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อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรังเศส
 10 วัน
TOP OF EUROPE @ JUNGFRAUJOCH
Recommended
2 เข้าชมสนามกีฬ าโคลอส
เซียม สิง ก่อสร้างทีไ ด้รบั การ
ยกย่ อ งให้ เ ป็ น 1 ใน 7 สิ ง
มหัศจรรย์ของโลก สร้างขึ)นใน
ปี ค.ศ. 80 ป จั จุ บ ัน ได้มีก าร
บู ร ณะเป็ นโบราณสถาน ที
สามารถดึงดูดนักท่องเทียวได้
ทั วโลก

1 เข้าชมพิพธิ ภัณฑ์วาติกนั
Vatican Museum หนึงในสุด
ยอดพิพิธ ภัณ ฑ์ ทีด ี ทีสุ ด ของ
โลก เพราะเก็บผลงานสุดยอด
ศิลปินมากมาย สํารองการเข้า
ชมล่วงหน้าไม่ต้องรอคิว น้อย
โปรแกรมทีจ ะมีโอกาสเข้าชม

4 ขึน) พิชติ ยอดเขายูงเฟราที
มีความสูงกว่าระดับนํ)าทะเลถึง
11,333 ฟุ ต ซึงได้รบั การยก
ย่ อ งว่ า เป็ น TOP
OF
EUROPE และพัก ทีเ มือ ง
Interlaken ถึง 2 คืนไม่ต้อ ง
ย้ายโรงแรมทุกคืน

3 สัมผัสความเป็ นเวนิส ด้วย
การล่องเรือกอนโดล่า ชมมนต์
เสน่ ห์แ ห่งนครเวนิส ลําคลอง
น้อยใหญ่ สลับด้วยบ้านเรือนที
มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
6 อาหารคําสุดหรูบนเรือล่อง
แ ม่ นํ) า แ ซ น ด์ พ ร้ อ ม ช ม
ั  น)ําแซนน์
ทัศนียภาพสองฝงแม่
ชมโบราณสถานและอาคาร
เก่าแก่ ศิลปะแบบเรอเนสซองส์
ควรค่าแก่การอนุ รกั ษ์ และทํา
ให้ปารีสโดดเด่นเป็ นมหานครที
งดงามแห่งหนึงของโลก

5 เทียวชมมหานครปารีส
นครหลวงแห่งแฟชั นชัน) นําของ
โลก พลาดไม่ ไ ด้ก ับ การขึ)น สู่
ชัน) 2 ของหอไอเฟลเพือ ชมวิว
ทิวทัศน์ของเมือง และถ่ายภาพ
หอไอเฟลเป็ น ทีร ะลึกจากมุ ม
กว้างทีเ ป็นจุดทีส วยทีส ุด
7Best of Cuisine

Italy ต้นกําเนิดพิซซ่า-พาสต้า
ขนมหวานทิร ามิสุอ นั เลือ งชือ
ไอศกรีม เจอลาโต้ หอมกรุ่ น
ด้วยกาแฟเอสเปรสโซ่ เป็ นสิง
ทีค ณ
ุ ไม่ควรพลาด!

Switzerland เลืองชือไปด้วย
ชีส , นม และเนย โดยนํ า มา
ประกอบเป็ นอาหารสุด พิเ ศษ
คือ ฟองดูร์ ทีป รุง จากชีส ,
เนื) อ สัตว์ และ ช็อคโกแล็ต อัน
กลมกล่อม

France สุดยอดอาหารของนัก
ชิม หอยเอสคาโก้แห่งเบอกันดี
และเป็ ด อบส้ม รสชาติด ี และ
แตกต่ า งด้ว ยการรับ ประทาน
อาหารคําแบบฝรั งเศสบนเรือ
ล่องแม่น)ําแซนน์
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วันที 1
22.00 น.

วันที 2
00.20 น.
หมายเหตุ

06.50 น.

12.00 น.
13.00 น.

ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ-กรุงโรม (อิตาลี)
พร้อมคณะทีส นามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์
D16-19 สายการบินไทย เจ้าหน้ าทีคอยอํานวยความสะดวกในเรืองสัมภาระ
และการเช็คอิน
กรุงโรม - โคลอสเซียม - พิพธิ ภัณฑ์วาติกนั - นํ)าพุเทรวี – บันไดสเปน - ฟลอ
เร้นซ์
ออกเดินทางสู่กรุงโรม โดยสายการบินไทย เทีย วบินที TG 944
ทางบริษทั ได้จดั เตรียมการเดินทางของคณะทัวร์ 15 วันก่อนการเดินทาง โดย
ซือ) ตั +วเครือ งบิน, เช่ารถโค้ช, จองโรงแรมทีพ กั , ร้านอาหาร ตลอดจนสถานที
เข้าชมต่าง ๆ เพือ เป็นการเตรียมพร้อมให้กบั กรุป๊ ทัวร์ ในกรณีทเี กิด
เหตุการณ์อนั สุดวิสยั อาทิ การยกเลิกเทีย วบิน, การล่าช้าของสายการบิน,
การพลาดเทีย วบิน (ขึน) เครือ งไม่ทนั ), การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล,
ภัยธรรมชาติ รวมถึงการถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเป็นผลทําให้การเดินทาง
ล่าช้า หรือ ไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้ตามโปรแกรม
หัวหน้าทัวร์ มีสทิ ธิ 6ในการปรับเปลีย นโปรแกรม และไม่สามารถคืนเงิน
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทีท า่ นได้ชาํ ระมาแล้ว เพราะทางบริษทั ฯ ได้มกี ารตกลง
ชําระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้าแล้ว และหากมีคา่ ใช้จ่ายใด ๆ ทีเ กิดขึน)
นอกเหนือจากในรายการทัวร์ หัวหน้าทัวร์จะแจ้งให้ท่านทราบ เพราะเป็นสิง ที
ทางบริษทั ฯ มิอาจรับผิดชอบได้
คณะถึงสนามบินลีโอนาร์โดดาวินชีทกี รุงโรม ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรแล้ว รถโค้ชนํ าท่านสู่นครรัฐวาติกนั ซึงเป็ นรัฐอิสระและศูนย์กลาง
ของศาสนาคริส ต์นิกายโรมันคาทอลิก เข้าชมพิพิธ ภัณ ฑ์ว าติกัน ซึงเป็ น ที
รวบรวมผลงานทางศิลปะทีห าชมได้ยาก นอกจากนี)ยงั มีห้องแสดงศิลปะการ
ตกแต่งฝาผนังรูปสลักแบบคลาสสิค และงานของนักวาดภาพคนสําคัญๆ ของ
อิตาลีในสมัยกลาง และสมัยเรอเนสซองส์ อาทิ จ็อตโต (Giotto), ฟรา แองเจลิ
โก (Fra Angelico), ฟิ ลปิ โป ลิปปี (Filippo Lippi) และโบสถ์ซสิ ทีน (Sistine
Chapel) ซึง เป็นผลงานของไมเคิลแองเจโลทีว าดภาพเขียนสีเฟรสโก้ทโี ด่งดัง
ทีส ุดของโลกคือ The Last Judgement แล้วไปชมความอลังการของ มหา
วิ ห ารเซนต์ ปี เตอร์ ได้ ร ับ การตกแต่ ง อย่ า งโอ่ อ่ า หรู ห รา ชมรู ป ป นั )
แกะสลักเฟี ยต้า ผลงานชิ)นเอกของไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาทีออกแบบ
ั บนั ล้วนแต่เป็ นสิง
โดยแบร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ทหี าชมได้ยาก ซึงปจจุ
ทีส าํ คัญลํ)าค่าคูบ่ า้ นคูเ่ มืองของอิตาลี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เทีย วชมกรุง โรมทีย ิงใหญ่ มีอ ายุ เ ก่ า แก่ ก ว่ า 2,000 ปี ชมจตุ ร สั นาโวนา
(Piazza Navona) ทีงดงามทีส ุดแห่งหนึงในกรุงโรม รายล้อมรอบไปด้วย

พฤหัสบดี

ศุกร์

(31 ก.ม.)

Local
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19.00 น.

วันที 3
07.00 น.
08.00 น.

โบสถ์ นํ) าพุ และอาคารเรียงราย เสน่ ห์ของจตุรสั แห่งนี)คอื นํ) าพุจตุมหานที
ั ) งแทนแม่น)ําสาย
(Fountain of the Four Rivers) ซึงแต่ละมุมจะมีรปู ปนซึ
สําคัญจาก 4 ทวีป ได้แก่ แม่น)ํ าคงคา แม่น)ําดานู บ แม่น)ําไนล์ และ แม่น)ํ าพ
ลาต้า (Rio de la Plata ในทวีปอเมริกาใต้) ออกแบบโดยเเบร์นินี ศิลปิ นเอก
ของอิตาลี แล้วนําท่านเข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม สิง ก่อสร้างทีไ ด้รบั การ
ยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิง มหัศจรรย์ของโลก สนามกีฬาแห่งกรุงโรมนี)ถูกสร้าง
ขึ)น ในปี ค.ศ. 80 สามารถจุ ผู้ช มได้ป ระมาณ 50,000 คน ใต้พ)นื สนาม
ประลองมีหอ้ งใต้ดนิ ทีส ร้างขึน) เพือขังสิงโตและนักโทษประหาร ก่อนปล่อยให้
ออกมาต่ อ สู้ กัน กลางสนาม ป จั จุ บ ัน ได้ มีก ารบู ร ณะเป็ น โบราณสถาน ที
สามารถดึงดูดนักท่องเทีย วได้ท ั วโลก ถ่ายรูปกับประตูชยั คอนสแตนติน, ผ่าน
ให้ท่านได้ชมเขตอุทยานประวัตศิ าสตร์โรมันฟอรั ม ซึงเป็ นศูนย์กลางชีวติ ใน
เมืองของโรมยุคโบราณ, สนามกีฬามักซีมุส ทีเ ก่าแก่และยิง ใหญ่ทสี ุดจุคนได้
250,000 คน, จตุรสั เวเนเซีย มีอาคารแบบเรอเนสซองส์ในยุคแรก ปาลาซโซ
ดิ เวเนเซีย เคยเป็ น ฐานบัญ ชาการใหญ่ ข องมุ ส โสลินี ด้า นตรงข้า มคือ
อนุ ส าวรีย์พ ระเจ้าวิค เตอร์-เอ็ม มานู เ อ็ล จากนัน) ไปชมนํ) า พุ เ ทรวี ผลงาน
มาสเตอร์พซี ของนิโคลัส-ซาลวี แล้วอิสระให้ท่านได้สํารวจสินค้าแบรนด์เนม
บนถนนคอนดอตติ ย่ า นบัน ไดสเปน ทีมี ชื อ เสี ย งและคลาคลํ า ไปด้ ว ย
นักท่องเทีย ว สมควรแก่เวลาออกเดินทางสู่ภาคกลางของประเทศเขตแคว้น
ทอสคาน่ า ทีม เี มืองฟลอเร้นซ์เป็นเมืองหลวง โดยรถไฟ High Speed Train
ระหว่างเส้นทางท่านจะได้เห็นร่องรอยของอารยธรรมของชาวอีทรัสกันทีอ ยู่
มาตัง) แต่ ครัง) ก่ อ นคริส ต์กาล จนกระทั งโรมัน เข้ามาครอบครองบ้านเรือ น
ตลอดจนปราสาทเก่าแก่ตงั ) อยู่บนเนินเขา เป็นชัยภูมทิ ีเหมาะสมผ่านท้องทุ่ง
เกษตรกรรม และแหล่งผลิตไวน์ชนั ) ดีของแคว้นนี)
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเข้าสู่ทพี กั NOVOTEL FIRENZE NORD AEROPORTO **** หรือ
เทียบเท่าในระดับเดียวกัน
ฟลอเร้นซ์ - ดูโอโม่ – จัตุรสั ซินญอเรีย – หอเอนปิซ่า - เวนิส เมสเตร้
รับประทานอาหารเช้าทีโ รงแรม
นํ าคณะเข้าสู่เมืองเก่าของนครฟลอเร้นซ์ เมืองนี)เป็ นศูนย์กลางแห่งศิลปะใน
ยุคเรอเนสซองส์ และเป็นเมืองทีไ ม่อนุ ญาตให้รถโค้ชเข้าไปในเขตเมือง มีมหา
วิหารซานตามาเรียเดลฟิโอเร หรือ Duomo แห่งนครฟลอเร้นซ์เป็นศูนย์กลาง
ั ) ดของแท้มานานกว่า 3
ใกล้กนั เป็ นจตุรสั ซินญอเรีย เดิมเป็ นทีตงั ) รูปปนเดวิ
ศตวรรษ ในป จั จุ บ ัน ถู ก เก็ บ รัก ษาไว้ ใ นแกลลอเรีย อะเคเดมี ผ่ า นชม
พิพธิ ภัณฑ์อุฟฟิซี ทีเ ก็บงานศิลปะลํ)าค่าในยุคกลางใกล้ ชมสะพานอันเก่าแก่
เวคคิโอ สะพานแห่งแรกทีข า้ มแม่น)ําอาร์โน

Chinese
www.novotel.com
เสาร์
Buffet
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11.00 น.

12.30 น.
13.30 น.

15.00 น.

19.00 น.

วันที 4
07.30 น.
08.30 น.

ออกเดินทางสู่เมืองปิ ซ่า อันเป็ นทีต งั ) ของหอเอนปิ ซ่า เป็ นสิง มหัศจรรย์ 1 ใน
(97 ก.ม.)
7 ของโลก ในแคว้น ทอสคาน่ า ระหว่างเส้นทางท่านจะได้เห็นร่องรอยของ
อารยธรรมของชาวอีทรัสกัน ทีอ ยู่มาตัง) แต่ครัง) ก่อนคริสต์กาล จนกระทั งโรมัน
เข้ามาครอบครอง บ้านเรือนตลอดจนปราสาทเก่าแก่ตงั ) อยู่บนเนินเขา เป็ น
ชัยภูมทิ เี หมาะสมผ่านท้องทุ่งเกษตรกรรม และแหล่งผลิตไวน์ชนั ) ดีของแคว้น
นี)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
Chinese
นํ าท่านเข้าสู่จตุรสั กัมโป เดย์ มีราโกลี (Campo dei Miracoli) แปลว่า "จตุรสั
อัศจรรย์" หรือทีได้รบั ลงทะเบียนเป็ น มรดกโลกในชือ จตุรสั ดูโอโมแห่งปิ ซ่า
คือบริเวณทีล อ้ มรอบด้วยกําแพงใจกลางเมืองปิซ่า ประกอบไปด้วยสิง ก่อสร้าง
ได้แก่ มหาวิหารปิซ่า (Duomo) หอเอน (Torre) หอศีลจุ่ม (Baptistery) เริม
สร้างปี ค.ศ.1173 ค.ศ. แล้วเสร็จในปี 1372 ปจั จุบนั ยูเนสโกประกาศให้เป็ น
มรดกทางวัฒนธรรมในปี ค.ศ. 1987 อิสระให้ท่านถ่ายภาพเป็ นทีระลึกตาม
อัธยาศัย
เดินทางสู่จงั หวัดเวเนเซีย เมืองหลวงของแคว้นเวเนโตเป็นแคว้นทีม คี วามมั ง
(325 ก.ม.)
คั ง และเป็ นแหล่งอุ ตสาหกรรมมากทีสุดในประเทศอิตาลี และยังเป็ นแคว้น
หนึงทีม นี ักท่องเทีย วมามากทีส ุดแห่งหนึงอีกด้วย มีนกั ท่องเทีย วมาเยือนไม่
ตํากว่า 60 ล้านคนในทุกๆ ปี
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
Local
นํ าท่านเข้าสู่ทพี กั SHERATON PADOVA HOTEL & CONFERENCE www.starwoodhotels.com
CENTRE **** หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
เทีย วเกาะเวนิส - จตุรสั ซานมาร์โค - ล่องเรือกอนโดล่า – ลูกาโน่
อาทิตย์
รับประทานอาหารเช้าทีโ รงแรม
Buffet
นําท่านลงเรือทัศนาจรข้ามสู่เกาะเวนิส (เมืองทีไ ม่มรี ถยนต์วงิ ผ่าน) เกาะเวนิส
มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชือมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึน) ฝงั 
ทีซานมาร์โค ศูนย์กลางของเกาะเวนิ ส ผ่านชม Doge Palace อันเป็ นที
ประทับของเจ้าผูค้ รองนครเวนิสในอดีตและมีความรุ่งเรือง เมือครัง) ทําการค้า
กับตะวัน ออกไกล สะพานถอนหายใจทีม เี รืองราวน่ าสนใจในอดีต การเป่า
แก้วมูราโน่ งานฝี มอื ตัง) แต่ครัง) บรรพบุรุษทีม ชี อื เสียง แล้วไปชมความสวยงาม
ของจตุรสั ซานมาร์โค ทีกว้างขวางรายล้อมไปด้วยศิลปะและสถาปตั ยกรรม
แบบไบเซนไทน์ทแี ม้แต่นโปเลียนยังหลงใหล รายล้อมไปด้วยโบสถ์นักบุญ
เซนต์มาร์ค, หอระฆัง, เสาแห่งนักบุญ ทําให้ดูงามสง่ายิง นัก อิสระให้ท่านได้
เดินเทีย วชมเกาะอันแสนโรแมนติก หรือช้อปปิ)งสินค้าของเมืองอาทิ ผ้าลูกไม้
หรือจิบกาแฟในร้าน Café Florian ทีเ ปิ ดให้บริการมาตัง) แต่ปี 1720 นํ าท่าน
สัมผัสความเป็นเวนิส ด้วยการล่องเรือกอนโดล่า เพือ ชมมนต์เสน่หแ์ ห่งนครเว
4
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12.00 น.
13.00 น.
14.00 น.

19.00 น.

วันที 5
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

15.00 น.

19.00 น.

วันที 6
07.30 น.
08.30 น.

นิ ส ลํ าคลองน้ อ ยใหญ่ ส ลับ ด้ว ยบ้า นเรือ นทีมีเอกลัก ษณ์ เ ฉพาะตัว แกรนด์
คาแนล คลองทีกว้างทีสุดของเกาะ และงานก่อสร้างทีแสดงให้เห็นถึงความ
ั
เป็นอัจฉริยะด้านสถาปตยกรรมที
ส ะพานเรียลอัลโต้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
ั  นดินใหญ่ทที ่าเรือตรอนเคตโต้
คณะนั งเรือกลับสู่ฝงแผ่
ออกเดินทางผ่านเขตเมืองตากอากาศโคโม แล้วข้ามพรมแดนทีเ มืองคีอสั โซ่
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จนเข้าสู่เมืองลูกาโน่ เมืองตากอากาศแสนสวยริม
ทะเลสาบ ทีต งอยู
ั ) ่ระหว่างพรหมแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเข้าสู่ทพี กั HOTEL DE LA PAIX LUGANO **** หรือเทียบเท่าใน
ระดับเดียวกัน
ลูกาโน่ - ลูเซิรน์ - อินเทอลาเก้น (สวิตเซอร์แลนด์)
รับประทานอาหารเช้าทีโ รงแรม
ออกเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ เมืองท่องเทีย วทีม ชี อื เสียง เป็นเวลานับศตวรรษ
มาแล้วทีน ักท่องเทียวและบุคคลผูม้ ชี อื เสียงพากันมาเยือนเมืองนี) นํ าท่านชม
รูปสลักสิงโตหินบนหน้าผา สร้างขึน) เพือ เป็นเกียรติแก่ทหารรับจ้างชาวสวิส
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เทียวชมสัญลักษณ์ของเมืองคือ สะพานชาเปล สะพานไม้ทอดตัวข้ามแม่น)ํ า
รอยส์ ในอดีต สร้างมาตัง) แต่ คริส ต์ศ ตวรรษที 14 ถือ ได้ว่ าเป็ น สะพานไม้ที
เก่าแก่ทสี ุดแห่งหนึงของยุโรป ภายหลังได้มกี ารบูรณะขึน) มาใหม่หลังจากถูก
ไฟไหม้ อิสระให้ช้อปปิ) งสินค้าชัน) ดีของชาวสวิสในเขตคนเดินย่านเมืองเก่ า
อาทิ นาฬิกาชัน) ดี, มีดพับวิคตอรีน็อกซ์, นาฬิกากุ๊กกู, ช็อกโกแล็ตและอืน ๆ
อีก มากมายตามอัธ ยาศัย ย่ า น Schwanenplatz หรือ จัตุ ร สั หงส์ หรือ จะ
เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปริมทะเลสาบสวยทีม ยี อดเขาพิลาตุสเป็นฉากหลัง
ออกเดินทางสู่จุดหมายปลายทางทีเ มืองอินเทอลาเก้น อันเป็นแหล่งท่องเทีย ว
ทีสําคัญ และมีความสําคัญ ประหนึ งเมือ งหลวงของแบรนเนอร์โอเบอลันด์
ตังอยู
) ่ทะเลสาบสองแห่งมีภาพของยอดเขายูงเฟราเป็นฉากหลัง อีกทัง) ยังเมือง
แห่งการพักผ่อน สัมผัสบรรยากาศอันบริสุทธิ 6
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเข้าสู่ทพี กั DORINT BLUEMLISALP BEATENBERG HOTEL****
หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
กรินเดอวาลด์ - นั งรถไฟสายภูเขาสู่ยงู เฟรายอค - อินเทอลาเก้น
รับประทานอาหารเช้าทีโ รงแรม
คณะออกเดินทางสู่หมู่บา้ นกรินเดอวาลด์ จุดเริม ต้นของการท่องเทีย วยอดเขา
ยูงเฟรา ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้เป็ นพื)นทีมรดกโลกทาง

Local
(335 ก.ม.)

Chinese
www.delapaix.ch
จันทร์
Buffet
(170 ก.ม.)

Chinese

(68 ก.ม.)

Local
www.dorint.com
อังคาร
Buffet
(20 ก.ม.)
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12.00 น.
บ่าย

19.00 น.

วันที 7
07.00 น.
08.00 น.

12.30 น.

ธรรมชาติ แ ห่ ง แรกของยุ โ รป สั ม ผั ส รถไฟท่ อ งเที ย วธรรมชาติ ข อง
JUNGFRAUBAHN ขึน) พิชติ ยอดเขายูงเฟราทีม คี วามสูงกว่าระดับนํ) าทะเลถึง
11,333 ฟุต ซึงได้รบั การยกย่องว่าเป็น TOP OF EUROPE ระหว่างเส้นทาง
นํ าท่านสู่ยอดเขาแวะชมกลาเซียร์ หรือ ธารนํ) าแข็งขนาดใหญ่ จนถึงสถานี
รถไฟทีสูงทีส ุดในยุโรป เพลิดเพลินและสนุ กสนานไปกับการเล่นหิมะในลาน
กว้าง Sphinx จุดชมวิวทีสูงทีสุดในยุโรป มองเห็นได้กว้างไกลทีสุด ณ จุด
3,571 เมตร ชมถํ)านํ)าแข็งทีแ กะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารนํ)าแข็ง 30 เมตร
สัมผัสกับภาพของธารนํ) าแข็ง Aletsch ทียาวทีส ุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง
22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้สนุ กสนานและ
เพลิด เพลิน กับ กิจ กรรมบนยอดเขายู ง เฟรา และไม่ ค วรพลาดกับ การส่ ง
โปสการ์ด โดยทีท าํ การไปรษณียท์ สี งู ทีส ุดในยุโรป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซ)ําเส้นทางเดิม เส้นทางแสนสวย
ผ่านเมืองปลอดมลพิษทีไ ม่อนุญาตให้รถยนต์วงิ แล้วเปลีย นขึน) รถโค้ชคันเดิม
กลับ เข้าเมืองอินเทอลาเก้นอีกครัง) อิสระให้ท่านเทียวชมเมือง บรรยากาศ
เสมือนหนึงเมืองในหุบเขาถนนสายหลักเรียงรายไปด้วยร้านค้า ร้านขายของ
ทีร ะลึก ร้านอาหาร ในสไตล์แบบสวิส เพลิดเพลินกับการชมเมือง และช้อปปิ)ง
สินค้าชัน) ดีทมี ชี อื เสียงตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ทพี กั DORINT BLUEMLISALP BEATENBERG HOTEL****
หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
อินเทอลาเก้น – สตราสบูรก์ - นั งรถไฟ TGV สู่ปารีส
รับประทานอาหารเช้าทีโ รงแรม
รถโค้ชข้ามพรมแดนของสวิตเซอร์แลนด์-ฝรั งเศส ผ่านข้ามแดนทีเ มืองบาเซิล
เมืองอุตสาหกรรมเคมีทมี ชี อื เสียงของสวิส จนข้ามสู่แคว้นอัลซาส ทีเ มืองสต
ราสบูรก์ ประเทศฝรั งเศสเมืองหลวงแห่งสหภาพยุโรป อีกทัง) ยังเป็ นทีตงั ) ของ
รัฐสภาแห่งยุโรปอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังอาหาร นําคณะออกเดินทางสู่สถานีรถไฟ STRASBOURG GARE เพือ
เตรียมตัวเดินทางเข้าสู่ปารีส

Asian
(12.5 ก.ม.)

Local
www.dorint.com
พุธ
Buffet
(316 ก.ม.)

Local

นําท่านนั งรถไฟ TGV สู่นครปารีสวิง ด้วยความเร็ว 300 กิโลเมตรต่อชั วโมง
ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั วโมง 19 นาที
19.00 น.

รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเข้าสู่ทพี กั PULLMAN PARIS HOTEL 4* หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน

Thai
www.accorhotels.com
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วันที 8
08.00 น.
09.00 น.

12.00 น.
13.00 น.

18.30 น.

วันที 9
07.30 น.
08.30 น.

12.00 น.
13.00 น.

พระราชวังแวร์ซายส์ - ร้านดิวตีฟ) รี - แกลลอรี ลาฟาแยตต์ - DINNER
CRUISE
รับประทานอาหารเช้าทีโ รงแรม
นําท่านเดินทางสู่พระราชวังแวร์ซายส์ พระราชวังทีใ หญ่ทสี ุดในปฐพีซงึ อยู่
ห่างจากจุดศูนย์กลางของปารีสไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ปจั จุบนั บางส่วนของ
พระราช วังนี)ได้รบั การบูรณะเรียบร้อยแล้ว นําท่านเข้าชมความงามของ
พระราชวังภายในห้องต่าง ๆ อาทิ ห้องเทพอพอลโล, ห้องเทพวีนสั , ห้องเทพ
ไดอาน่า และห้องเดอะฮอลล์ออฟมิลเลอร์ แต่ละห้องของพระราชวังล้วนมีคา่
ด้วยภาพเขียนสีแบบ เฟรสโก้ โดยช่างฝีมอื เอกชาวฝรั งเศส ควรค่าแก่การยก
ย่องให้เป็นพระราชวังทีง ดงามลํ)าค่าทีส ุดแห่งหนึงของโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ท่านช้อปปิ)งสินค้าแบรนด์ทโี ด่งดังของฝรั งเศส ในแกลลอรี ลาฟา
แยตต์
ย่านถนนออสแมนบูโลวาร์ด
และสินค้าประเภท
นํ)าหอม,
เครือ งสําอางค์, เครือ งประดับ, เครือ งแต่งกายในร้าน Duty Free ทีค นื ภาษี
ให้กบั นักท่องเทีย วโดยเฉพาะ
รับประทานอาหารคําแบบฝรั งเศสบนเรือล่องแม่น)ําแซนน์ ชมสถานทีส าํ คัญ
ั
คู่บา้ นคูเ่ มืองสองฝงของแม่
น)ําแซนน์ โบราณสถานและอาคารทีเ ก่าแก่สร้าง
ด้วยศิลปะแบบเรอเนสซองส์ควรค่าแก่การอนุรกั ษ์ และทําให้ให้ปารีสโดดเด่น
เป็นมหานครทีง ดงามแห่งหนึงของโลก
นําท่านเข้าสู่ทพี กั PULLMAN PARIS HOTEL 4* หรือเทียบเท่าในระดับ
เดียวกัน
มหานครปารีส - ขึน) ชัน) 2 หอไอเฟล – โบสถ์โนตเตรอดาม - ถนนชองป์เอลิ
เซ่ - สนามบิน
รับประทานอาหารเช้าทีโ รงแรม
นํ าเทีย วชมมหานครปารีส นครหลวงแห่งแฟชั นชัน) นํ าของโลก โบสถ์แองวา
ลีดส์อนั งามสง่า, ถ่ายภาพหอไอเฟลเป็ นทีร ะลึก จากมุมกว้างทีเ ป็ นจุดทีส วย
ทีสุด และขึ)นสู่ชนั ) 2 ของหอไอเฟลเพือชมวิวทิวทัศ น์ ของเมือง เทีย วชม
สถานทีส ําคัญของเมือง ทีไ ด้รบั การกล่าวขานว่าเป็นพิพธิ ภัณฑ์ทมี ชี วี ติ โดด
เด่น ด้วยผลงานศิล ปะอันยิงใหญ่ อาคารพิพ ิธภัณฑ์ลูฟร์ เป็ นพระราชวัง ที
ประทับของกษัตริย์ฝรั งเศสหลายพระองค์ ปจั จุบนั เก็บงานศิลปะทีม คี ่ากว่า
300,000 ชิน)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางไปชมมหาวิหารโนตเตรอดาม มหาวิหารในยุคกอธิค ตัง) อยู่
ั  นออกของกรุงปารีส บนเกาะกลางแม่น)ํา (อิลเดอลาซิเต้) ได้รบั การ
ทางฝงตะวั
บูรณะโดย เออแชน วียอเลต์-เลอ-ดุ ค สถาปนิกคนสําคัญทีสุดคนหนึงของ
ฝรั งเศส ประติมากรรมและหน้าต่างประดับกระจกสี (stained glass) ระหว่าง
การปฏิ ว ั ติ ฝ รั ง เศส มหาวิ ห ารแห่ ง นี) ไ ด้ ร ับ ความเสี ย หายอย่ า งหนั ก

พฤหัสบดี
Buffet
(20 ก.ม.)

Chinese

Dinner Cruise

www.accorhotels.com
ศุกร์
Buffet

Chinese
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ประติมากรรมและศิลปะทางศาสนาถูกทํา ลายไปมาก มหาวิหารได้รบั การ
บูรณะครังใหญ่
) ระหว่างคริสต์ศตวรรษที 19 ให้เหมือนเดิมทุกประการ
เทียวชมจตุรสั คองคอร์ด ซึงออกแบบโดยเลอโนตร (Le Notre) สถาปนิกผู้
ริเริม สร้างเมืองแวร์ซายส์ให้พระเจ้าหลุยส์ที 14 ทีชวนให้ระลึกถึงการปฏิวตั ิ
ใหญ่ฝรั งเศส ใกล้กนั เป็นสวนตุยเลอลีส์ สวนแบบฝรั งเศสทีอ อกแบบไว้อย่าง
งดงาม ไปชมประตูชยั อาร์ค เดอ ตรีอองฟ์ (Arc de Triomphe) สร้างขึน) ใน
สมัยพระเจ้านโปเลียนที 1 ในปี ค.ศ. 1810 เพือเป็ นอนุ สรณ์แห่งชัยชนะของ
พระองค์ ใ นหลายๆสมรภู มิ ร บ ออกแบบโดยสถาปนิ ก ทีชื อ ชาลแกรง
(Chalgrin) ใหญ่ โตโอ่อ่าเพือให้สมศักดิ 6ศรีและพระเกียรติของนโปเลียน เดิน
ทอดน่ องบนถนนชองป์เซลิเช่ (Champs-Elysees) เดิมสร้างไว้เพือเป็นเขตที
อยู่ข องพวกขุน นางสมัย ราชวงศ์บูร์บ อง และต่อมาได้ก ลาย เป็ น ถนนสาย
สําคัญมีความยาว 2 กม. ร่มรืน ไปด้วยเงาต้นปาตานสองฝงั  มีทงั ) ร้านค้าชันนํ
) า
หอแสดงศิลปะ สวนดอกไม้ นํ)าพุ ภัตตาคารชัน) เลิศ ร้านกาแฟ โรงละคร เป็ น
ถนนทีม สี สี นั ตลอด24ชั วโมง จนได้ชอื ว่าเป็นถนนทีส วยทีส ุดในโลก
17.30 น.
ออกเดินทางสู่สนามบินชาร์ลเดอโกล เพือเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ มีเวลาให้
ท่านได้ทํา TAX REFUND คืนภาษีก่อนการเช็คอิน
21.40 น.
ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เทีย วบินที TG 933
วันที 10
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
เสาร์
13.55 น.
สายการบินไทยนําท่านเดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
(หมายเหตุ โปรแกรมดังกล่าวข้างต้น เป็นการนําเสนอโปรแกรมท่องเทีย ว ซึง อาจมีการเปลีย นแปลงเนืองจากการจัด
โปรแกรมของแต่ละวันเดินทางจะไม่เหมือนกัน โปรแกรมท่องเทีย วทีส มบูรณ์ครบถ้วน จะส่งให้ท่าน 7 วันก่อนการเดินทาง
เท่านัน) )
กําหนดวันเดินทาง
01 - 10 พ.ย. 2555
08 – 17 พ.ย. 2555
15 – 24 พ.ย.2555
22 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2555
29 พ.ย.- 08 ธ.ค. 2555
04 – 13 ธ.ค. 2555
06 – 15 ธ.ค. 2555
23 ธ.ค.-01 ม.ค. 2556
25 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2556
27 ธ.ค. – 05 ม.ค. 2556
29 ธ.ค. – 07 ม.ค. 2556
29 ธ.ค. – 07 ม.ค. 2556
03-12 ม.ค.2556
10-19 ม.ค.2556
17-26 ม.ค.2556
24 ม.ค. – 02 ก.พ. 2556
31 ม.ค. – 09 ก.พ. 2556
07-16 ก.พ. 2556
14-23 ก.พ. 2556
21 ก.พ. – 02 มี.ค. 2556
28 ก.พ.- 09 มี.ค. 2556
07-16 มี.ค. 2556
14-23 มี.ค.2556
21-30 มี.ค.2556
ค่าทัวร์ต่อท่าน : เดิ นทางระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2555 (ยกเว้นช่วงปี ใหม่) มกราคม – มีนาคม 2556
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 ผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่ (ห้องละ 2 ท่าน) ท่านละ
116,000.104,900. เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน หรือ 2 ท่านมีเตียง ท่านละ
92,900. เด็กอายุ 4-8 ปี พักรวมกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มเี ตียง ท่านละ
12,500. ในกรณีทที ่านเดินทางคนเดียว ห้องพักเดีย วเพิม ท่านละ
เดิ นทางระหว่างวันที 23 ธ.ค. / 25 ธ.ค. / 27 ธ.ค. / 29 ธ.ค. ขอโปรแกรมเฉพาะของแต่ละพีเรียดได้เลยค่ะ
ค่าทัวร์รวม :
 ค่าตั +วเครือ งบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิม ของนํ)ามันเชือ) เพลิง ณ วันที 1 ตุลาคม 2555
 ค่าพาหนะท่องเทีย วตามโปรแกรมทีร ะบุ
 ค่าเข้าพิพธิ ภัณฑ์วาติกนั / ค่าเข้าชมสนามกีฬาโคลอสเซียม / ค่าล่องเรือกอนโดล่า / ค่าเรือไป-กลับเกาะ
เวนิส / ค่ารถไฟสายภูเขายูงเฟรายอค / ค่ารถไฟชัน) 2 TGV สู่ปารีส / ค่าล่องเรือ+อาหารคํา / ค่าเข้าชม
พระราชวังแวร์ซายส์ / ค่าตั +วขึน) ชัน) 2 หอไอเฟล
 โรงแรมทีพ กั ตามระบุในรายการ หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามทีร ะบุในรายการ คัดสรรเมนูและให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิน ในแต่ละประเทศ
 ค่าทิปพนักงานขับรถท่องเทีย วตามโปรแกรมตลอดการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ (เชงเก้น)
 ค่าบริการนําทัวร์โดยหัวหน้ าทัวร์ผมู้ ปี ระสบการณ์นําเทียว และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง 1 ท่าน
 ค่าประกันการเดินทางของ บ. MONDIAL ASSISTANCE จก. แบบ FAST LANE TRIPPER PLAN.
คุม้ ครองการสูญเสียชีวติ /อวัยวะจากอุบตั เิ หตุ สําหรับผูเ้ อาประกันภัยอายุมากกว่า 16 ปีน้อยกว่า 75 ปี ไม่
เกิน 3,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศไม่เกิน 2,000,000 บาท – หากมีความประสงค์
จะเพิม ความคุม้ ครองในกรณีสมั ภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเทีย วบิน
กรุณาสอบถามและโปรดศึกษาจากรายละเอียดของกรมธรรม์ตามเอกสารแนบท้ายใบจองทัวร์
 ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ นํ)าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่าน
เองไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋าเป้ลอ้ ลาก EUROPEAN HOLIDAY สวยเก๋ใบเล็ก ท่านละ 1 ใบ
ค่าทัวร์ไม่รวม :
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม 7 % และค่าภาษีหกั ณ ทีจ ่าย 3 %
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครืองดืมในห้องพัก และค่าอาหารทีส ั งมาในห้องพัก
ค่าอาหารและเครืองดืมทีส ั งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากทีท างบริษทั จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ น
กรณีพเิ ศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีคา่ ใช้จ่ายเพิม
การจองทัวร์ (How to make your reservation)
เพือเป็นการยืนยันการเดินทางของท่าน กรุณาจองทัวร์และชําระเงินมัดจําล่วงหน้า 20,000 บาทต่อผูเ้ ดินทาง
หนึงท่าน ภายใน 3 วันนับจากวันทีจ อง ซึง เงินมัดจําดังกล่าวจะเป็นการยืนยันการจองของท่าน และกรุณาชําระ
ค่าทัวร์ส่วนทีเ หลือล่วงหน้า 21 วันก่อนการเดินทาง หากท่านไม่ชําระเงินส่วนทีเ หลือตามวันทีก ําหนด ทาง
บริษทั ฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มเี งือ นไข
การยกเลิกการจองทัวร์ (Cancellation Charge)
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วัน
 คืนเงินมัดจําทัง) หมด
 ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 44-30 วัน
 หักมัดจํา 10,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-20 วัน
 หักมัดจํา 20,000 บาท/ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 19-14 วันก่อนการเดินทาง
 หัก 50% ของค่าทัวร์
9
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 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 13-วันเดินทาง หรือ NO SHOW
 หัก 75% ของค่าทัวร์
ในกรณีทวี นั เดินทางดังกล่าวเป็นตั +วเงือ นไข NON-REFUND
 หากท่ า นยกเลิก การเดิน ทางในเงือ นไขใด เงือ นไขหนึ ง แต่ ท่ า น  หัก 90% ของค่าทัวร์
สามารถหาผู้เ ดิน ทางมาแทนได้ โดยสามารถยืนขอวีซ่าได้ทนั ตาม
กํ า หนดเวลา ทางบริษ ัท ฯ จะคิด ค่ าใช้ จ่ า ยเพิม คือ ค่า วีซ่ า และค่ า
เปลี ย นชื อ ตัว+ เท่ า นั )น และต้ อ งไม่ อ ยู่ ใ นเงือ นไขของตัว+ ที NONCHANGE NAME & NON-REFUND
 หากท่านยกเลิกการเดินทาง อันเนืองมาจากบุคคลใดบุคคลหนึงในคณะของท่าน ไม่ได้รบั การพิจารณา
อนุ มตั ิ วีซ่าไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตามอันเป็นการพิจารณาของสถานทูต ซึง การยกเลิกเฉพาะบุคคลหรือ
ยกเลิกพร้อมกันทัง) หมด ให้ถอื เป็นการยกเลิกตามเงือ นไขของวันเวลาทีย กเลิกดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที
ท่านไม่แน่ ใจว่าจะได้รบั การพิจารณาอนุ มตั วิ ซี ่าจากทางสถานทูต ทางบริษทั ขอแนะนําให้ท่านยืนขอวีซ่า
แบบเดีย ว ซึง จะรูผ้ ลเร็วกว่าการยืนขอวีซ่าแบบกรุป๊
 บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ 6ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมี ผี เู้ ดินทาง ตํากว่า 15 ท่าน โดยทีจ ะแจ้งให้ผู้
เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน
การสะสมไมล์ของสายการบิน (Mileage Claim )
การเดินทางเป็นหมูค่ ณะของการบินไทยในกรณีต ั +วกรุป๊ สามารถสะสมไมล์กบั เครือ Star Alliance ได้ 50%,
ออสเตรียนแอร์ไลน์ 100 %, ส่วนสายการบิน ฟินแอร์, ลุฟฮันซ่า, สแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์, สิงคโปร์แอร์ไลน์
ขึน) อยู่กบั เงือ นไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน) ๆ ซึง การเปลีย นแปลงเงือ นไขบางส่วนหรือทังหมดเป็
)
นสิทธิ
ของสายการบินเท่านัน)
ค่าธรรมเนียมประกันภัยและค่าธรรมเนียมนํ)ามันเชือ) เพลิงของสายการบิน (Insurance and Fuel Surcharge / Tax YQ)
คิดตามอัตราทีท างสายการบินปรับค่าธรรมเนียม ณ วันที 1 มกราคม 2555 การเปลีย นแปลงของสายการบิน
ในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิม ทีท างบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ 6ในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันทีอ อก
ตั +ว
สถานทีเ ข้าชม (Reservation Fee & Entrance Fee)
 โปรแกรมทัวร์รวมค่าเข้าชมถูกระบุไว้ในคอลัมน์ “อัตรานี)รวม” หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันทีส ถานที
เข้าชมนัน) ๆ ปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า ทางบริษทั จะคืนเงิน Entrance Fee ตามทีร ะบุไว้ใน
เอกสารของสถานทีน นั ) ๆ หรือ สลับโปรแกรมเพือให้ท่านได้เข้าชมสถานทีด งั กล่าวได้ แต่หากมีการล่าช้า
หรือเหตุหนึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีด งั กล่าวได้ ทาง
บริษทั ฯจะไม่มกี ารคืนเงินใดให้แก่ทา่ น เนืองจากได้ชาํ ระเข้าชมและ Reservation Fee ไปเรียบร้อยแล้ว
แล้ว
สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ (Porter)
 โปรแกรมการท่องเทีย วนี) กําหนดให้ผเู้ ดินทางมีสมั ภาระใบใหญ่น)ําหนักไม่เกิน 23 ก.ก. ได้ทา่ นละ 1 ใบ
และมีกระเป๋าแบบ Hand Carry นํ)าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. ได้อกี ท่านละ 1 ใบ ค่าใช้จ่ายส่วนเกินอาทิ บริการ
ยกกระเป๋าเข้าห้องพักของโรงแรม (Porter Service), ค่านํ)าหนักส่วนเกินของสายการบินระหว่างประเทศ
หรือ ภายในประเทศ เป็นค่าใช้จ่ายทีเ กิดขึน) ทีผ เู้ ดินทางจะต้องรับผิดชอบเอง ความเสียหายของสัมภาระ,
การสูญหายของกระเป๋า อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผูใ้ ห้บริการจะเป็นผูร้ บั ผิดชอบตามกฎของ
กรมการบินพาณิชย์ และบริษทั จะรับผิดชอบต่อการสูญหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินสูงสุด 10,000
บาท / ท่าน (ในระหว่างการท่องเทีย วในต่างประเทศเท่านัน) ไม่รวมถึงในระหว่างทําการบิน และการถูก
โจรกรรม)
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เอกสารในการยืนวีซ่าของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ใช้เวลายืนประมาณ 14 วันทําการ

 พาสปอร์ ตทียังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศ
เชงเก้ นหรือประเทศอืน ต้ องนําไปแสดงด้ วยเพือเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่
 รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ %ว จํานวน 2 ใบพื %นหลังเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดําและห้ ามสแกน) ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือนและเหมือนกันทั %ง 2 รูป
 สําเนาทะเบียนบ้ าน /สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้ าราชการ /สําเนาใบเปลียนชือ-สกุล /สําเนาทะเบียนสมรส , หย่า / สําเนาสูติ
บัตร ในกรณีอายุไม่ถงึ 20 ปี บริบรู ณ์
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัท (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริง / สังกัดทีท่านทํางานอยู่ต้องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั %นโดยระบุตําแหน่ง,
อัตราเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทีเริมทํางานกับบริษทั นี %และช่วงเวลาทีขอลางานเพือเดินทางไปท่องเทียว หลังจากนั %นจะกลับมา
ทํางานตามปกติหลังครบกําหนดลา
 กรณีทีเป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสําเนาใบทะเบียนการค้ า, ใบทะเบียนพาณิชย์ และหนังสือรับรองบริ ษัททีคัดไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้ อม
วัตถุประสงค์ หรื อใบเสียภาษี และหลักฐานการเงินของบริษัทฯ ย้ อนหลัง 6 เดือน
 สมุดเงินฝากของผู้เดินทางเล่มจริง (สถานทูตสวิสจะไม่คืนให้ จนกว่าจะพิจารณาวีซ่าเสร็จ) หรื อ แนบสําเนาสมุดบัญชีเงินฝากของผู้
เดินทางย้ อนหลัง 6 เดือนต้ องอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั พร้ อมทั %งมีตราแสตมป์ จากทางธนาคาร และ ลายเซ็นเจ้ าหน้ าทีธนาคารทุกแผ่น
ควรเลือกเล่มทีมีการเข้ าออกของเงินสมําเสมอ และมีจํานวนไม่ตํากว่า 6 หลัก เพือให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอทีจะครอบคลุมกับ
ค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมือกลับสู่ภมู ลิ ําเนา เนืองจากสถานทูตสวิตเน้ นดูเรื องการเงินเป็ นหลักหากลูกค้ ามีบญ
ั ชีฝากประจํา/ใบ
หุ้น/สลากออมสิน โปรดแสดงเพือเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่ ในกรณีทีเดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึงในการยืนขอ
วีซา่ ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่ายในครอบครัวด้ วย (เป็ นภาษาอังกฤษ)
***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน*** / ***หนังสือรับรองจากทางธนาคาร ทางสถานทูตสวิสไม่รับพิจารณา***
 กรณีทีบริษทั ของท่าน เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กบั ผู้เดินทางทั %งหมดนอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1 - 6 แล้ ว ทางบริษัท
จะต้ องออกจดหมายอีกหนึงฉบับเพือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่าย และการกลับมาทํางานของท่าน โดยระบุชือผู้เดินทางและ
เหตุผลทีจัดการเดินทางนี %ในจดหมายด้ วย
 กรณีทีเป็ นนักเรียน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ตัวจริ ง
 กรณีทีเด็กอายุตํากว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึง จะต้ องทําจดหมายยินยอม โดยทีบิดา, มารดา จะต้ องไป
ยืนเรื องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึงได้ ณ ทีว่าการอําเภอหรื อเขต โดยมีนายอําเภอ หรื อ
ผู้อํานวยการเขตลงลายมือชือ และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับ มิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซา่
สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีได้ ชําระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยืนคําร้ องใหม่ ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง%
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรด
แต่งกายสุภาพ ทั %งนี %บริษัทฯ จะส่งเจ้ าหน้ าทีไปอํานวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิมเติม
ทางบริ ษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
 กรณีทีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ วีซา่ แล้ ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ:ในการแจ้ งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนืองจาก
การขอวีซา่ ในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิตใิ นนามของบริษัทฯ
 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม
ท่านไม่มีสิทธิ:เรียกร้ องคืนค่าวีซ่าได้

หลังจากการจองทัวร์และชําระเงินมัดจําแล้ว ทางบริ ษทั ฯ ถือว่า
ท่านได้ยอมรับในข้อตกลงและเงือนไข ทีบริษทั ฯ ได้ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ

11

