่งเป็นจุดทองเที่ยว
ยอดนิยมของทั้งสวิสและยุโรปเป็นปราสาทเกาแกที่สรางขึน้มาเพื่อคอยเก็บคา
ผานทางของเรือที่ลองผานทะเลสาปเจนีวา	ภายหลังปราสาทแหงน้ีมีชื่อเสียง
เน่ืองจากเป็นสถานที่ที่ทําให	Lord	Byron	เกิดแรงบันดาลใจในการประพันธบท
กวีโรแมนติกเรื่อง	"The	Prisoner	of	Chillon"	ซึ่งมาจากชีวิตจริงของ	ฟรองซัว
เดอ	โบนีวาร	นักเทศนจากเจนีวา	ที่ถูกจองจําอยูในปราสาทแหงน้ีและภาย
หลังไดถูกปลอยตัว

เป็นเมืองที่มีเสนหโดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหน่ึงของประเทศสวิตเซอร
แลนด	ตั้งอยูบนเนินเขาริมฝ่ังทะเลสาบเจนีวา	มีความสวยงามโดยธรรมชาติ
ทิวทัศนที่สวยงาม	และอากาศที่ปราศจากมลพิษ	จึงดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่ว
โลกใหมาพักผอนตากอากาศ

พิพิธภัณฑโอลิมปิก	(Olympic	Museum)	ตั้งอยูเมืองโลซานน	เมืองโอลิมปิก	ส
วิตเซอรแลนด	และยังเป็นศูนยกลางการศึกษาระดับโลก

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Holiday	Inn	Bern	Westside	Hotel	หรือเทียบเทา

ชวงเชา
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําคณะพิชิตยอดเขา“	ยอดเขาจุงเฟรา”	ที่ไดชื่อวา	“สูงทีสุ่ดในยุโรป”	เป็นพื้นที่	“มรดกโลก”	ทาง

ธรรมชาติแหงแรกของยุโรป
ทานเดินทางเขาสู	“หมูบานเลาเทอบรุนเน”	เพื่อ	“นัง่รถไฟ”	ทองเที่ยวธรรมชาติของภูเขาสูง	ชมวิว

ทิวทัศนอันงดงามของสวิสเซอรแลนด	แลวเปลี่ยนเป็นรถไฟสายภูเขาที่	“	สถานีไคลนไชเด็ก	”	รถไฟที่จะนํา
ทานเดินทางลอดอุโมงคที่ชาวสวิสฯไดขุดเจาะไวที่ความสูงถึง	3,464	เมตรสู	“สถานีรถไฟทีสู่งทีสุ่ดในโลก”
บริการอาหารม้ือกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร



ชวงบาย
นําชม	“ถํ้าน้ําแข็ง	1,000	ปี”	ที่มีอายุกวา	1,000	ปี	และ	“ชมกลาเซียร	หรือ	ธารน้ําแข็ง”	ขนาดใหญ	ชม

ถํ้าน้ําแข็งทีแ่กะสลักใหสวยงามอยูใตธารน้ําแข็ง	30	เมตร	สัมผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง	Aletsch	ที่
ยาวทีสุ่ดในเทือกเขาแอลป
อิสระทุกทานสนุกสนานบนลานหิมะอยางเต็มอิ่ม	ไดเวลาสมควร	นําทานเดินทางลงเขาดวยรถไฟ	ฟันเฟือง
ลงสูเมืองอินเทอลาเคน	มีเวลาใหทานเดินเลนในเมืองแสนสวยแหงน้ี	ในเมืองเต็มไปดวยรานคา	และราน

กาแฟมากมาย	รวมถึงบานพักของชาวสวิส	ในสไตลชาเลทที่สวยงาม	เมืองน้ีเป็นที่นิยมของนักทองเที่ยวเป็น
อยางมาก
ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสูโรงแรมเมืองเวคกิส

ชวงคํ่า
บริการอาหารม้ือคํ่า	ณ	ภัตตาคาร
พักที	่Albana	Hotel	Weggis	หรือทีพ่ักระดับใกลเคียง

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

มีความหมายวา	สาวนอย	เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของยุโรป	มีความสูง	4,158
เมตร	(13,642	ฟุต)	เป็นสถานที่ที่ขึน้ชื่อในเรื่องความงาม	ไดรับการยกยองวา
เป็น	Top	of	Europe	ยอดเขาจุงเฟรา	มีจุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรปแหงน้ี	มอง
เห็นไดกวางไกลที่สุด	ณ	จุด	3,571	เมตร	และเป็นที่นิยมของนักสกีมาเลนกีฬา
ที่ทาทายที่น่ี

ตั้งอยูทิศตะวันตกเฉียงใตของประเทศสวิตเซอรแลนด	ชมวิวทิวทัศนสวยงาม
เชย	น้ําตกทรุมเมลบาค	อยูในภูเขาวนวนเป็นเกลียว	เกิดจากธารน้ําแข็ง
มี10ชั้น	และน้ําตก	Staubbach	น้ําไหลแรงและเย็นมากๆ	เห็นมีฝูงแกะที่เขา
เลี้ยงอยูรอบๆ	สวนถนนในหมูบานของเมืองมีเสนดียวขนานไปกับชองเขา

จุดเปลี่ยนรถไฟ	เพื่อขึน้สูยอดเขาจุงฟราวหรือทอป	ออฟ	ยุโรป	1	ในมรดกโลก
ทางธรรมชาติ	ที่องคการยูเนสโก	ไดขึน้ทะเบียนใหกับความสมบูรณทาง
ธรรมชาติ

	บริการอาหารมื้อกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร

ถํ้าน้ีมีอายุกวาพันปี	มีความยาวถึง	130	เมตร	และลึกที่สุดถึง	15	เมตร	มีน้ํา
แข็งปกคลุมตลอดทั้งปี	อุณหภูมิขางในจะหนาวเหน็บแบบติดลบ	อุณหภูมิ	1	ถึง
1.5	องศา	แตก็ทําใหเราติดใจในความแปลกตาของรูปทรงน้ําแข็งที่สวยใส
วาววับราวกับคริสตัลของสวารอฟสกี้	มีพรมกันลื่นปูไวใหเดิน	และเปิดไฟ
สลัวๆภายในถํ้า	ทําใหสวยงามมาก	เลยทีเดียว



ลาเซียร	3000	ก็เปรียบเสมือนสวรรคบนดินดีๆน่ีเอง	ดวยเหตุผลงายๆ	ณ
สถานที่แหงน้ีประกอบไปดวยเขตภูเขาเพื่อเลนสกีโดยเฉพาะถึงสามเขต	ดวย
ความยาวของระยะทางสกีรวมกันถึง	125	กิโลเมตรที่ระดับความสูง	3,000
เมตรเหนือระดับน้ําทะเล	มันจึงเป็นเสมือนสนามเด็กเลนของคอสกีน่ันเอง
หนทางเดียวที่จะพาทานขึน้ไปสูจุดสูงสุดของกลาเซียร	3000	ก็คือโดยกระเชา
ไฟฟาที่สามารถมองเห็นทรรศนียภาพไดแบบ	360	องศา	ระหวางทางที่กระ
เชาคอยๆ	เคลื่อนตัวขึน้สูยอดเขาน้ัน	กลาเซียร	3000	ยังมีรานอาหารสุดหรู
Botta	ที่ออกแบบโดยสถาปนิกรางวัลดีเดน	Mario	Botta	คอยพรอมไวให
บริการแกนักทองเที่ยวเมื่อยามหิวกระหายอีกดวย

ที่ไดรับการยกยองจากองคการ	UNESCO	ใหเป็น	“มรดกโลกทางธรรมชาติ”	มี
ความยาวถึง	22	กิโลเมตร	ยาวที่สุดในบรรดาทุงน้ําแข็ง	ของเทือกเขาแอลปทั้ง
ยุโรป	และหนา	700	เมตรโดยไมเคยละลาย

เป็นหน่ึงในเมืองทองเที่ยวที่สวยงามและนาคนหาเมืองหน่ึง	สัมผัสความงามที่
เป็นเอกลักษณ	และอาหารประจําทองถิ่น	ซึ่งถือเป็นความภูมิใจของคน
สวิสเซอรแลนด	สวนใครที่ชอบชอป	ก็มีรานสินคาแบรนดดังทั้งแฟชั่นและ
นาฬิกาสุดหรูใหเลือกชอปกันอยางมากมาย	สําหรับอีกจุดหน่ึงที่นาสนใจ	ก็คือ
จุดชมวิวมุมสูงของสามขุนเขา	ที่บนน้ันจะไดสัมผัสกับทิวทัศนอันงดงามของ
ขุนเขา	3	ลูก	พรอมดวยทะเลสาบสีเขียวที่ลอมดวยป าสนสูงชะลูด

	บริการอาหารมื้อคํ่ า	ณ	ภัตตาคาร
	พักที่	Albana	Hotel	Weggis	หรือเทียบเทา

ชวงเชา	-	ชวงบาย
บริการอาหารม้ือเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมทีพ่ัก
นําทานชม	“เมืองลูเซิรน”	Lucerne	เมืองที่ไดชื่อวามีนักทองเที่ยวบันทึกภาพไวมากที่สุดในสวิสฯ	
นําคณะถายภาพคูกับ	“อนุสาวรียสิงโต”	อนุสรณรําลึกถึงการเสียชีวิตของทหารสวิสฯผูถวายการอารักขา

แดพระเจาหลุยสที่	16	ในสงครามปฏิวัติใหญฝรั่งเศส
นําทานเดินชมเมืองเกาเดินขาม	“สะพานไมคาเปล”	ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิรน	ซึ่งเป็นสะพานไมที่มีหลังคา

คลุมตลอด	ทอดตัวขาม	“	แมน้ํารุซซ”	(Reuss)	ซึ่งสรางมากวา	660	ปี
ไดเวลาสมควรนําทานออกเดินทางสูสนามบิน...นําคณะเช็คอิน	และทํา	TAX	REFUNED
17.55	น.	ออกเดินทางสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบินไทยเทีย่วบินที	่LX180

	บริการอาหารมื้อเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรมที่พัก

เป็นเมืองอันสวยงามเมืองหน่ึงในสวิสเซอรแลนด	ซึ่งเต็มไปดวยแหลงทอง
เที่ยว	เมืองลูเซิรน	เป็นเมืองที่อยูเกือบใจกลางประเทศ	โดยตั้งอยูฝ่ังดานตะวัน
ตกเฉียงเหนือของทะเลสาบลูเซิรน	ที่มีชื่อเรียกวา	ทะเลสาบสี่แควนแดนปาไม
(Lake	of	the	four	forest	cantons)ตรงบริเวณปากแมน้ํารอยซ	(Reuss
river)เมืองน้ีแบงออกเป็น	2	สวน	สวนที่อยูดานตะวันออกเป็นเมืองเกามี	อายุ
กวา	500	ปีแลว	(ผังเมืองของประเทศในยุโรปมักจะมีการอนุรักษสวนเมืองเกา



ทั้งน้ันทุกประเทศ	เขาจะไมยอมใหสรางอาคารใหมๆหรืออาคารสูง	สรางขึน้ใน
เขตเมืองเกาที่อนุรักษไว	เขาจะแยกสวนเมืองใหมออกจากกันเลย	ไมวาจะเป็น
สวนธุรกิจ	สวนพักอาศัย	หรือแมแตเมืองตากอากาศก็ยังสรางเป็นเมือง
ใหม)สวนที่อยูทางดานตะวันตกเป็นเมืองที่สรางภายหลัง	อาคารบานเรือนเป็น
แบบสมัยใหม	แตก็ยังมีรองรอยของการเป็นหัวเมืองโบราณที่ปรากฏใหเห็น
ทุกมุมเมือง

เป็นอนุสาวรียที่ตั้งอยูใจกลางเมืองลูเซิน	และเป็นอนุสาวรียสําหรับทหารสวิส
ที่ตายในหนาที่ที่ฝรั่งเศส	ซึ่งสวนใหญเป็นชาวลูเซิรน	สําหรับความกลาหาญ
และความซื่อสัตยในหนาที่	แกะสลักอยูบนหนาผา	ที่หัวของสิงโตจะมีโล	ซึ่งมี
กากบาทสัญลักษณของสวิสเซอรแลนดอยู	ออกแบบและแกะสลักโดย	ธอร
วอลเสน	ใชเวลาแกะสลักอยูราว	2	ปี	สรางขึน้เพื่อเป็นเกียรติแกทหารสวิสใน
ดานความกลาหาญ	ซื่อสัตยและรักภักดี	ที่เสียชีวิตไปในฝรั่งเศส

เป็นสะพานไมที่เกาแกสุดในโลก	มีอายุหลายรอยปี	ทอดตัวขามแมน้ํารอยส
เป็นสัญลักษณและประวัติศาสตรของเมืองลูเซิรนเลยทีเดียว	สะพานวิหารน้ี
เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ	เชื่อมตอไปยังปอมแปด
เหลี่ยมกลางน้ํา	ที่จั่วแตละชองของสะพานจะมีภาพเขียนเป็นเรื่องราวประวัติ
ความเป็นมาของประเทศสวิสเซอรแลนด	เป็นภาพเขียนเกาแกอายุกวา	400	ปี
สะพานน้ีเคยถูกไฟไหมเสียหายอยาง	แตไดรับการซอมแซมใหมจนอยูใน
สภาพที่ดีเหมือนเดิม

ทาอากาศยานซูริก	(อังกฤษ:	Zurich	Airport)	หรือที่รูจักในอีกชื่อหน่ึงวา	ทา
อากาศยานโคลเทิน	(Kloten	Airport)	ตั้งอยูในเมืองโคลเทิน,	รัฐซูริก	ประเทศส
วิตเซอรแลนด	บริหารโดย	Unique	Airport	เป็นทาอากาศยานนานาชาติที่ใหญ
ที่สุดในสวิตเซอรแลนด	และเป็นศูนยกลางของสายการบินสวิสอินเตอรเนชัน
แนลแอรไลน	มี	Skyguide	รับผิดชอบการควบคุมการจราจรทางอากาศ
ทั้งหมดในทาอากาศยาน	ทาอากาศยานนานาชาติที่ใหญที่สุดในสวิตเซอร
แลนด

09.35	น.	เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	/	โดยสวัสดิภาพพรอมความประทับใจ

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิย์กเลิกการเดินทางกอนลวงหนา	10	วัน	ซึ่งจะเกิดขึน้ไดก็ตอเมื่อไมสามารถทํากรุปไดอยาง
นอย	20	ทาน	และหรือ	ผูรวมเดินทางในคณะไมสามารถผานการพิจารณาวีซาไดครบ	20	ทาน	ซึ่งในกรณีน้ี	ทางบ
ริษทัฯ	ยินดีคืนเงินใหทั้งหมดหักคาธรรมเนียมวีซา	หรือจัดหาคณะทัวรอื่นให	ถาทานตองการ
2.	บริษทัฯขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็น	สุดวิสัย	จนไมอาจ

แกไขได	และจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บ	ที่นอกเหนือความ	รับผิดชอบของ
หัวหนาทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการเชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	ตางๆ
3.	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็นแบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆตามรายการ	หรือถูก

ปฏิเสธการเขา	และออกประเทศไมวาในกรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี
4.	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	ไมวาจะเป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทางบ

ริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขตางๆของบริษทัฯ	ที่ไดระบุไวโดยทั้งหมด
5.	ทางบริษทัจะทําการยื่นวีซาของทานก็ตอเม่ือในคณะมีผูสํารองทีน่ัง่ครบ	25	ทาน	และไดรับคิวการ

ตอบรับจากทางสถานทูต	เน่ืองจากบริษทัจะตองใชเอกสารตางๆที่เป็นกรุปในการยื่นวีซา	อาทิ	ตัว๋เครี่องบิน	,	หอง
พักที่คอนเฟิรมมาจากทางยุโรป	,ประกันการเดินทาง	ฯลฯ	ทางทานจะตองรอใหคณะครบ	15	ทาน	จึงจะสามารถยื่น
วีซาใหกับทางทานไดอยางถูกตอง
6.	หากในชวงทีท่านเดินทางคิววีซากรุปในการยื่นวีซาเต็ม	ทางบริษทัตองขอสงวนสิทธิใ์นการยื่นวีซาเดี่ยว

ซึ่งทางทานจะตองเดินทางมายื่นวีซาดวยตัวเอง	ตามวัน	และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต	โดยมีเจาหนาที่ของ
บริษทัคอยดูแล	และอํานวยความสะดวก
7.	เอกสารตางๆทีใ่ชในการยื่นวีซาทองเทีย่วทวีปยุโรป	ทางสถานทูตเป็นผูกําหนดออกมา	มิใชบริษทั

ทัวรเป็นผูกําหนด	ทานที่มีความประสงคจะยื่นวีซาทองเที่ยวทวีปยุโรป	กรุณาจัดเตรียมเอกสารใหถูกตอง	และครบ
ถวนตามที่สถานทูตตองการ	เพราะจะมีผลตอการพิจารณาวีซาของทาน	บริษทัทัวรเป็นแตเพียงตัวกลาง	และอํานวย
ความสะดวกในการยื่นวีซาเทาน้ัน	มิไดเป็นผูพิจารณาวาวีซาใหกับทางทาน
8.	กรณีวีซาทีท่านยื่นไมผานการพิจารณา	และคณะสามารถออกเดินทางได	ทานจะตองเสียคาใชจายจริง

ที่เกิดขึน้ดังตอไปน้ี
-	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาและคาดําเนินการ	ทางสถานทูตจะไมคืนคาธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแมวาจะผานหรือไมผาน
การพิจารณา
-	คามัดจําตัว๋เครื่องบิน	หรือตัว๋เครื่องบินที่ออกมาจริง	ณ	วันยื่นวีซา	ซึ่งตัว๋เป็นเอกสารที่สําคัญในการยื่นวีซา	หาก
ทานไมผานการพิจารณา	ตัว๋เครื่องบินถาออกตัว๋มาแลวจะตองทําการ	REFUND	โดยจะมีคาธรรมเนียมที่ทานตองถูก
หักบางสวน	และสวนที่เหลือจะคืนใหทานภายใน	45-60	วัน	(ตามกฎของแตละสายการบิน)	ถายังไมออกตัว๋ทานจะ
เสียแตคามัดจําตัว๋ตามจริงเทาน้ัน
-	คาหองพักในทวีปยุโรป	ถาคณะออกเดินทางได	และทานไมผานการพิจารณาวีซา	ตามกฎทานจะตองโดนคามัดจํา
หองใน	2	คืนแรกของการเดินทางหากทานไมปรากฏตัวตามวันที่เขาพัก	ทางโรงแรมจะตองยึดคาหอง	100%	ในทันที
ทางบริษทัจะแจงใหทานทราบ	และมีเอกสารชี้แจงใหทานเขาใจ
9.	หากทานผานการพิจารณาวีซา	แลวยกเลิกการเดินทางทางบริษทัขอสงวนสิทธิใ์นการยึดคาใชจาย

ทัง้หมด	100%
10.	ทางบริษทัเริม่ตน	และจบ	การบริการ	ทีส่นามบินสุวรรณภูมิ	กรณีทานเดินทางมาจากตางจังหวัด	หรือ

ตางประเทศ	และจะสํารองตัว๋เครื่องบิน	หรือพาหนะอยางหน่ึงอยางใดที่ใชในการเดินทางมาสนามบิน	ทางบริษทัจะ
ไมรับผิดชอบคาใชจายในสวนน้ี	เพราะเป็นคาใชจายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษทั	ฉะน้ันทานควร
จะใหกรุป	FINAL	100%	กอนที่จะสํารองยานพาหนะ

กรุณาจองลวงหนาพรอมชําระงวดแรก	40,000	บาท	กอนการเดินทาง	พรอมแฟกซสําเนาหนาหนังสือเดินทาง
Passport	มายังบริษทั	และคาใชจายสวนที่เหลือกรุณาชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา	14	วัน	มิฉะน้ันจะถือวาทาน
ยกเลิกการเดินทาง

1.	คาตัว๋เครื่องบินไป-กลับ	กรุงเทพฯ-ซูริค//ซูริค-กรุงเทพฯ	(หรือสลับประเทศลงกอน-หลัง)
2.	คารถปรับอากาศนําเที่ยวตามระบุไวในรายการ	พรอมคนขับรถที่ชํานาญเสนทาง	กฎหมายในยุโรปไมอนุญาต

ใหคนขับรถเกิน	12ช.ม./วัน
3.	โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเทาในระดับเดียวกัน	โรงแรมสวนใหญในยุโรปจะไมมีเครื่องปรับอากาศ

เน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ าและราคาโรงแรมจะปรับขึน้	3-4	เทาตัว	หากวันเขาพักตรงกับงานเทศกาลเทรด
แฟรหรือการประชุมตางๆ	อันเป็นผลที่ทําใหตองมีการปรับเปลี่ยนยายเมือง	โดยคํานึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก



4.	คาธรรมเนียมในการยื่นวีซายุโรปหรือกลุมเชงเกนวีซา	และคาธรรมเนียมวีซา	ทางสถานทูตไมคืนใหทานไมวา
ทานจะผานการพิจารณาหรือไมก็ตาม
5.	คาอาหารที่ระบุในรายการ	ใหทานไดเลิศรสกับอาหารทองถิ่นในแตละประเทศ
6.	คาบริการนําทัวรโดยหัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวใหความรู	และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอด

การเดินทาง
7.	คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ	1,000,000	บาท

1.	คาภาษีมูลคาเพิ่ม	7	%	และคาภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3	%
2.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาโทรศัพท	,	คาซักรีด	,	คาเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
3.	คาผกผันของภาษีน้ํามันที่ทางสายการบินแจงเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
4.	คาพนักงานยกกระเปา	ณ	โรงแรมที่พัก	(ทางบริษทัฯไมไดจัดใหแกทานเน่ืองจากปองกันการสูญหายจาก

มิจฉาชีพที่แฝงตัวเขามาในโรงแรมที่พัก	และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขาหองพักสําหรับทุกทาน)
5.	คาทิปพนักงานขับรถในยุโรปทานละ	18	ฟรังส
6.	คาทิปหัวหนาทัวร	ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก	ทานละ	100	บาทตอวัน

เอกสารทีใ่ชในการยื่นขอวีซา	VISA	(ตองมาโชวตัวทีส่ถานทูตเพื่อสแกนลายน้ิวมือทุกทาน)
1.	หนังสือเดินทางทีเ่หลืออายุใชงานไมตํ่ากวา	6	เดือน	และมีหนาพาสปอรตวางอยางนอย	3	หนา
2.	รูปถายสี	(ตองถายไวไมเกิน	6	เดือน	ฉากหลังเป็นสีขาวเทานัน้	)	1.5	X	2.0	น้ิว	จํานวน	3	รูป	ขึน้อยูกับ

ประเทศที่จะเดินทาง
3.	หลักฐานแสดงสถานะการทํางาน	1	ชุด

*	คาขาย	หลักฐานทางการคา	เชน	ใบรับรองจากกระทรวงพาณิชยหรือใบทะเบียนการคาที่มีชื่อผูเดินทาง	อายุยอน
หลังไมเกิน	3	เดือนนับจากเดือนที่จะเดินทาง	*พนักงานและผูถือหุน	หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาอังกฤษ
ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN	แทนการใชชื่อแตละสถานทูต
*	ขาราชการและนักเรียน	หนังสือรับรองจากตนสังกัด	หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษ	
4.	หลักฐานแสดงฐานะการเงินทานละ	1	ฉบับ	(	สถานทูตรับบัญชีออมทัพยเทานัน้	สวนบัญชีอื่นๆ

นอกจากออมทรัพยและเอกสารแสดงทางการเงินอื่นๆ	สามารถยื่นแนบเพิม่เติมได	ทัง้น้ีเพื่อใหหลักฐาน
การเงินของทานสมบูรณทสุด)
*	หนังสือรับรองจากธนาคาร	ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคําวา	TO	WHOM	IT	MAY	CONCERN	แทน
การใชชื่อแตละสถานทูตพรอม	Statement	และ	สําเนาสมุดเงินฝาก	ออมทรัพย	โดยละเอียดทุกหนา	ยอน
หลัง	6	เดือน	กรุณาสะกดชื่อใหตรงกับหนาพาสปอรต	และหมายเลขบัญชีเลมเดียวกับสําเนาที่ทานจะใชยื่นวีซา	(ใช
เวลาดําเนินการขอประมาณ	3-5	วันทําการ)
*	เด็กตองทําเอกสารรับรองบัญชีจากทางธนาคารบิดาหรือมารดา
*สามี-ภรรยาที่มีการจดทะเบียนสมรส	สามารถใชเอกสารการเงินรวมกันได	แตใหทางธนาคารออกเอกสารแยก
คนละชุด
5.	กรณีเด็กอายุตํ่ากวา	20	ปีบริบูรณ	/	หากเด็กไมไดเดินทางกับบิดา/มารดาคนใดคนหน่ึง	หรือบิดามารดาไมได

เดินทางทั้งสองคน	ตองมีจดหมายยินยอมใหเดินทางไปตาง	ประเทศจากบิดา	และ	มารดา	ซึ่งจดหมายตองออกโดยที่
วาการอําเภอ
6.	สําเนาบัตรประชาชน	หรือ	สําเนาสูติบัตร	1	ชุด
7.	สําเนาทะเบียนบาน	1	ชุด
8.	สําเนาทะเบียนสมรส	หรือ	ทะเบียนหยา	1	ชุด
9.	สําเนาใบเปลีย่นชื่อ-สกุล	(ถามี)	1	ชุด
10.	การบิดเบือนขอเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิใหเดินทางเขาประเทศในกลุมเชงเกน

เป็นการถาวร	และถึงแมวาทานจะถูกปฏิเสธวีซาสถานทูตไมคืนคาธรรมเนียมที่ไดชําระไปแลวและหากตองการขอ
ยื่นคํารองใหมก็ตองชําระคาธรรมเนียมใหมทุกครั้ง
11.	หากสถานทูตมีการเรียกสัมภาษณ	ทางบริษทัฯขอความรวมมือในการเชิญทานไปสัมภาษณตาม

นัดหมายและโปรดแตงกายสุภาพ	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	จะสงเจาหนาที่ไปอํานวยความสะดวก	และประสานงานตลอด
เวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติมทางบริษทัใครขอรบกวนทานจัดสงเอกสารดังกลาวเชนกัน
12.	กรณีทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากไดวีซาแลว	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการแจงสถาน

ทูตยกเลิกวีซาของทาน	เน่ืองจากการขอวีซาในแตละประเทศจะถูกบันทึกไวเป็นสถิติในนามของบริษทัฯ
13.	ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะทานทีมี่เอกสารพรอมและมีความประสงคทีจ่ะเดินทางไปทอง



เทีย่วยังประเทศตามทีร่ะบุเทานัน้	การปฏิเสธวีซาอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซาปลอมหรือผิด
วัตถุประสงคในการยื่นขอวีซาทองเที่ยว	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน	โดยจะหักคาใชจายที่เกิดขึน้จริงและ
จะคืนใหทานหลังจากทัวรออกเดินทางภายใน	30	วัน	โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
ทั้งน้ีจะคํานึงถึงประโยชนและความปลอดภัยของผูเดินทางเป็นหลัก

**	กรุณาสํารองทีน่ัง่ลวงหนากอนการเดินทางอยางนอย	8	สัปดาหเพื่อความสะดวกในการยื่นวีซา	**
ตองการเดินทางโดยชัน้ธุรกิจ	Business	Class	กรุณาสอบถามราคาเพิม่เติมจากเจาหนาที่
โปรแกรมการเดินทางอาเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมะสม	เน่ืองจากสภาพ	ลม	,ฟา	,	อากาศ,การลาชาอันเน่ืองมา

จากสายการบิน	และสถานการณในตางประเทศที่ทางคณะเดินทางในขณะน้ัน	เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง	ได
มอบหมายให	หัวหนาทัวรผูนําทัวร	มีอํานาจตัดสินใจ	ณ	ขณะน้ันทั้งน้ีการตัดสินใจ	จะคํานึงถึงผลประโยชนของหมู
คณะเป็นสําคัญ

1.		ยกเลิกกอนการเดินทาง		45	วัน	-	คืนคาใชจายทั้งหมด	ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุด	หรือเทศกาลที่
ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน			หรือ	กรุปทีมี่การการันตีคามัดจําทีพ่ักโดยตรงหรือโดยการผาน
ตัวแทนในประเทศ	หรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได
2.		ยกเลิกกอนการเดินทาง	40	วันขึน้ไป	-		เก็บคาใชจาย	ของมัดจําทั้งหมด			
3.		ยกเลิกกอนการเดินทาง		35	วันขึน้ไป		-		เก็บคาใชจาย		80	%	ของราคาทัวร
4.		ยกเลิกกอนการเดินทาง		25	วัน	-	เก็บคาบริการทั้งหมด	100	%


