SUMMER SWITZERLAND 10 DAYS (TG)

สวิตเซอร์แลนด์ (ฤดูร้อน)
10 วัน 7 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG) (บินตรง)
การันตรีพกั โรงแรมสุดหรู BÜRGENSTOCK HOTEL 100%
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ไฮไลท์ของโปรแกรม >> เส้นทางท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ใหม่ๆ ที่เราอยากชวนท่านไปสัมผัส
สักครัง้ ในช่วงฤดูรอ้ น ท่านจะได้พบดอกไม้ป่าต่างออกดอกสวยงาม เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติเปิ ด
ให้ทา่ นได้เที่ยว ทีจ่ ะมีเฉพาะช่วงฤดูรอ้ นนี้ เท่านั้น (แต่อากาศสบายๆ) และท่านจะได้พบกับคาว่า
“สวิ ตเซอร์แลนด์สวยดังสวรรค์
่
บนดิ นอย่างแท้จริ ง”
>> ชมทะเลสาบบนยอดเขา OESCHINENSEE ได้ขึ้นชื่อว่าเป็ นทะเลสาบบนภูเขาที่สวยที่สุดของสวิสฯ
>> ชมโรงแรม AESCHER HOTEL ที่มีวิวทิวทัศน์สวยงาม ติด 1 ใน 10 ภาพถ่ายที่สวยที่สุดในโลก
>> นั ่งรถไฟไอน้าโบราณชมวิวแบบพาโนรามา BRIENZ –ROTHORN -BAHN เก่าแก่ที่สุดในสวิสฯ
>> ชมหมู่บา้ น SAAS – FEE หมู่บา้ นในหุบเขา ฉายา ไข่มุกแห่งเทือกเขาเอล์ป
>> สนุกสนานกับการเล่น MOUTAIN COASTER เครื่องเล่นบนยอดเขาที่ทา่ นต้องลองสักครัง้
>> นั ่งรถไฟสู่สถานี GORNERGRATT ชมยอดเขา MATTERHORN สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์
>> ชมเมือง ZERMATT เมืองปลอดมลภาวะ สวยและโรแมนติคสุดๆ พักบน ZERMATT 100%
>> ชมยอดเขา GRINDELWALD FIRST เดินเลียบหน้าผาเฟี ยร์ส (First Cliff Walk by Tissot)
>> ชมธารน้าแข็ง ALETSCH GLACIER ธารน้าแข็งที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลกของสวิตเซอร์แลนด์
>> ชมหุบเขา AARESCHLUCHT หุบเขาสุดมหัศจรรย์ของสวิสเซอร์แลนด์
>> ชมทะเลสาบ BLAUSEE LAKE ทะเลสาบ ที่มีน้าใสจนเห็นพื้ นด้านล่าง
>> ชมเมือง LEUKERBAD เมืองน้าแร่ชื่อดัง และให้ทา่ นได้อาบน้าแร่บนเทือกเขา
>> ชมเมือง GRUYERES เมืองเล็กๆแสนสวย มีชื่อเสียงในการผลิตเนยแข็ง
>> ชมเมือง SION เมืองแห่ง 2 ปราสาทเก่าแก่ของสวิสฯ
>> ชมและให้อาหารตัว MARMOT กระรอกยักษ์สุดน่ารัก นิสยั ดี แห่งเทือกเขาเอล์ป

พักโรงแรมระดับ 4 ดาว
พิเศษเมนู
ฟองดูวส์ วิส / อาหารพื้ นเมือง / อาหารไทย
รวมค่าคนขับรถในยุโรป/
รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า
แจกน้าดื่มท่านละ 1 ขวด / วัน
กำหนดกำรเดินทำง

เดือนมิถุนายน 2563 //
เดือนกรกฎาคม 2563 //

12 – 21
3 – 12
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รำยละเอียดกำรเดินทำง
วันแรก (1) สนำมบินสุ วรรณภูมิ - กรุงเทพมหำนคร
21.30 น.

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย เคาน์เตอร์ D พบ
เจ้าหน้าที่บริ ษทั อานวยความสะดวกโปรดสังเกตป้าย HAPPYLONGWAY

วันที่สอง (2) ซูริค - เบิร์น – กรุยแยร์ - ซิออน - เลคเกอร์ บำด
01.05 น.
07.50 น.

บินตรงสู่ กรุงซูริค โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970 (ใช้เวลาประมาณ 11 ชม.)
ถึงสนำบินเมืองซูริค ปะเทศสวิตเซอร์ แลนด์ หลังจากผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมือง กรุยแยร์ (GRUYERES) (ระยะทำง 180 กม. ใช้ เวลำประมำณ 2 ชม. 30
นำที) เมืองดังแหล่งผลิตเนยแข็งที่มีชื่อเสียงที่สุดของสวิสเซอร์แลนด์ และมีชื่อเสียงระดับโลก จากนั้นนาชม
เมืองกรุ ยแยร์ ภายในเมืองมีถนนใหญ่อยูเ่ พียงสายเดียว ซึ่งถนนสายนี้ตดั ขึ้นไปสู่ปราสาทกลางดงดอกไม้ดว้ ย
เหตุที่ต้งั อยูบ่ นยอดเขา ตัวเมืองจึงไม่อาจขยายใหญ่ไปกว่านี้ นาท่านเข้าชม ปราสาทกรุ ยแยร์ (CHATEAU
DE GRUYERES) ตั้งอยูบ่ นเนินเขาสูงสุดของเมือง สร้างในศตวรรษที่ 12 ตัวปราสาทสร้างด้วยหินเป็ นป้อม
ปราการที่แข็งแกร่ ง ภายในตกแต่งอย่างสวยงาม ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกแห่งชาติของสวิสฯ
เช่นเดียวกับปราสาทซิยง ให้ท่านเดินตามอัธยาศัยหรื อเลือกซื้อชีส จนได้เวลานัดหมาย

กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซิออน (SION) (ระยะทาง 105 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 30นาที) อีกหนึ่งเมือง
ท่องเที่ยวอันมากเสน่ ห์ และยังเป็ นเมืองหลวงของ รัฐวาเล (Valais) อยูต่ ะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ อีกทั้งยังเป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน เมืองซิออน ยังเป็ นที่รู้จกั กันว่าเป็ นเมืองที่
ได้รับแสงแดดและความอบอุ่นจากดวงอาทิตย์มากที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ และยังได้รับการขนานนามว่า
เป็ นเมืองเก่าที่มีบรรยากาศแบบฝรั่งเศสอย่างแท้จริ ง นาท่านชม ปรำสำทวำเลีย (VALERE CASTLE) หรื อ
มหาวิหารวาเลีย (Valere basilica) เป็ นปราสาทป้อมปราการขนาดใหญ่ที่ต้งั อยูบ่ นเนินเขาเหนือตัวเมือง โดย
ปราสาทถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 12 - 13 ถูกสร้างขึ้นในสถาปัตยกรรมแบบโรมัน - โกธิค และถือว่า
เป็ นหนึ่งในปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดในโลก ภายในโบสถ์ถูกตกแต่งด้วยภาพจิตรกรรมฝาผนังจากศตวรรษที่ 15
ปัจจุบนั ปราสาทได้กลายเป็ นอนุสาวรี ยป์ ระวัติศาสตร์ที่สาคัญแห่งหนึ่งของประเทศไปแล้ว จากนั้นนาท่าน
ชมย่ำนเมืองเก่ำ (OLD TOWN) ให้ท่านได้สมั ผัสความเก่าแก่ของตัวเมือง ชื่นชมในความงดงามของเหล่า
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อาคารบ้านเรื อน ปราสาทป้อมปราการ พิพิธภัณฑ์ และอื่นๆ ซึ่งทั้งหมดล้วนแต่เป็ นมรดกทางประวัติศาสตร์
ที่สาคัญของเมืองและของประเทศอีกด้วย

นาท่านเดินทางสู่เมืองเลคเกอร์ บำด (LEUKERBAD) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใช้เวลา 45 นาที) เป็ นหมู่บา้ น
เล็กๆที่มีน้ าแร่ ธรรมชาติ ที่ได้ข้ นึ ชื่อว่า wellness เพราะเป็ นเมืองน้ าแร่ อุ่นๆ อุณหภูมิประมาณ 30 – 40 องศา
ทั้งในหน้าหนาว หรื อหน้าร้อน แก้ปวดแก้เมื่อย ดีสาหรับคนสูงอายุที่มีโรคไขข้อ หรื อโรคปวดต่างๆ
ประจาตัว และเมืองแห่งนี้ ยงั เป็ นที่รู้จกั กันดีในเมืองแห่งกีฬาฤดูหนาวและเป็ นที่ต้งั แหล่งสปารี สอร์ทซึ่ง
ให้บริ การน้ าพุร้อนจานวนมาก
** พิเศษให้ ท่ำนอิสระผ่อนคลำยอำบนำ้ แร่ ที่มที ้งั ในร่ มและกลำงแจ้ง ตำมอัธยำศัย **

คำ่
ที่พกั

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้ เมือง
REGINA TERME HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ำ 4 ดำว
**กรุณำเตรียมกระเป๋ำ OVERNIGHT BAG สำหรับพักค้ำงคืนที่เมืองซำร์ สเฟและเซอร์ แมท 2 คืน***

วันที่สำม (3) เลคเกอร์ บำด – Betten – Bettmerhorn – Aletsch Arena - ซำร์ สเฟ
เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริ กนั ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านออกเดินทางสู่ สถำนี Betten เพื่อนาท่านขึ้นกระเช้าสู่ หมู่บ้ำน Battmeralp เป็ นหมู่บา้ นท่องเที่ยว
เล็กๆ สงบๆ ปลอดยานยนต์ ขึ้นลงด้วยรถกระเช้าอย่างเดียว ที่ต้งั อยูบ่ นระดับความสูง 1,400 เมตร จาก
ระดับน้ าทะเล นาท่านเปลี่ยนกระเช้าขึ้นเขา Bettmerhorn (สูง 2,647 เมตร) 1 ใน 3 ของจุดชมวิวธำรนำ้ แข็ง
Aletsch Arena ธารน้ าแข็งที่มีความยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ มีความยาวถึง 22.6 กิโลเมตร และยังได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็ นมรดกโลก โดยองค์การยูเนสโก (Unesco) ในปี ค.ศ.2001 โดยธารน้ าแข็งแห่งนี้ สามารถ
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ขึ้นได้ 3 จุด คือ มูสฟลูห์ (Moosfluh) เบตต์เมอร์ฮอร์น (Bettmerhorn) และ เอกกิสฮอร์น (Eggishorn) อิสระ
ให้ท่านท่านชมความงดงามของกลาเซียตามอัธยาศัย (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.)

กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมืองบนเขำ
จนกระทัง่ ได้เวลาพอสมควร นาท่านเดินทางสู่ ดา้ นล่าง จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองซำร์ ส - เฟ (Saas-Fee)
(ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.) เมืองเล็กๆ ใจกลางหุบเขาที่งดงาม ถูกล้อมรอบด้วยภูเขา 13 ยอด
ถือเป็ นหนึ่งในสถานที่ที่สวยงามที่สุดในโลก จนได้รับการขนานนามว่าเป็ น ไข่มุกแห่ งเทือกเขาแอลป์
(Pearl of the Alps) ซึ่งเมืองนี้มีความคล้ายคลึงกับเซอร์แมท เนื่องจากเป็ นหมู่บา้ นปลอดรถยนต์ ไม่สามารถ
นารถเข้ามาใช้ได้ (ยกเว้นรถสาหรับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาติเป็ นกรณี พิเศษ) ให้ท่านได้อิสระเดินเล่นชม
เมืองตามอัธยาศัย

กิจกรรมแนะนำ หรื อจะเลือกให้อาหารเจ้ำมำร์ มอต (Marmot) สัตว์ในตระกูลกระรอก แต่มีขนาดอ้วนปุ๊ กลุก๊
กว่า นิสยั เป็ นมิตร น่ารัก ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถซื้ออาหารจากสานักงานท่องเที่ยวได้ในราคา 6
สวิสฟรังก์ ซึ่งพวกมันจะออกมาให้เห็นในช่วงที่มีอากาศอุ่น ระหว่ำงเดือนพฤษภำคม-กันยำยนเท่ ำนั้น
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คำ่
ที่พกั

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้ เมือง
SCHWEIZERHOF HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ ำ 4 ดำว

วันที่สี่ (4) ซำร์ สเฟ - เซอร์ แมท - นั่งรถไฟสู่ สถำนีกอร์ นเนอร์ แกท – แมทเทอร์ ฮอร์ น – เซอร์ แมท
อินเทอร์ ลำเก้ น - กรินเดลวำร์ ล
เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริ กนั ณ โรงแรมที่พกั

กลางวัน

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่เมืองเซอร์ แมท (ZERMATT) หมูบ่ า้ นในสกีรีสอร์ ทยอดนิยมของชาวสวิส เมือง
ซึ่งปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะ ไม่มีรถยนต์ที่ใช้น้ ามันเป็ นเชื้อเพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์รี่, จักรยาน และ
เดินเท่านั้น อิสระท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัยเดินเล่นช้อปปิ้ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

นาท่านเดินทางสู่สถานี รถไฟกอร์ นเนอร์ แกท นาท่านขึ้นชม “ยอดเขำแมทเทอร์ ฮอร์ น”ซึ่งถือเป็ น
สัญลักษณ์ของประเทศสวิตฯ ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตร เหนือระดับน้ า ทะเล ตื่นตาตื่นใจกับยอดเขาแมท
เทอร์ ฮอร์น ชื่นชมกับทิวทัศน์เหนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ่งปกคลุมยอดเขาตัด
กับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า นาท่านสู่ลานหิมะอันกว้างใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะและชมบรรยากาศของ
“ยอดเขาเมทเธอร์ฮอร์ น ”ยอดเขาทรงปิ รามิดที่มีปลายคุม้ งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ท
ดีสนียน์ าไปเป็ นแบบเครื่ องเล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนียแ์ ลนด์ ตลอดจนทิวทัศน์
โดยรอบที่สวยงามยิง่ นัก จากนั้นได้เวลานาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองเซอร์แมท จากนั้นระหว่างทางนาท่าน
แวะลงที่สถานี Rotenboden นำท่านแวะถ่ายรู ปทะเลสาบ Riffelsee ทะเลสาบเล็กๆ บนเขาที่ท่านสามารถ
ด

SUMMER SWITZERLAND 10 DAYS (TG) สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน (ฤดูร้อน)
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ถ่ายรู ปเห็นเงาสะท้อนของยอดเขา Matterhorn ในทะเลสาบได้ ( ทะเลสำบจะเป็ นนำ้ ช่ วง มิ.ย.- พ.ย. ส่ วน
ฤดูหนำวจะกลำยเป็ นนำ้ แข็ง)

คำ่
ที่พกั

จำกนั้นอิสระให้ ท่ำนพักผ่อนตำมอัธยำศัย
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย
AMBASSADOR HOTEL หรื อระดับเทียบเท่ ำ 4 ดำว

วันที่ห้ำ (5) เซอร์ แมท – KANDERSTEG – ทะเลสำบออชิเน่ น – BLAUSEE - กรินเดลวำลด์
เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริ กนั ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านเดินทางสู่โดยรถไฟสู่ เมืองทำสซ์ (Taesch) เพื่อนาท่านเปลีย่ นเป็ นรถโค้ชจากนั้นท่านเดินทางสู่ เมือง
KANDERSTEG (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม. 30 นาที) จากนั้นนาท่านขึ้นกระเช้ ำ Gondelbahn
Kandersteg Oeschinensee AG สู่ ทะเลสำบออชิเน่ น (Oeschinensee ) จากนั้นนาท่านนัง่ รถมินิบสั
ต่อไปยังทะเลสาบ (รวมอยู่ในค่ ำทัวร์ ) ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร (รถมินิบัสเปิ ดบริกำร 11.30 – 16.30
น. ) จากนั้นอิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมความสวยงามของทะเลสาบสีเขียมรกตที่มีฉากหลังเป็ นผูเ้ ขา ได้ข้ นึ
ชื่อว่าเป็ นทะเลสาบบนภูเขาที่สวยที่สุดของสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งทะเลสาบแห่งนี้ต้งั อยูบ่ นความสูง 1,580 ม.ซึ่ง
น้ าในทะเลสาบเกิดจากการละลายของหิมะ และจากตาน้ าที่ผดุ ขึ้นมา เป็ นแหล่งน้ าสาคัญของชาวเมือง และ
ยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็ นหนึ่งในมรดกโลก (Unesco ) อิสระให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย

** หมำยเหตุ : กระเช้ ำขึน้ สู่ Oeschinensee เปิ ดบริกำรตั้งแต่ กลำงเดื อน พ.ค. – ปลำยตุลำคม เท่ ำนั้น **
กิจกรรมแนะนำ ที่เป็ นที่ชื่นชอบของที่นี่ คือ Mountain Coaster หรื อรถเลื่อนบนรางลงภูเขาให้ท่านได้
สนุกสนาน และปลอดภัยอีกด้วย สามารถเล่นได้ท้งั เด็กและผูส้ ูงอายุ หำกท่ ำนสนใจสำมำรถสอบถำมกับ
ทำงหัวหน้ำทัวร์ (ไม่รวมในค่ำทัวร์ )
SUMMER SWITZERLAND 10 DAYS (TG) สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน (ฤดูร้อน)
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กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
ช่วงบ่ายๆ นาท่านลงสู่ดา้ นล่าง จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบบลูซี BLAUSEE LAKE (ระยะทาง 7
กิโลเมตร ใช้เวลา 10 นาที) ทะเลสาบนี้น้ าเทอร์ควอยส์ เป็ นทะเลสาบของเอกชน ที่อยูใ่ นเขต Bernese
Oberland อยูร่ ะหว่างเมือง Frutigen และ Kandersteg เป็ นที่ๆใช้ไว้สาหรับเพาะพันธุป์ ลาเทราซ์ ด้วยความ
สวยงามของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสีน้ าทะเลสาบมีสีน้ าเขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็นพื้นดิน
ด้านล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แหวกว่ายในทะเลสาบอีกด้วยจนได้ข้ นึ ชื่อว่า Blausee Blue Trout
โดยยังเปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวสามารถตกปลาเทราซ์ได้อีกด้วย อิสระให้ท่านเดินเล่นถ่ายรู ปกับทะเลสาบที่มี
ความสวยงามแห่งนี้

จากนั้นนาท่านเดินทางกลับสู่ เมืองกรินเดลวำลด์ (Grindelwald) เมืองที่มีชื่อเสียงของ กรุ งเบิร์น (Bern) เมือง
หลวงที่สวยงามของของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ โดยตัวเมืองตั้งอยูบ่ นเทือกเขากรุ งเบิร์น-แอลป์ (Bernese Alps) อยูเ่ หนือระดับน้ าทะเล 1,034 เมตร อิสระท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย

SUMMER SWITZERLAND 10 DAYS (TG) สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน (ฤดูร้อน)
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คำ่
ที่พกั

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้ เมือง สวิสฟองดูว์ / สเต็ก / ช้ อกโกแลตฟองดูว์
SUNSTAR HOTEL GRINDELWALD หรื อระดับเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว

วันที่หก (6) กรินเดลวำลด์ – เฟี ยร์ ส – นั่งกระเช้ ำ – อินเทอร์ ลำเก้ น - กรินเดลวำลด์
เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริ กนั ณ โรงแรมที่พกั
นาท่านขึ้นกระเช้าสู่ดา้ นบนที่ความสูงระดับ 2,168 เมตร สู่ กริ นเดลวาลด์ เฟี ยร์ ส (Grindelwald First) (
สถานที่ถ่ายทาละคร ลิขิตรัก) พระเอกแห่งเขาด้านกิจกรรมที่สนุกสนานตื่นเต้น สู่ยอดเขา นาท่านเดินเลียบ
หน้าผาเฟี ยร์ ส (First Cliff Walk by Tissot) ที่เลาะริ มหน้าผาสูงชมทัศนียภาพตระการตาของไอเกอร์ จนเดิน
สู่บริ เวณจุดชมวิวพาโนราม่า โดยทิสโซต์ (Tissot) จุดชมวิวที่ให้ท่านได้พบสุดยอดทัศนียภาพพาโนราม่า บน
ระเบียงชมวิวที่ยนื่ ออกไปสัมผัสธรรมชาติ ความยาวถึง 45 เมตร

จากนั้นให้ท่านอิสระตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกทากิจกรรมต่างๆ มากมายซึ่งจะมีปรับเปลี่ยนในแต่ละ
ฤดูกาล เช่น First Flyer / Snow Sledge / ปั่นจักรยำน เป็ นต้น ( ไม่รวมในค่าทัวร์ )

หรื อท่านสามารถเดินไปชมทะเลสาบ Bachalp lake ทะเลสาบเล็กๆ สุดสวยบนยอดเขา ใช้เวลาเดินประมาณ
1 ชม. ( ทะเลสาบจะเปิ ดให้ชมตั้งแต่กลางเดือน พ.ค. - ต.ค.เท่านั้น ) จากนั้นเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย

SUMMER SWITZERLAND 10 DAYS (TG) สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน (ฤดูร้อน)
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กลำงวัน

อิสระท่ ำนรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย คืนเงินให้ ท่ำนละ 30 CHF
จนกระทัง่ ได้เวลาพอสมควร นาท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ ลำเก้น (Interlaken) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้
เวลา 30 นาที) อิสระให้ท่านเดินท่านเล่นชมเมืองตามอัธยาศัยทุกท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งที่มีร้าน
ตัวแทนจาหน่ายนาฬิกาชื่อดังอาทิ ROLEX, PATEXPHILIPPE, PANERIA,OMEGA,TAG ฯลฯ ร้านขาย
ของที่ระลึก, มีดสวิส ร้านช็อคโกแลต เป็ นต้น หรื อจะเลือกเดินชมเมืองตามอัธยาศัย

คำ่
ที่พกั

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรไทย
SUNSTAR HOTEL GRINDELWALD หรื อระดับเทียบเท่ ำระดับ 4 ดำว

วันทีเ่ จ็ด (7) กรินเดลวำลด์ – เลำเทอบรุนเน่ น - Brienz Rothorn - อำเร่ จอร์ จ - เบอร์ เกินชต็อค
เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริ กนั ณ โรงแรมที่พกั

SUMMER SWITZERLAND 10 DAYS (TG) สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน (ฤดูร้อน)
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นาท่านเดินทางสู่เมือง เลำเทอบรุนเน่ น (LAUTERBRUNNEN) (ระยะทาง 20 กิโลเมตร ใช้เวลา 30
นาที) นาท่านเดินเล่นแวะถ่ายรู ปกับหมู่บา้ น เล็กๆในหุบเขาที่แยกเป็ นสองแพร่ ง เงียบสงบที่ไม่วุ่นวาย โดยมี
ฉากหลังของหมู่บา้ นคือน้ าตกที่มีชื่อเสียงที่สุดชื่อว่า ชเตาบ์บาค (Staubbach) น้ าตกที่มคี วามสูง 300 เมตร
และเป็ นหนึ่งในน้ าตกที่ตกลงมาแบบม้วนเดียวจบที่สูงที่สุดในยุโรป
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองเบรียนซ์ (Brienz) นาท่านสู่ สถำนี Brienz-Rothorn-Bahn หรื อ BRB
(จะเปิ ดทำกำรช่ วงฤดูร้อน เปิ ดทำกำรช่ วงวันที่ 6 มิ.ย. – 25 ตุ.ค.ของทุกปี ) ท่านจะได้ชมเส้นทางรถไฟหัว
จักรไอน้ าแบบพาโนรามา ที่เก่าแก่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ซึ่งเปิ ดใช้งานมาตั้งแต่ปี 1892 ด้วยขบวนรถไฟ
เล็กหัวจักรไอน้ า ที่จะพาเราขึ้นเขาสูงเพื่อชมทัศนียภาพของทะเลสาบ Brienz อันแสนงดงาม จนถึงจุดชมวิว
ยอดเขาโรธอน ระดับสูง 2,346 เมตร จุดชมวิวนี้เราสามารถมองเห็นทิวทัศน์มุมกว้างของดินแดนในเขตเบอร์
นิสโอเบอร์แลนด์ได้สุดสายตา วิวทะเลสาบเบรี ยนซ์สีเขียวอมฟ้าเบื้องล่าง โดยมียอดเขายุงเฟรา ไอเกอร์ และ
โฮซ์เกน เป็ นฉากหลัง

กลำงวัน

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมืองบนยอดเขำ
จนกระทัง่ ได้เวลาพอสมควร นาท่านเดินทางสู่ดา้ นล่างนาท่านออกเดินทางสู่ อำเร่ จอร์ จ (Aareschlucht /
Aare Gorge) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใช้เวลา 30นาที) ตั้งอยูใ่ นเขต Meiringen เป็ นทางผ่านของแม่น้ า Aare
ตามบริ เวณซอกของหุบเหว โดยมีน้ าแข็งที่ละลายจากยอดเขา Faulhorn ไหลตกลงมาสมทบ ซึ่งทางการเบิร์น
ได้สร้างสะพานไม้เพื่อให้เป็ นทางเดิน ปี 1888 ซึ่งสามารถเข้าได้ 2 ทาง คือ Aareschlucht West และ Ost.
West นาท่านชมสายน้ ามรกตที่เกิดจากการละลายของน้ าแข็งจากเทือกเขาเอลป์ ไหลลัดเลาะตามหมู่บา้ น ใน
ที่สุดจะกลายเป็ นแม่น้ าอาเร่ ไหลลงสู่ทะเลสาบที่เมืองอินเทอร์ลาเก้น เป็ นหุบเหวที่โดดเด่นในเรื่ องของโตรก
หินผาที่ทอดยาวไปตลอดแนวแม่น้ า โดยหุบ เหวนั้นมีความสูงชันขึ้นไปถึง 165 ฟุต (50 เมตร) (เปิ ดให้ชม
ตั้งแต่ เม.ย. - ปลำย ต.ค.เท่ ำนั้น)

SUMMER SWITZERLAND 10 DAYS (TG) สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน (ฤดูร้อน)
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คำ่
ที่พกั

วันทีแ่ ปด (8)
เช้า

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เบอร์ เกินชต็อค (Bürgenstock) (ระยะทาง 50 กิโลเมตร ใช้เวลา 1 ชม.) เป็ นภูเขาใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีความสูง 1,115 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ตั้งอยูต่ ิดกับทะเลสาบลูเซิร์น โดยด้านที่
ติดกับทะเลสาบเป็ นหน้าผาสูงชัน ส่ วนอีกด้านเป็ นเนินลาดลงไปหาหมู่บา้ นเอ็นเนิทเบอร์เกิน ทาให้สามารถ
เดินหรื อขับรถยนต์ข้ ึนไปยังยอดเขาจากด้านนี้ได้
รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรพืน้ เมือง
BÜRGENSTOCK HOTEL หรื อระดับเทียบเท่า 4 ดาว อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

เบอร์ เกินชต็อค – Ebenalp – Aescher Hotel - ซู ริค
รับประทานอาหารเช้าแบบอเมริ กนั ณ โรงแรมที่พกั

SUMMER SWITZERLAND 10 DAYS (TG) สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน (ฤดูร้อน)
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กลำงวัน

คำ่
ที่พกั

นาท่านเดินทางสู่ สถำนีกระเช้ ำ Ebenalp bahn (ระยะทาง 170 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาที) เพื่อนาท่าน
ขึ้นกระเช้าไปชมโรงแรมริ มหน้าผา Aescher Hotel ซึ่งโรงแรมนี้น้ ีมีความพิเศษตรงที่การสร้างติดขอบหน้า
ผาริ มเขาบนภูเขาสูง 1,454 เมตร เมื่อมองมาจากทางก่อนที่จะถึงตัวโรงแรมจะได้วิวที่สวยงามลงตัวมาก โดย
ระหว่างทางที่เดินจะผ่านวิวอันงดงามของหุบเขา เดินทะลุผา่ น ถ้า Wildkirchli Cave และ กระท่อม Hermit’s
House บ้านพักนักบวช และผูแ้ สวงบุญซึ่งสร้างมาตั้งแต่ปี 1658-1893 ผ่าน ห้องทาพิธีทางศาสนา Cave
chapel ซึ่งสร้างเจาะเข้าไปในหุบเขาอายุเกือบ 400 ปี เพราะสร้างมาตั้งแต่ปี 1621จนกระทัง่ ถึงโรงแรม
Aescher อิสระให้ท่านได้ชมความงดงามตามอัธยาศัย จากนั้นนาท่านเดินกลับขึ้นมาสถานีกระเช้า
** หมำยเหตุ : กำรเดินทำงเท้ ำไปโรงแรม Aescher เป็ นทำงเล็กๆ ขรุขระ ระยะทำงไปกลับประมำณ 2
กิโลเมตร เพื่อควำมปลอดภัยสำหรับท่ ำนที่มปี ัญหำเรื่ องขำหรื อเข่ ำ นั่งวิวแชร์ หรื อสุขภำพไม่แข็งแรง ไม่
แนะนำให้ เดินไป ให้ นั่งรอที่ร้ำนอำหำรบนสถำนีกระเช้ ำ เท่ ำนั้น **
รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำรอำหำรพื้นเมือง
จากนั้นได้เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 35 กิโลเมตร ใช้เวลา 40 นาที) เป็ นเมืองที่
ใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ ท่ามกลางทะเลสาบซูริคซึ่งเป็ นทะเลสาบหลักยาว 28 กม. กว้าง 4 กม.
และมีแม่น้ าลิมมัตเป็ นแม่น้ าที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคมิใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลกและ
เป็ นศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรม ซูริคยังเป็ นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกและเป็ นเมือง
ที่ร่ ารวยที่สุดในทวีปยุโรป อีกทั้งเป็ นเมืองที่มีค่าครองชีพแพงมากที่สุดอันดับ 2ในสวิตเซอร์แลนด์ ตามหลัง
มาจากเมืองเจนีวา จากนั้นนาท่านชมย่านใจกลางเมืองเก่าแก่ของซูริค ด้วยอาคารเก่าแก่ที่งดงามจากยุค
ศตวรรษที่ 19 และบนถนนหินกรวดที่คดเคี้ยวก็เป็ นที่ต้งั ของคาเฟ่ ที่ทนั สมัย มีร้านค้า และหอศิลป์ อีกทั้งราย
ล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญๆอย่าง ย่านการค้า Bahnhofstrasse ตลอดจนชมวิวติดแม่น้ า Limmat
จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำรอำหำรจีน
SWISSOTEL ZURICH หรือระดับเทียบเท่ ำ 4 ดำว
หมายเหตุ : เมืองซูริคมีการจัดประชุมบ่อยๆ หากโรงแรมเต็มทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์นอนเมืองข้างเคียง

วันทีเ่ ก้ ำ (9) ซู ริค - สนำมบิน – กรุงเทพฯ
เช้ ำ
13.30 น.

รับประทำนอำหำรเช้ ำแบบอเมริกนั ณ โรงแรมที่พกั
จากนั้นได้เวลาอันสมควรนาท่านออกเดินทางสู่ สนำมบินซูริค เพื่อทาการเช็คอินและทาภาษี
ออกเดินทางกลับสู่กรุ งเทพ โดยสำยกำรบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971
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วันที่สิบ (10) สนำมบินสุ วรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
05.30 น.

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ
*** ขอบพระคุณที่ใช้ บริกำรของเรำ และหวังว่ำจะมีโอกำสรั บใช้ ท่ำนในครั้งต่อๆไป ***

อัตรำค่ำบริกำร
กำหนดกำรเดินทำง

ผูใ้ หญ่
พักห้องคู่

เด็กต่ากว่า 12
กับ 1 ผูใ้ หญ่

เด็กมากกว่า
7 ปี
กับ 2 ผูใ้ หญ่
มีเตียงเสริ ม

12 – 21 มิถุนำยน 2563
3 – 12 กรกฎำคม 2563

149,900
149,900

149,900
149,900

144,900
144,900

เด็กต่ากว่า 7ปี
กับ 2 ผูใ้ หญ่
ไม่มีเตียงเสริ ม

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

139,900
139,900

30,000
30,000

** กำรันตรี 15 ท่ ำนออกเดินทำง รับสู งสุด 25 ท่ ำน **
** หำกตำ่ กว่ำ 15 หรื อทำงบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในกำรงดออกกำรเดินทำง **
เนื่องจากกฎการเข้าพักของโรงแรมในยุโรป บังคับให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปี ขึ้นไปจะต้องนอนมีเตียงเสริ ม
บางโรงแรมเท่านั้นที่มีหอ้ ง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรี ยนแนะนาว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
** ท่ ำนใดที่จะออกตั๋วภำยในประเทศ กรุณำแจ้ งเจ้ ำหน้ ำทัวร์ ก่อน มิเช่ นนั้นทำงบริษัทจะไม่ รับผิดชอบในกรณีที่ออกตั๋วไปแล้ ว**

** รำคำอำจมีปรับขึน้ -ลง ตำมรำคำนำ้ มันที่ปรับขึน้ -ลง แต่จะปรับตำมควำมเป็ นจริงที่สำยกำรบินประกำศปรับ
และที่มเี อกสำรยืนยันเท่ ำนั้น / ตัว๋ กรุ๊ป เมื่อออกตัว๋ แล้วเลื่อนไม่ได้ ทุกกรณี**

อัตรำนีร้ วม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนาเที่ยวตามรายการ
3. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรื อเทียบเท่า
4. ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ
5. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ
6. ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen
7. ค่าประกัน อุบัติ เหตุ ในการเดิ น ทางวงเงิ น 1,000,000 บาท และค่ ารัก ษาพยาบาล ตามเงื่ อนไขแห่ งกรมธรรม์ประกัน
อุบตั ิเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่ ำน / วัน
9. พนักงำนยกกระเป๋ำโรงแรมที่พกั
10. นำ้ ดื่มท่ ำนละ 1 ขวด / วัน
SUMMER SWITZERLAND 10 DAYS (TG) สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน (ฤดูร้อน)

14 | P a g e

อัตรำนีไ้ ม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมจัดทาหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสาหรับผูท้ ี่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
2. ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณี ที่ตอ้ งการใบกากับภาษี
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, มินิบาร์และทีวชี ่องพิเศษ ฯลฯ
4. ค่าอาหารและเครื่ องดื่มสัง่ พิเศษ

กำรจองและกำรชำระ
a. กรุณำชำระมัดจำท่ ำนละ 30,000 บำท ภำยใน 3 วัน
b. จำกวันจองและชำระส่ วนที่เหลือก่อนเดินทำง 14 วัน
c. กรุณำจัดเตรียมเอกสำรและหนังสื อเดินทำง ก่อนกำรเดินทำงอย่ำงน้ อย 25 วัน
หมำยเหตุ
*** กรณีวซี ่ ำยังไม่ทรำบผลก่อนเดินทำง 15 วันทำกำร ทำงบริษัทฯต้องขอเก็บค่ำทัวร์ ท้งั หมดก่อนตำมกำหนด
เงื่ อนไขกำรชำระเงิน แต่หำกวีซ่ำของท่ ำนไม่ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกทำงสถำนฑูต ไม่ว่ำด้ วยเหตุผลใดก็ตำม
ทำงบริษัทจะคืนเงินค่ำทัวร์ ให้ ท่ำน โดยทำงบริษัทฯขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรหักค่ำใช่ จ่ำยที่เกิดขึน้ จริงเท่ ำนั้น
*** หำกท่ ำนจองและส่ งเอกสำรในกำรทำวีซ่ำเข้ ำประเทศล่ำช้ ำ ไม่ ทันกำหนดกำรออกตัว๋ กับทำงสำรกำรบิน
และผลของวีซ่ำของท่ ำนไม่ผ่ำน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่คืนเงินค่ำมัดทั้งหมด

กำรยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่น เป็ น 45 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วัน หักค่ามัดจา 20,000 บาท (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่น เป็ น 26-44 วัน)
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วัน ไม่คืนมัดจา (30,000) (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่น เป็ น 20- 25 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 6 -9 วัน หักค่าใช้จ่าย 75% ของราคาทัวร์ (ช่วงหน้าเทศกาลวันหรื อหยุดยาว เช่น เป็ น 4- 19 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 5 วัน หักค่าใช้จ่าย 100 % ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเข้า – ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรื อการห้ามของเจ้าหน้าที หักค่าใช้จ่าย 100%
- กรณี ยนื่ วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตั ิจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชาระค่าทัวร์ หรื อมัดจามาแล้ว
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการหักค่าบริ การค่ายืน่ วีซ่า และค่าใช้จ่ายบางส่ วนที่เกิดขึ้นจริ งเป็ นกรณี ไป อาทิ กรณี
ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว หรื อได้ชาระค่าบริ การในส่ วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแล้ว ทางบริ ษทั
ขอสงวนสิ ทธิ๋ในการหักเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วกับท่านเป็ นกรณี ไป
***** การยกเลิก ขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินมัดจาทุกๆ กรณี *****
*****เมื่อท่ ำนจองทัวร์ และชำระมัดจำแล้ ว หมำยถึงท่ ำนยอมรับในข้ อควำมและเงื่ อนไขที่บริษัทฯแจ้ งข้ ำงต้ น ***
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ข้ อมูลเพิ่มเติม เรื่ องตั๋วเครื่ องบิน
◊ ในกำรเดินทำงเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้ อมกรุ๊ ป หากต้องการเลือนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่ วน
ต่างของสายการบิน และบริ ษทั ทัวร์ เรี ยกเก็บ และกำรจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่ งทางบริ ษทั มาสามรถเข้าไป
แทรกแซงได้
◊ กรณียกเลิกกำรเดินทำง ได้ทาการออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว (กรณี ตวั๋ Refund) ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น
ข้ อมูลเพิ่มเติม เรื่ องโรงแรมที่พัก
◊ เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน อาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ
ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจไม่ติดกัน
◊ โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มเี ครื่ องปรั บอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่า เครื่ องปรับอากาศจะมีในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น
◊ กรณี ที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้นมาก และห้องพักในโรงแรมเต็ม บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยน หรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
◊ โรงแรมในยุโรปที่มีลกั ษณะ Traditional Building ห้องที่เป็ นห้องเดี่ยวอาจเป็ นห้องที่มีขนาดกะทัดรัด และไม่มีอ่างอาบน้ า ซึ่ งอยูใ่ นการ
ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกันด้วย หากท่านต้องการความสะดวกสบายและหห้องใหญ่กว่า ท่าน
สามารถจ่ายเพิม่ เป็ นห้องแบบ Double Single Use ได้
◊ กำรอนุมัติวีซ่ำเป็ นเอกสิ ทธิ์ของสถำนฑูต ทางบริ ษทั ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้ น ทั้งนี้บริ ษทั เป็ นเพียงตัวกลางและคอยบริ การอานวย
ความสะดวกให้แก่ผเู ้ ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยืน่ วีซ่า ทางสถานฑูตเป็ นผูเ้ ก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ ผ่ำน
ทางสถานฑูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริ การจากตัวแทนยืน่ วีซ่าไม่ว่าในกรณี ใดๆทั้งสิ้ น และทางสถานฑูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการ
ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี
◊ กรณีที่ท่ำนวีซ่ำผ่ ำน แต่กรุ๊ ปออกเดินทางไม่ได้ เนื่องจากผูเ้ ดินทางท่านอื่นในกลุ่มโดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืน
เงินค่ำวีซ่ำและค่ ำบริกำรจำกตัวแทนยื่นให้ กับท่ ำน เนื่องจากเป็ นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็ นผูเ้ รี ยกเก็บ และท่านสามารถนาวีซ่าไปใช้
เดินทางได้ หากวีซ่ายังไม่หมดอายุ

ข้ อมูลเพิ่มเติม เรื่ องกระเป๋ำ
◊ สาหรับน้ าหนักของกระเป๋ าที่ทางสายการบินอนุญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ตอ้ งมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สู ง ไม่
เกิน 115 เซนติเมตร หรื อ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) X 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) X 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว)
◊สาหรั บน้ าหนักกระเป๋ าที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้บรรทุกใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 30 กิโลกรั ม (สาหรั บผูโ้ ดยสารชั้นประหยัด/Economy
Class Passenger) การเรี ยกค่าระว่างน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธ์ของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ (ต้องชาระในส่ วนที่โดนเรี ยกเก็บเพิ่ม)
◊ ทางบริ ษทั ฯไม่รับผิดชอบกรณี เกิดการสู ญเสี ย,สู ญหายของกระเป๋ า และสัมภาระของผูโ้ ดยสาร
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ใบกรอกรำยละเอียด เพื่อขอวีซ่ำ
(กรุณำกรอกข้ อมูลเป็ นภำษำอังกฤษทุกช่ องนะครับ จะต้องนำไปทำคิวยื่นวีซ่ำ)
ชื่ อโปรแกรมทัวร์ ........................................................................เดินทำงวันที่ ......................................................................
1. Surname (นามสกุลผูย้ ่ืน) ……………………………………………………………………………………………………………………………….
2. First name (ชื่อแรกผูย้ ่นื ) ……………………………………………………………………………………………………………………………….
3. นามสกุล ก่อนสมรส / หรือ นามสกุลเดิมก่อนเปลี่ยนใหม่ …………………………………………………………………………………………
4. Sex (เพศ) …………………………………………………… 3.1 Status (สถานภาพ) …………………………………………………………
5. Date of Birth(วันเกิดผูย้ ่ืน) …………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Place of Birth(สถานที่เกิด) ……………………………………………………………………………………………………………………………
7. Passport No. (เลขพาสปอร์ต) ………………………………………………………………………………………………………………………..
8. Issue date (วันออกพาสปอร์ต) ……………………………………………………………………………………………………………………….
9. Expiry date (วันหมดอายุพาสปอร์ต) ……………………………………………………………………………………………………………….
10. Occupation (อาชีพผูย้ ่นื ) ……………………………………………………………………………………………………………………………..
11. Name of Company / School (ชื่อสถานที่ทางาน/โรงเรียน ผูย้ ่นื ) …………………………………………………………………………
12. Company/School address (ที่อยู่สถานที่ทางาน/โรงเรียน ผูย้ ่นื ) ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

13. Company /School Tel (เบอร์โทรศัพท์ท่ีทางาน/โรงเรียน ผูย้ ่นื ) ..……………………………………………………………………………
14. Postal code (รหัสไปรษณียท์ ่ีทางานผูย้ ่นื ) …………………………………………………………………………………………………………
15. Home address (ที่อยู่บา้ นผูย้ ่นื ) ……………………………………………………………………………………………………………………..
16. Mobile/โทรศัพท์มือถือ …………………………………………………………………………………………………………………………………
17. Postal code (รหัสไปรษณียบ์ า้ นผูย้ ่นื ) ……………………………………………………………………………………………………………..
18. Schengen visa issued during the past 3 Years(วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รบั ภายใน 3 ปี ท่ีผ่านมา)
Country (ประเทศ)

……………….
……………….

Date of issue วันที่ได้รบ
ั วีซ่า

Date of Expiry วันหมดอายุวีซ่า

……………….
……………….

……………….
……………….

19. Fingerprints collected previously for the purpose of applying for a Schengen visa (ท่านได้ทาการบันทึก

ลายนิ้วมือของท่านเพื่อจุดประสงค์การทาวีซ่าเชงเก้นหรื อไม่ ใน 59 เดือนที่ผ่านมา ใช่หรื อไม่ …………………………..
ถ้าใช่ ระบุวนั ที่บนั ทึกลายนิว้ มือ …………………………………………………..
20. ระบุหมายเลขวีซ่าเชงเก้นล่าสุด (ถ้ามี) ………………………………….……………………………….……………………………….…………….
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