ซูริค – นํ้าตกไรน์ – สไตน์อมั ไรน์ - อัพเพนเซล – เซนต์มอริทซ์ – ติราโน
โคโม - เบลลินโซนา - อันเดอร์แมท – เซอร์แมท - ท๊าซ – มองโทรซ์
เวเว่ - โลซานน์ – เจนี วา - อีววั ร์ - เบิรน์ - อินเทอร์ลาเก้น
เลาเทอร์บรุนเนน - เมอเรน - กิมเมอวาลด์ - ลูเซิรน์ 10 วัน

นัง่ รถไฟ เบอร์นนิ ่า เอ็กซ์เพรส – รถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส
ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น – ยอดเขาจุงฟราว
อีกหนึ่งเส้นทางท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนแห่งขุนเขา ทะเลสาบ ทุ่งหญ้าเขียวขจี นําท่านสัมผัส 3 ยอดเขาทีแ่ ตกต่าง
ยอดเขาจุงฟราวยอร์ค มรดกโลกทางธรรมชาติ เจ้าของฉายา TOP OF EUROPE บนความสูง 3,454 เมตร ทีร่ ถไฟสามารถขึ้นถึง,
แมทเทอร์ฮอร์น ภูเขาสูงระดับ 4,478 เมตร และเมอเรน เมืองบนยอดเขาแสนสวย พาท่านนัง่ ชมวิวสวยของเส้นทางรถไฟ
สายเบอร์นิ น าเอ็ก ซ์เ พรส รถไฟสายประวัติศ าสตร์เ ก่ า แก่ สุ ด ของสวิต เซอร์แ ลนด์, รถไฟสายกลาเซีย ร์
เอ็ก ซ์เ พรส
เยือนเมืองท่องเที่ยวดังๆ ของสวิตเซอร์แลนด์ อาทิ เจนีวา, มองโทรซ์ เมืองสําคัญและแสนสวยริมทะเลสาบเลอมังค์,
เซนต์มอริทซ์ เมืองตากอากาศของเศรษฐียุโรปมากว่า 100 ปี , เซอร์แมท
เมืองปลอดมลพิษเชิงเขาแมทเทอร์ฮอร์น,
เบิรน์ เมืองหลวงของประเทศ, ลูเซิรน์ เมืองท่องเทีย่ วชื่อดัง, ซูรคิ เมืองธุรกิจและการเดินทาง
สายการบิน
การบินไทย บินตรงไป - กลับ
โรงแรม
มาตรฐานยุโรป 4 ดาวขึ้นไป
อาหาร
เช้าแบบอเมริกนั กลางวัน - คํา่ แบบยุโรปและเอเชีย
รถไฟ
รถไฟกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส และเบอร์นินา เอ็กซ์เพรส / รถไฟไต่เขาเทีย่ วยอดเขาจุงฟราว
กระเช้าไฟฟ้ าขึ้นไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น
รถโค้ช
มาตรฐานยุโรป 40 - 48 ทีน่ งั ่
มัคคุเทศก์
รับประกันชํานาญเส้นทาง 100%
ไฮไลท์หรือจุดเด่นของโปรแกรม
- นัง่ รถไฟสายทีโ่ ด่งดังและสวยงามมากทีส่ ุด 2 สายของสวิตเซอร์แลนด์ เบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส
และกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส
- ขึ้น 2 ยอดเขาทีโ่ ด่งดัง และสวยงามของสวิตเซอร์แลนด์ ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น และจุงฟราวยอร์ค
- ชมเมืองแสนสวย เมอเรน, สไตน์อมั ไรน์, เบลลินโซนา, เซนต์ มอริทซ์, เลาเทอร์บรุนเนน, เบิรน์ ,
อินเทอร์ลาเก้น, ลูเซิรน์ , เจนีวา, โลซานน์, มองโทรซ์ และหมูบ่ า้ นอีววั ร์ สุดสวยของฝรัง่ เศส
- ชมนํา้ ตกไรน์ และล่องเรือหน้านํา้ ตก
- ชมทะเลสาบเบลาเซ (BLAUSEE)
96 Narathiwas Soi 8, Narathiwasrachanakarin Road, Sathorn, Bangkok 10120 Tel. (662)6764848 Fax.(662)6764644 e-mail.:sales@unity2000tour.com
96 นราธิวาส ซอย 8 ถนนนราธิวาสราชนคริ นทร์ สาทร กรุ งเทพฯ 10120 โทร.(662)6764848 แฟ็ กซ์ (662)6764644
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วันแรก
21.30 น.
วันที่สอง
01.05 น.
07.50 น.

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่
หมายเหตุ
วันที่สาม
เช้า
09.16 น.

หมายเหตุ

กรุงเทพฯ
พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ (ทางเข้าประตู 3) เคาน์เตอร์ D – E สายการบินไทย
กรุงเทพฯ - ซูริค - นํ้าตกไรน์ - สไตน์อมั ไรน์ - อัพเพนเซล - เซนต์มอริทซ์
บินตรงสู่ซูรคิ โดยเทีย่ วบิน TG 970
ถึงสนามบินซูริค (ZURICH) หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจรับสัมภาระ นําท่านเดินทางสู่
เมืองชาฟเฮาเซ่น (SCHAFFHAUSEN / 30 นาที) นําท่านล่องเรือสูห่ น้านํ้ าตกเพื่อชมความงามนํ้ าตกไรน์
่ ากาศไม่ดี หรือฝนตก และ
(RHINEFALLS) ที่ใหญ่และสวยที่สุดในยุโรป (**สงวนสิทธิง์ ดล่องเรือในวันทีอ
ฤดูหนาว) จากนัน้ ออกเดินทางสู่เมืองสไตน์อมั ไรน์ (STEIN AM RHEIN
เมืองสวยงามแห่งยุคกลางที่เก่าแก่ท่สี ุดในสวิตเซอร์แลนด์
/25 นาที)
ริมฝัง่ แม่นํา้ ไรน์
ชมเมือ งเก่ าที่ย งั คงรัก ษาความเป็ นเอกลัก ษณ์
ของเมืองโบราณและสถาปัตยกรรมไว้ไ ด้อย่ างสมบูรณ์ จนได้รบั รางวัล
THE FIRST WAKKER PRIZE ในปี พ.ศ. 2515 อิสระเดินเล่น
พร้อมบันทึกภาพตัวอาคารบริเวณจัตรุ สั กลางเมืองทีม่ กี ารทาสีเป็ นสัญลักษณ์โดดเด่นของแต่ละหลัง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ออกเดินทางสู่เมืองอัพเพนเซล (APPENZELL / 1 ชม.) ชุมชนเล็กๆ น่ารัก เชิงเชาอัลพ์สไตน์ ที่ยงั คง
รัก ษาขนบธรรมเนี ย มประเพณี และสถาปัต ยกรรมแบบสวิส โบราณไว้ไ ด้ดี ท่ีสุ ด
นํา ชมเขตเมือ งเก่ าที่ย งั คงอนุ ร กั ษ์บา้ นเรือ นสไตล์ด งั้ เดิมที่มีเ อกลัก ษณ์ และตัว บ้า น
ต ก แ ต่ ง ล ว ด ล า ย ห ล า ก สี สั น ส ว ย ง า ม
เดิน เล่ น บนถนนหลัก ที่เ ต็ ม ไปด้ว ยร้า นขาย
ของที่ร ะลึก ออกเดิน ทางสู่ เซนต์ม อริท ซ์
(ST. MORITZ / 2 ชม. 30 นาที) เมืองรีสอร์ทตากอากาศชื่อดัง
ที่เศรษฐียุโรปนิยมมาสร้างบ้านพักตากอากาศที่น่ี และยังได้ช่ือว่า
เป็ นแหล่งกําเนิดโรงเรียนฝึ กสอนสกีแห่งแรกของสวิตเซอร์แลนด์ ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย
เมืองนี้เป็ นอีกเมืองสวยติดอันดับของสวิตเซอร์แลนด์
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม CRYTAL หรือระดับเดียวกัน
**เรือล่องชมนํา้ ตกไรน์ มีเฉพาะมีนาคม - ตุลาคม / ปิ ดในวันอากาศไม่ดี
เซนต์มอริทซ์ - รถไฟเบอร์นิน่า เอ็กซ์เพรส - ติราโน่ (อิตาลี) - โคโม
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ออกเดินทางโดยรถไฟสายเบอร์นินา เอ็กซ์เพรส (BERNINA EXPRESS) รถไฟสายประวัตศิ าสตร์เก่าแก่สุด
ของสวิตเซอร์แลนด์ เปิ ดบริการตัง้ แต่ปี 1910 (พ.ศ. 2453) โดยบริษทั ไรเธียนร์ บาห์น ให้ท่านได้
ชมความสวยงามของธรรมชาติสองข้างทางแบบพาโนรามา ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ อุโมงค์
สะพานหิน และสะพานก้นหอยแห่งบรูซโิ อ (BRUSIO) สะพานโค้งวงกลมทีม่ ชี ่อื เสียง (นัง่ รถไฟ
ประมาณ 2 ชม. 25 นาที / รถบัสนํากระเป๋ าไปรอรับปลายทาง) สู่เมืองติราโน (TIRANO)
เมืองเล็กๆ น่ารักของอิตาลี อยู่ใกล ้พรมแดนระหว่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี
บางวันรถไฟสายเบอร์นินา เอ็กซ์เพรส ไม่มวี ่ งิ ในช่วงเช้า บริษทั จะใช้รถไฟปกติแต่เป็ นชัน้ เฟิ ร์สคลาสและวิ่ง
บนรางเดียวกันวิวเดียวกันทดแทน (ค่าตัว๋ แพงกว่าเล็กน้อย บริษทั เป็ นผูร้ บั ผิดชอบ)
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ออกเดินทางเลาะเลียบเขตทะเลสาบทางตอนเหนือของประเทศอิตาลี
สู่โคโม (COMO) เมืองริมทะเลสาบโคโม อีกหนึ่งบรรยากาศของ
อิตาเลียน ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองและทะเลสาบสวยแห่งนี้ ที่กาํ ลัง
เป็ นที่นิยมของบรรดาเศรษฐี ดารา และนักกีฬายอดนิยมจากทัว่ โลก
ซื้อบ้านพักตากอากาศสุดหรูเอาไว้พกั ผ่อนได้ตลอดทัง้ ปี นําท่านเขา้ สู่
โรงแรมทีพ่ กั BARCHETTA EXCELSIOR หรือ GRAND IMPERIALE หรือระดับเดียวกัน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
โคโม - เบลลินโซนา (สวิตเซอร์แลนด์) - อันเดอร์แมท
รถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส - เซอร์แมท
รับประทานอาหารเช้าภายในโรงแรม
เดินทางสู่เมืองเบลลินโซนา (BELLINZONA / 1 ชม.) เมืองที่ได้รบั การขนานนาม
ว่า "เมืองแห่งปราสาท" โดยมีช่ือเสียงของปราสาททัง้ สามหลัง นําท่ านบันทึกภาพ
ป้ อมปราการเก่ าแก่ท่สี ร้างอยู่บนเนินเขาสามลูก และเชื่อมต่อกันด้วยกําแพงที่ใช้เป็ น
ด่านป้ องกันการรุกรานจากศัตรู ท่จี ะรุกรานทางทิศเหนือ โดยตัวเมืองโบราณปัจจุบนั
มีการต่อเติมอย่างทีเ่ ห็นอยู่ในสมัยของดุค๊ แห่งมิลาน และองค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้
ตัว ปราสาทและกํ า แพงเมื อ งเป็ นมรดกโลกในปี ค.ศ. 2000 แล ว้ นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ อ ัน เดอร์แ มท
(ANDERMATT / 1 ชม.) เมืองเล็กๆ น่ ารักอีกเมืองชุมทางรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส นําท่านชม
เมืองแสนสวยเล็กๆ น่ารักในหุบเขาทีแ่ ปลว่าทุ่งเขียวขจี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
ออกเดินทางขึ้นสู่เซอร์แมทโดยรถไฟสายกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส (GLACIER EXPRESS) สัมผัสความงามตลอด
2 ข้างทาง ด้วยระยะเวลาเกือบ 3 ชัว่ โมง ทีท่ ่านจะได้ด่มื ดํา่ กับธรรมชาติ
ของภูเขาสูงของเทือกเขาแอลป์ ทุ่งหญ้า บ้านทรงชาเล่ต ์ สายนํา้ ธรรมชาติ
ทีง่ ดงามจนถึงเมืองเซอร์แมท (ZERMATT) 1 ในสกีรสี อร์ทยอดนิยมของ
ชาวสวิส เมืองซึง่ ปลอดมลภาวะทัง้ ปวง เพราะไม่มรี ถยนต์ท่ใี ช้นาํ้ มันเป็ น
เชื้อเพลิง ทัง้ เมืองใช้รถแบตเตอร์ร่,ี จักรยาน และเดินเท่านัน้ นําท่านเข้าที่
พักโรงแรม SONNE หรือระดับเดียวกัน แลว้ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าสวิตเซอร์แลนด์ อาทิ นาฬกิ าทุก
ยีห่ อ้ , ของทีร่ ะลึก, มีดพับ ฯลฯ หรือเดินเล่นชมเมืองซึง่ สวยมาก(รถไฟกลาเซียร์เวลาประมาณ 13.47-16.42 น.)
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
- ท่านและครอบครัวอาจนํากระเป๋ าบางส่วนขึ้นไปเซอร์แมท บางส่วนเก็บไว้ในรถบัสได้ (ไม่ตอ้ งขนไปทัง้ หมด)
- ปลายเดือนตุลาคม - กลางเดือนธันวาคมของทุกปี ขบวนรถไฟสายกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส จะถูกนําไปตรวจ
ซ่อมประจําปี หรือบางช่ วงทีม่ ีปญ
ั หา (มี.ค.-เม.ย. มีเป็ นประจํา) บริ ษทั จะปรับเปลีย่ นเป็ นรถไฟขบวนปกติ
แต่เป็ นตูเ้ ฟิ รส์ คลาสแทน (FIRST CLASS) วิวทิวทัศน์ยงั คงเหมือนเดิม เพราะวิง่ บนรางเดียวกันตลอดเส้นทาง
บริษทั รับผิดชอบส่วนต่าง (ความต่างระหว่างตูแ้ บบรถไฟกลาเซียร์ และรถไฟปกติ คือรถไฟกลาเซียร์รุ่นใหม่ๆ
หลังคาจะเป็ นกระจกหมด)
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วันที่หก
เช้า

เซอร์แมท (ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น) - ท๊าซ - มองโทรซ์ - เวเว่ - โลซานน์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
ตื่นเช้ากับอากาศที่บริสุทธิ์สดใสไร้มลพิษพักผ่อนเดินเล่นชมเมืองที่
สวยที่สุด ทัง้ เมืองสามารถมองเห็น “ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น” ที่
สวยงามเป็ นเครื่องหมายการค้าของลูกอมริกวั ล่าร์ นํ าท่านขึ้นกระเช้า
ไฟฟ้ าสู่ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (GLACIER PARADISE) ที่มีความ
สูง 3,883 เมตร เพือ่ ชมวิวสวยของภูเขาที่มีรูปทรงงดงามที่สุดในสวิส
ด้วยความสูงของยอดแมทเทอร์ฮอร์น ถึง 4,478 เมตร เล่นหิมะจนพอใจ หรือเข้าชมถํ้านํ้ าแข็ง หรือขึ้นลิฟท์
ไปชมวิวบนยอดเขา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา
นําท่านลงจากยอดเขา แลว้ ออกเดินทางสู่เมืองท๊าซ (TASCH) โดยรถไฟ ประมาณ 12 นาที แลว้ เดินทางโดย
รถโค้ชสู่มองโทรซ์ (MONTREUX / 2 ชม.) เมืองสวยริมทะเลสาบเลอมังค์ หรือทะเลสาบ
เจนีวา หรือทะเลสาบโลซานน์ ที่มฉี ากหลังเป็ นภูเขาสูง ท่านจะได้ชมวิวทิวทัศน์ทง่ี ดงามและ
ไร่ผลไมม้ ากมายทัง้ องุ่น, แอปเปิ้ ล, เชอร์ร่ี, ลูกแพร์ ฯลฯ นํ าชมภายในปราสาทชิลยอง
(CHILLON CASTLE) ปราสาทโบราณที่มอ
ี ายุร่วม 800 ปี เดินทางผ่านเมืองเวเว่
(VEVEY) เมืองที่ ชาลี แชปปลิ้น อดีตตลกเอกของโลก รักและหลงใหล
บัน้ ปลายของชี วิต รวม 25 ปี เขาใช้ชี วิต อยู่ ท่ีน่ี ก่ อ นนํา ท่ า นสู่ เ มื อ ง
โลซานน์ (LAUSANNE) เมืองทีต่ งั้ ศาลสูงของประเทศ และเมืองนี้ยงั
เคยเป็ นเมืองทีป่ ระทับของสมเด็จย่า, สมเด็จพระพีน่ างฯ ลน้ เกลา้ รัชกาล
ที่ 8 และ 9 ขณะทรงพระเยาว์ แวะถ่ายรูปกับศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม MOVENPICK หรือระดับเดียวกัน
หากกระเช้าขึ้นยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์นปิ ด ไม่ว่ากรณี ใด (ลมแรง, ขัดข้อง) บริษทั จะเปลีย่ นไปนัง่ รถไฟ
ขึ้นยอดเขากอร์นเนอร์แกท ขึ้นไปเล่นหิมะ และชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นแทน (ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
ไม่ มีก ระเช้า หรื อ รถไฟขึ้น ถึง ต้อ งขึ้น ยอดเขาใกล ๆ้ เช่ น ยอดเขาไคลน์แ มทเทอร์ฮ อร์น หรื อ ยอดเขา
กอร์นเนอร์แกทไปชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น)
โลซานน์-เจนี วา-อีววั ร์(ฝรัง่ เศส)-เบิรน์ (สวิตเซอร์แลนด์)-อินเทอร์ลาเก้น
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านสู่เจนี วา (GENEVA / 50 นาที) นําชมเมืองเจนีวา เมืองศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ เมืองทีต่ งั้
องค์กรระดับโลก อาทิ องค์การการค้าโลก (WTO) แรงงานสากล ถ่ายรูปหน้ากาชาดสากล ฯลฯ นําท่านชมนํา้ พุ
เจทโด (เปิ ดเฉพาะวันอากาศดี) อนุสาวรียก์ ารรวมชาติและนาฬกิ าดอกไม ้ แลว้ เดินทางสู่เมืองอีววั ร์ (YVOIRE
/
1 ชม.) หมู่บา้ นของเกษตรกรและบ้านชาวประมง เมืองโบราณสมัย
ยุคกลาง ชมหมู่บา้ นเก่ าแก่ท่สี ร้างในยุคกลางที่สวยงามของฝรัง่ เศส มีอายุ
กว่า 700 ปี และยังได้รบั รางวัลชนะเลิศในปี ค.ศ. 2006 ในการดูแลรักษา
ได้ดีท่สี ุด ตัวอาคารบ้านเรือนถูกประดับด้วยดอกไม้ไม่ว่าจะฤดูไหนก็ตาม
ระดับ ยุ โ รปและได้ร ับ
จนได้ร ับ รางวัล "FOUR FLOWERS"
INTERNATIONAL TROPHY FOR LANDSCAPE เป็ นหมูบ
่ า้ นตัวอย่างในฝรัง่ เศสในปี ค.ศ. 2002
เดินเล่นชมเมืองสวย
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เทีย่ ง
บ่าย

คํา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่กรุงเบิรน์ (BERN / 2 ชม. เศษ) เมืองหลวงของประเทศ
ชมตัวเมืองเก่าที่อาคารบ้านเรือนยังได้รบั การดูแลรักษาไว้เป็ นอย่างดี
เหมือนเมื่อหลายร้อยปี ก่อน จนองค์การยู เนสโกประกาศให้เป็ น
มรดกโลกด้านวัฒนธรรม ถ่ายรูปกับอาคารรัฐสภาของประเทศ และ
หอนาฬกิ าประจําเมือง แวะชมหมีสญั ลักษณ์ของกรุงเบิรน์ จากนัน้
ออกเดินทางสู่อนิ เทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN / 50 นาที) เมืองสวยระหว่างทะเลสาบธุนและเบรียนซ์
นําท่านเข้าโรงแรมทีพ่ กั ROYAL ST. GEORGE หรือ METROPOLE หรือระดับเดียวกัน 2 คืน
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบฟองดูวส์ วิส และสเต็ก

อินเทอร์ลาเก้น (ยอดเขาจุงฟราว)
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดอร์วาลกรุน (GRINDERWALD
GRUN / 20 นาที)
เพื่อขึ้นรถไฟไต่เขา (COG WHEEL)
สายจุงฟราวบาห์เนน (JUNGFRAU BANEN) สู่ยอดเขา
จุงฟราว ซึง่ ตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สมั ผัสกับธรรมชาติของภูเขา
ที่มีหิม ะปกคลุ ม และแนวป่ าสนที่ง ดงาม ระหว่ า งการเดิ น ทางรถไฟ
จะจอดให้ท่านชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ จนเดินทาง
ถึงยอดเขาจุงฟราวยอร์ค 3,454 เมตรจากระดับนํา้ ทะเล จุดสูงสุดทีร่ ถไฟ
ขึ้นถึง และได้รบั การขนานนามว่า TOP OF EUROPE ชมวิวสวยและ
สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนสถานีตรวจวัดสภาพภูมอิ ากาศ SPHINX
แล ้วนําชมถํ้านํ้ าแข็งที่ได้รบั การขุดเจาะและตกแต่งไว้อย่างงดงาม หรือเล่นหิมะบนลานสกี ก่อนให้เวลาเดินเล่น
สบายๆ หรือซื้อไปรษณียบัตรส่งกลับบ้านจาก TOP OF EUROPE
เทีย่ ง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
บ่าย
ให้ท่านมีเวลาเต็มทีเ่ พือ่ เก็บภาพทีร่ ะลึกบนลานกว้างทีเ่ ต็มไปด้วยหิมะขาวโพลน
14.00 น.
นําท่านเดินทางกลับลงจากยอดเขา แวะเปลี่ยนรถไฟที่สถานี ไคลน์ไชเด็ค ที่ลน้ เกลา้ รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จเมือ่
29 พฤษภาคม พ.ศ. 2440 (ค.ศ. 1897 ขณะนัน้ ทางรถไฟเสร็จแค่สถานีน้ ี) แลว้ เดินทางสู่เมืองเลาเทอร์บรุนเนน
ผ่านเมืองเวนเก้น เมืองแสนสวย จนถึงเมืองเลาเทอร์บรุนเนน (LAUTERBRUNNEN) เมืองเล็กๆ น่ ารัก
ตัง้ อยู่กลางหุบเขาสูงชันทีร่ ายลอ้ มเป็ นกําแพงสูงอันเงียบสงบ สลับกับ
ทุ่ง หญ้าอัล ไพน์ เลาเทอร์บ รุ น เนนยัง เป็ น หนึ่ ง ในพื้นที่ก ารอนุ ร กั ษ์
ธรรมชาติทใ่ี หญ่ทส่ี ุดของสวิตเซอร์แลนด์อกี ด้วย ชมนํา้ ตกชเตาบ์บาค
(STAUBBACH FALL) นํา้ ตกที่ไหลดิ่งจากหน้าผาหินสู งประมาณ
300 เมตร เป็ นหนึ่งในนํา้ ตกทีม่ ชี ่อื เสียงของเมือง จากนัน้ เดินทางโดย
รถโค้ชกลับสู่เมืองอินเทอร์ลาเก้น เดินเล่นชมเมือง ช้อปปิ้ งสินค้าสวิส และถ่ายรูปนาฬกิ าดอกไม้หน้าคาสิโน
16.30-19.00 น. อิสระเลือกซื้อสินค้าสวิตเซอร์แลนด์ อาทิ นาฬิกายี่หอ้ ดัง, มีดพับ, ช็อคโกแลต ฯลฯ และเดินเล่นใน
เมืองอินเทอร์ลาเก้น
คํา่
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคารแบบเอเชีย

วันที่เจ็ด
เช้า
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วันที่แปด
เช้า

เทีย่ ง
บ่าย

คํา่

วันที่เก้า
เช้า

อินเทอร์ลาเก้น - ทะเลสาบเบลาเซ่ - เมอเรน - กิมเมอวาลด์ - ลูเซิรน์
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านสู่ทะเลสาบเบลาเซ (BLAUSEE) เป็ นทะเลสาบขนาด
เล็กที่มสี ฟี ้ าตามชื่อเรียก อยู่ในเขต BERNESE OBERLAND
เป็ นสถานที่ เ พาะพัน ธุ ์ป ลาเทราท์แ บบออร์แ กนิ ก เปิ ดให้
นัก ท่ อ งเที่ย วได้เ ข้า มาตกปลาเทราท์ และบริก ารเรื อ พายให้
นักท่องเที่ยว ทะเลสาบแห่งนี้มคี วามสวยงามในทุกฤดู อิสระ
ให้ท่านได้เดินเล่นและบันทึกภาพตามอัธยาศัย จากนัน้ นําทานสู่เลาเทอร์บรุ นเนน เพือ่ นัง่ เคเบิลคาร์ สู่สถานี
GRUTSCHALP แลว้ เปลีย
่ นเป็ นรถรางไต่เขา เพือ่ นําท่านสู่หมู่บา้ นเมอเรน (MURREN) เมืองบนเขาที่มี
บรรยากาศความเป็ นสวิสแท้ๆ ด้วยความสูง 1,650 เมตรจากระดับนํา้ ทะเล ตัง้ อยู่
กึ่งกลางระหว่างหุบเขาเลาเทอร์บรุนเนนกับยอดเขาชิลทอร์น เมอเรนเป็ นหมู่บา้ น
ปลอดสารพิษ ไม่มีร ถยนต์ ต้อ งเดิน เท้า เท่ า นัน้ หากอากาศดีท อ้ งฟ้ าแจ่ ม ใส
สามารถมองเห็น 3 ยอดขุนเขาทีต่ งั้ ตระหง่าน คือยอดเขาไอเกอร์ (EIGER) มังค์
(MONCH) และจุงฟราว (JUNGFRAU) ได้อย่างชัดเจน นําท่านชมนํา้ ตก
เมอเรน ที่สวยงาม (MURRENBACH WATERFALLS) ด้วยความสู ง
417 เมตร จึงเป็ นนํา้ ตกทีส่ ูงทีส่ ุดในสวิตเซอร์แลนด์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นําท่านเดินเล่นสู่หมู่บา้ นกิมเมอวาลด์ (GIMMELWALD) หมู่บา้ น
เล็ก ๆ สไตล์ช าเลต์ส วิส ประมาณ 30 นาที ถือ เป็ น 2 หมู่ บ า้ นที่
นักท่องเที่ยวจากทัว่ โลกอยากมาเยือนเพื่อชมความน่ ารักและความ
สวยงามของทีน่ ่ี ได้เวลาพอสมควรลงจากยอดเขาแลว้ เดินทางสู่ลูเซิรน์
(LUCERNE) เมืองท่องเทีย
่ วอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร / นําท่านเข้าทีพ่ กั โรงแรม RADISSON BLU หรือระดับเดียวกัน
*ทะเลสาบเบลาเซ คื อ ทะเลสาบที ่พ้ ื น นํา้ สะท้อ นแสงแดดและท้อ งฟ้ า จึ ง ชมได้เ ฉพาะช่ ว งอากาศดี
(มีนาคม - ตุลาคม)

13.30 น.

ลูเซิรน์ - ซูริค - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นําท่านถ่ายรูปกับอนุสาวรียส์ งิ โต ให้ท่านมีเวลาอิสระเดินเล่นชมทะเลสาบ
ลูเซิรน์ ทีไ่ ด้ช่อื ว่าถูกถ่ายรูปมากที่สุด รวมทัง้ สะพานไม้และหอคอยกลาง
นํา้ (KAPELL BRÜCKE) สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิรน์ หรือเดินเล่นชม
เมืองลูเซิรน์ แล ้วนําท่านสู่สนามบินซูรคิ (50 นาที)
บินตรงกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่ วบินที่ TG 971

วันที่สิบ
05.30 น.

กรุงเทพฯ
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (ชัน้ 2 ผูโ้ ดยสารขาเขา้ )
                      แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 2_10 วัน... 13/03/63
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วันเดินทาง

9-18, 15-24, 22-31 พ.ค., 5-14, 19-28 มิ.ย. // 3-12, 17-26 ก.ค., 24 ก.ค.-2 ส.ค., 7-16, 21-30 ส.ค.,
4-13, 18-27 ก.ย. // 2-11, 9-18, 16-25, 22-31 ต.ค.
อัตราค่าบริการ **กรุณารีบจอง และส่งสําเนาพาสปอร์ต เพือ่ จองคิววีซ่าเพราะคิวแน่ นมาก **
รายการ
พ.ค.,มิ.ย.
ก.ค.-ก.ย.
ต.ค.
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ
122,000
เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผูใ้ หญ่ (มีเตียงเสริม) ราคาท่านละ
104,000
เด็กอายุ 2-5 ปี พักกับผูใ้ หญ่ (ไม่มเี ตียงเสริม) ราคาท่านละ
99,000
พักเดีย่ วเพิม่ ท่านละ ราคาท่านละ
20,000
หมายเหตุ
*บางโรงแรมเท่านั้นที่มีหอ้ ง 3 เตียง หากเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะนํ าว่าเปิ ด 2 ห้องจะสะดวกกว่า
**ท่านที่จะไม่ใช้ตวกรุ
ั ๋ ป๊ กรุณาแจ้งก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน มิฉะนั้นอาจมีค่าใช้จา่ ยท่านละ 3,000 - 5,000 บาท / ตัวกรุ
๋ ป๊
เมื่อออกตัวแล้
๋ วเลือ่ นไม่ได้ทกุ กรณี
อัตราค่าบริการนี้ รวม
- ค่าตัวเครื
๋ ่องบินไป - กลับแบบหมูค่ ณะ
- ค่าทีพ่ กั โรงแรมตามรายการ และค่าขนกระเป๋ าขึ้น - ลงท่านละ 1 ใบ
- ค่าอาหารตามรายการ
- ค่านํา้ หนักกระเป๋ าขึ้นเครื่องบิน 1 ใบไม่เกิน 30 กก. (เฉพาะการบินไทย)
- ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการ
- ค่าธรรมเนียมวีซ่า
- ค่ารถรับ - ส่งตามรายการ
- ค่าภาษีสนามบินตามรายการ
- ค่าทิปขนกระเป๋ าทีโ่ รงแรม, บริกรร้านอาหาร - ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร/คน/วัน
- ค่ามัคคุเทศก์ชาํ นาญงานจากบริษทั
- นํา้ ดืม่ ท่านละ 1 ขวด/วัน (ยกเว้นวันสุดท้ายจากโรงแรม -ไปสนามบิน)
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุวงเงิน 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000 บาท (ไม่คมุ ้ ครองโรคประจําตัว)
**ปกติแ ล้ว ทัว ร์ท วั ่ ไปจะใช้ป ระกัน ของตัว แทนที่ยุ โ รป ซึ่ ง คุ ม้ ครองแต่ อุบ ตั ิ เ หตุ เป็ นประกัน กลุ่ม แบบเหมาเป็ นหมื่ น หัว
และเบี้ยประกันประมาณคนละ 50 - 60 บาท แต่ของยู นิต้ ีเรามีซ้ ือประกัน ALLIANZ เพิ่มให้ลูกค้าทุกท่านอีก 1 ฉบับ
เจ็บ ป่ วยจากการเดิ น ทางจากอุ บ ตั ิ เ หตุห รื อ สาเหตุ อ่ืน ถ้า เข้า รัก ษาตัว ในโรงพยาบาลจะคุ ม้ ครองได้ม ากกว่ า ทัว ร์ท วั ่ ไป
ยกเว้นโรคประจําตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วนิ ิ จฉัยว่าเป็ นมาก่อนเดินทาง
อัตราค่าบริการไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดืม่ พิเศษ, ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่
- ค่าสัมภาระที่มีน้ํ าหนักเกิน 30 กก. (การบินไทยให้เป็ นกรณี พเิ ศษจากเดิม 20 กก. เท่านัน้ แต่หากการบินไทย
มีการปรับลดลง บริษทั ฯ จะปรับตามประกาศของการบินไทย)
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากบริษทั
- ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการทําหนังสือเดินทางหายทุกกรณี
การจองและชําระเงิน
- กรุณาชําระมัดจําท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจองและชําระส่วนทีเ่ หลือก่อนเดินทาง 10 วัน
- **กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน (สงกรานต์ 60-90 วัน)

แกรนด์ สวิตเซอร์ แลนด์ 2 (10 วัน) TG หน้ า 8

การยกเลิก (ช่วงเทศกาลปี ใหม่, สงกรานต์บวกเพิ่มอีก 30 วัน)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 41-59 วัน หักค่ามัดจํา 15,000.-บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-40 วัน ไม่คนื มัดจํา (30,000.-บาท)
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของราคาทัวร์
- ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเขา้ - ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ หักค่าใช้จ่าย 100%
**นี่ คอื กฎเกณฑ์ทวั ่ ๆ ไป แต่ในความเป็ นจริง บริษทั เราจะคืนเงินท่านให้มากที่สดุ เพราะเราต้องการกําไรจากการทําธุรกิจ
ไม่ใช่จากความเดือดร้อนของลูกค้า
หมายเหตุ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทางตํา่ กว่า 15 ท่าน โดยทีจ่ ะแจ้งให้ผูเ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
อย่างน้อย 20 วัน และยินดีทจ่ี ะจัดหาคณะทัวร์อน่ื ทดแทนให้หากท่านต้องการ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั อาทิ การยกเลิกหรือการล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน
การประท้วงจลาจล ภัยธรรมชาติทกุ ชนิด อาทิ แผ่นดินไหว, ฝนตกหนัก, นํา้ ท่วม, ภูเขาไฟระเบิด ฯลฯ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ท่ีเกิดเหตุจาํ เป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบิน,
การนัด หยุ ด งาน, การประท้ว งจลาจล, ปัญ หาอัน เกิ ด จากการเมือ ง, ภัย ธรรมชาติ , อุ บ ตั ิ เ หตุ , ปัญ หาการจราจร ฯลฯ
ทัง้ นี้จะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากทีส่ ุด
- เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ ายกับบริษทั ตัวแทนในต่ างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน
ในกรณีทท่ี ่านปฏิเสธ หรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการทีท่ างทัวร์จดั ให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณีก่อนเดินทาง
- บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ที ่านชําระมาแลว้ หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเขา้ ออก
เมือง อันเนื่องจากการกระทําทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเข้าเมือง หรือเหตุผลจากตัวท่านเอง ฯลฯ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่บคุ คลซึง่ สงสัยว่าจะไปลักลอบทํางานในยุโรป (และจะแจ้งเจ้าหน้าที)่
- บริษทั ฯ ไม่ขายทัวร์แก่ลูกเทพ หรือกุมารทอง กุมารี หรืออย่างอื่นทีม่ ลี กั ษณะใกลเ้ คียงกัน และไม่อนุญาตให้ท่านนําสิง่ เหล่านี้มา
ตัง้ บนรถหรือทีโ่ ต๊ะอาหาร เพราะอาจก่อความลําบากใจ หรือความหวาดกลัวแก่ท่านอืน่
- ราคาอาจมีการปรับขึ้น หากมีการปรับราคาของสายการบินตามราคานํา้ มันทีข่ ้นึ โดยมีเอกสารยืนยันจากสายการบิน
- สถานทูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า ประมาณ 3,000-3,500 บาท โดยปริยาย (ไม่คนื ทุกกรณี หากมีการยืน่ วีซ่าแล ้ว)
- การที่วีซ่าจะออกหรือไม่ เราไม่สามารถฟ้ องร้องค่าเสียหายใดๆ จากสถานทูตได้ทง้ั สิ้น เพราะมีเอกสิทธิ์ทางการทูตคุม้ ครอง
ตามข้อตกลงของทุกประเทศ โปรดทําความเข้าใจ
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ลูกค้าที่เคยเดินทางแล้วมีความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที่รงั เกียจของคนส่วน
ใหญ่ เช่น ไม่รกั ษาเวลาเลย พูดจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสียงรําคาญรบกวนผูอ้ น่ื เอาแต่ใจตนเอง หรือถือว่ามากลุ่มใหญ่
แล้วไม่เกรงใจผูอ้ น่ื ชักชวนผูอ้ น่ื ให้ก่อความวุ่นวายในทัวร์ ฯลฯ (เพือ่ ความสุขของผูเ้ ดินทางส่วนใหญ่)
**บริษทั ฯ ต้องขออนุ ญาตกราบเรียนว่า เรามิได้หยิ่งจองหองแต่ประการใด ตรงกันข้ามการไม่ขายก็คอื ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ
หายไปมากมายมหาศาล แต่ท่ีเราจําเป็ นต้องทําก็เพราะเราอยากให้ลูกค้ามีเพื่อนร่วมทางที่ดี เที่ยวแล้วมีความสุข คุม้ ค่ากับเงิน
และเวลาที่เสียไป (หากท่านต้องเจอเพือ่ นร่วมทางดังกล่าว คงเที่ยวไม่สนุ ก/ลูกค้าส่วนใหญ่ขอให้มีขอ้ นี้ )
- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ขายแก่ท่านทีม่ คี รรภ์เกิน 5 เดือน(เพราะอาจเกิดอันตราย / เพือ่ ความปลอดภัย / เว้นมีใบรับรองแพทย์)
- บริษ ทั ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ ใ นการขายหรื อ ไม่ ข ายแก่ ท่ า นที่มีเ ด็ก ทารกอายุ ต าํ ่ กว่ า 2 ขวบ (กรุ ณ าแจ้ง บริษ ทั ฯ ก่ อ นจองทัว ร์
เพือ่ หาข้อสรุปร่วมกัน) ต้องกราบขออภัยท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ ดินทางท่านอืน่
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- บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายแก่ ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งบริษทั ฯ ก่ อนซื้อทัวร์ เพื่อหาข้อสรุปร่ วมกัน
สถานทีเ่ ทีย่ วบางแห่งมีเวลาไม่มากนัก หากท่านจัดกรุป๊ เฉพาะครอบครัว ท่านจะเทีย่ วแบบสบายๆ และไม่ตอ้ งเกรงใจท่านอืน่ )
- ในกรณี ท่ที ่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีนาํ้ เงิน) เดินทางกับคณะ บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบ หากท่านถูก
ปฏิเสธการเขา้ หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
๋
เช่น เชียงราย เชียงใหม่ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคํายืนยันว่าทัวร์นนั้ ๆ
- ท่านที่จะออกตัวภายในประเทศ
ยืนยันการเดินทาง หากท่านออกตัวโดยไม่
๋
ได้รบั การยืนยันแลว้ ทัวร์นนั้ ยกเลิก บริษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่ าใช้จ่ายนัน้ ได้
๋ ถูกต้องตรงกับหนังสือเดินทาง
กรณี CHECK-THROUGH (เช็คจากต่างจังหวัดไปยุโรปเลย) กระเป๋ าเดินทาง ต้องออกตัวให้
เท่านัน้ แต่ขอเรียนแนะนําว่าท่านควรเช็คกระเป๋ ามาสุวรรณภูมแิ ลว้ เช็คไปยุโรปอีกครัง้ จะดีกว่า เพราะจากสถิตลิ ูกค้าที่กระเป๋ าหลง
ไม่ไปกับเจ้าของจะเป็ นลูกค้าทีเ่ ช็คมาจากต่างจังหวัดมากทีส่ ุด
- ใน 1 วัน คนขับรถจะทํางานและพักผ่อนระหว่างขับรถรวมแล้วไม่เกิน 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ต้องจบงานภายใน
20.00 น. หากมีการเสียเวลาระหว่างวันทุกกรณี โปรแกรมอาจต้องแก้ไขปรับเปลี่ยน
- หากโรงแรมในเมืองที่จะเข้าพักเต็มเนื่องมาจากมีงานแสดงสินค้า หรือมีการจัดประชุมสัมมนาใหญ่ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการนําท่านเข้าพักเมืองใกล ้เคียง และโรงแรมดีมมี าตรฐานระดับเดียวกัน
- เมื่อท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขที่บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
เอกสารยื่นวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ (จํานวน 1 ชุด)
*ท่านทีเ่ คยถูกปฏิเสธวีซ่าเข้ายุโรป กรุณาแจ้งฝ่ ายขายก่อนจองทัวร์
**กรณีทท่ี ่านมีวซี ่าแล ้ว และไม่รู ้ หรือไม่แน่ใจว่าวีซ่าทีม่ ยี งั สามารถใช้เดินทางได้หรือไม่ กรุณาส่งหน้าวีซ่าแจ้งให้ทางบริษทั ทราบ
เพือ่ ตรวจสอบได้ถกู ต้อง
*** เอกสารทุกชุดทีม่ ชี ่อื ภาษาอังกฤษของผูเ้ ดินทาง จะต้องตรงกับหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ทุกตัวอักษร **
1. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ที่เหลืออายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างคู่ท่ยี งั ไม่ประทับตรา 2 หน้าขึ้นไป
โปรดตรวจดูอย่างละเอียด และหนังสือเดินทางมีการชํารุด เช่ น รอยเย็บพาสปอร์ตฉี กขาด มีรอยติดกาวไม่สามารถ
ใช้ได้ทกุ กรณี
2. รู ปถ่ายสี หน้าตรง ห้ามสวมแว่นสายตาและคอนแทคเลนส์, ห้ามยิ้มเห็นฟัน,
ห้ามสวมต่างหูและตกแต่งภาพ พื้นหลังฉากสีขาวเท่านั้น ขนาด 3.5 X 4.5
เซนติเมตร ขนาดของใบหน้าต้องมีขนาดใหญ่ 80% ของพื้นที่ ต้องรวบผมให้
เห็นใบหูและคิ้วทัง้ 2 ข้างและต้องเห็นไหล่ทง้ั 2 ข้าง จํานวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน
6 เดือน
3. หลักฐานการทํางาน (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “To whom it
may concern” แทนการใช้ช่ือของแต่ละสถานทูต)
- เจ้าของบริษทั : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษทั ฯ, หนังสือจดทะเบียนห้างหุน้ ส่วน
(ต้องมีอายุไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- เจ้าของร้านค้า: ใช้ทะเบียนพาณิชย์ (ทพ. 4), พค. 0403)
- พนักงานบริษทั ฯ: ใช้หนังสือรับรองการทํางานจากสถานที่ทาํ งานเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุวนั ที่ออกจดหมาย ตําแหน่ง
อัตราเงินเดือน วันเข้าทํางานและวันทีเ่ ดินทาง (ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
- ข้าราชการ: ใช้หนังสือรับรองตําแหน่งจากหน่วยงานฉบับภาษาอังกฤษ (ต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่นดั ยื่นวีซ่า)
กรณีเกษียณอายุราชการ ถ่ายสําเนาบัตรข้าราชการบํานาญ
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- นัก เรี ย น/นัก ศึ ก ษา: หนัง สือ รับ รองจากสถาบัน การศึ ก ษา ระบุ ช้ัน เรี ย น วัน ที่ เ ดิ น ทางและวัน ที่ อ อกหนั ง สื อ
ฉบับภาษาอังกฤษ
- ประกอบอาชีพอิสระ: ใช้เอกสารการเสียภาษี พิมพ์จดหมายรับรองตัวเองเป็ นภาษาอังกฤษ ระบุรายได้ต่อเดือน
4. หลักฐานการเงิน
รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) 6 เดือนจากธนาคารเท่านั้น
ถ้าบุคคลที่ขอวีซ่ามีอาชีพต้องมีรายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) 6 เดือนจากธนาคารยื่นประกอบด้วยทุกกรณี
กรณี ให้บุคคลในครอบครัวเดียวกัน รับรองค่ าใช้จ่ายให้ก บั ผู เ้ ดินทางต้องมี สําเนาทะเบียนบ้านของผู เ้ ดินทางและ
ผูร้ บั รองค่าใช้จ่ายเพือ่ แสดงความสัมพันธ์
5. สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาทะเบียนหย่า / สําเนาใบมรณะบัตร / เอกสารเพิม่ เติมกรณีอน่ื ๆ
6. สําเนาทะเบียนบ้าน / สูตบิ ตั ร (สําหรับเด็กตํา่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์)
7. หนังสือยินยอมให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศ (ในกรณีเด็กอายุตาํ ่ กว่า 18 ปี บริบูรณ์ ไม่ได้เดินทางกับพ่อและแม่)
** ต้อ งไปขอหนัง สื อ ยิ น ยอมจากที่ ว่ า การเขตหรื อ อํา เภอเท่ า นั้น และระบุ ช่ื อ บุ ค คลที่ เ ด็ ก จะเดิ น ทางไปด้ว ย
และความสัมพันธ์ของผูเ้ ดินทางทีม่ ตี ่อเด็ก พร้อมสําเนาหนังสือเดินทางและสําเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา
**กรณี บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดาฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง จะต้องมีหนังสือรับรองการปกครองบุตรและเอกสาร
การหย่าร้างต้องมีขอ้ ความระบุวา่ มีอาํ นาจปกครองบุตรแต่เพียงผูเ้ ดียว
**กรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์มอื ถือของทุกท่านให้ทราบ เพือ่ สะดวกในการกรอกเอกสารยืน่ วีซ่าและการติดต่อ
- การพิจารณาว่าจะได้รบั วีซ่าหรือไม่ เป็ นดุลยพินิจของสถานทูตเท่านัน้ มิใช่บริษทั ทัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้อง
จะช่วยให้การพิจารณาผลวีซ่าของท่านง่ายขึ้น
- สําหรับผูเ้ ดินทางทีศ่ ึกษาและทํางานอยู่ต่างประเทศ จะต้องดําเนินเรื่องขอวีซ่าทีป่ ระเทศทีต่ นเองพํานักอยู่เท่านัน้
- กรณี ท่ีผูเ้ ดิน ทางต้อ งใช้หนัง สือเดินทาง (พาสปอร์ต ) ระหว่างการยื่น วีซ่า กรุ ณ าแจ้ง บริษทั ให้ท ราบก่ อ นล่ว งหน้าก่ อ น
การยื่นวีซ่า และกรณี ท่ีท่านต้องใช้หนังสือเดินทางก่ อนกําหนดวันยื่นวีซ่า หรือนําหนังสือเดินทางกลับมายื่นวีซ่าไม่ทนั
ท่านจะต้องทําการยืน่ วีซ่าเดีย่ ว

