SWITZERLAND GRAND TOUR
สัมผัสกับธรรมชาติอนั งดงามของสวิตเซอร์แลนด์ท่มี ีววิ ทิวทัศน์รายล้อมไปด้วย หุบเขาแสนสุดสวย
เส้นทางท่องเที่ยวสายโบราณSt.Gotthardอุโมงค์ท่ลี กึ ที่สุดในยุโรป
นัง่ รถไฟGlacier Expressรถไฟด่วนที่ว่งิ ช้าที่สุดในโลก
สัมผัสภูมิประเทศที่งดงามของ เทือกเขาแอลป์
นัง่ กระเช้าไฟฟ้ าMatterhorn Paradiseชมความงดงามของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น
นัง่ รถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติของJungfraubahnขึ้นสู่ ยอดเขาจุงเฟรา
สัมผัสเพลิดเพลินและสนุ กสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้างSphinx
โรงแรมที่พกั ที่มีบรรยากาศกลิน่ อายแบบสวิสแท้ๆ

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก
กรุ งเทพฯ–ซูริค (สวิตเซอร์ แลนด์ )
21.00 น. พร้ อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
วันที่สอง
ซูริค–ซาฟท์ เฮาเซ่ น–ซไตน์ อัมไรน์ –ซังท์ กลั เลน–เที่ยวชมเมือง–ดาโวส–แซงต์ มอริส–เที่ยวชมเมือง
00.40 น. สายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 970 นําท่านเดินทางสูเ่ มืองซูริคประเทศสวิตเซอร์ แลนด์
07.25 น. เดินทางถึงสนามบินซูริคผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองพร้ อมรับสัมภาระและด่านศุลกากร รถโค้ ชรอรับคณะ พร้ อมบริ การ
น้าดื่มและอาหารเช้ าแบบกล่ องด้ วยเมนู “ข้ าวเหนียวหมูทอดมหัศจรรย์ ”นําท่านเดินทางสู่เมืองชาฟท์ เฮาเซ่ น
(Schaffhausen)และเมืองชไตน์ อัมไรน์ (Stein am Rhein) ตลอดเส้ นทางเต็มไปด้ วยเมืองและหมู่บ้านเล็กๆที่จะให้
ความ รู้สกึ ว่าคุณได้ หลงเข้ าไปในประวัติศาสตร์ ที่มีกลิน่ อายของอดีตปรากฏอยูใ่ นรูปบ้ านไม้ สกั และป้อมปราการในสมัย
กลางเมืองชไตน์อมั ไรน์ ตังอยู
้ ใ่ นส่วนที่ดีที่สดุ ของแม่นํ ้าไรน์ทศั นียภาพของธรรมชาติที่ยงั ไม่ถกู ทํา ลายและสถานที่สําคัญ
ในประวัติศาสตร์ ที่ไม่เคยคลายเสน่ห์ ดึงดูดใจผู้พบเห็นเดินทางต่อสู่เมืองซังท์ กัลเลน(St.Gallen)เพื่อไปชมกลุม่ อาคารที่
สําคัญและศาสนสถานแห่งเมืองที่ได้ รับการยกย่องให้ เป็ นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ โบสถ์สไตล์บาร็ อคที่แสดง
ให้ เห็นถึงความรุ่งเรื อง และมีความสําคัญมากที่สดุ แห่งหนึง่ ของยุโรปภายในวิจิตรตระการตาไปด้ วยงานศิลปะที่รวบรวม
ช่างทุกแขนงมาสร้ างสรรค์ ผลงานอันเป็ นที่ มาของงานศิล ปะบริ สุท ธิ์ ม ากมาย ซึ่ง มีต้น กํ าเนิด มาจากสถานที่แ ห่ง นี ้
นอกจากนี ้อิทธิพลแบบบาร็ อคยังคงเห็นได้ เด่นชัดจากอาคารบ้ านเรื อนที่ตกแต่งด้ านหน้ าอย่างวิจิตรบรรจง

เที่ยง
บ่ าย

ค่า
วันที่สาม
เช้ า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสูเ่ มืองดาโวส (Davos)เมืองในหุบเขาแองกาดีนอันงดงามเที่ยวชมเมืองดาโวสเมืองที่รายล้ อมไปด้ วยหุบ
เขาแสนงดงามและยังเป็ นเมืองที่นิยมในการเล่นสกี เพราะมีลานสกีที่มีบรรยากาศที่งดงามนัน่ เอง ผ่านเมืองแซงต์ มอ
ริ ส(St.Moritz)เมืองฟ้ าครามนํ ้าใสเมืองตากอากาศฤดูหนาวที่แสนสงบในปี ค.ศ.1864 ได้ สร้ างโรงแรมแห่งแรกและเชิญ
แขกชาวอังกฤษมาพักทําให้ เกิดกีฬาฤดูหนาวขึ ้น อาทิสเก็ตนํ ้าแข็ง , บ๊ อบสเลดที่มีการแข่งในระดับเวิลด์แชมเปี ย้ นชิพและ
โอลิมปิ คมาแล้ วอิสระให้ ทา่ นเดินเล่นในเมืองน่ารักแห่งนี ้
บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ HOTEL SCHWEIZERHOF ST.MORITZหรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
แซงต์ มอริส–เซนต์ กอ็ ทธาร์ ท–อันเดอร์ แมท–GLACIER EXPRESS TRAIN–เซอร์ แมท–เที่ยวชมเมือง
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางโดยใช้ เส้ นทางสายโบราณ “เซนต์ ก็อทธาร์ ท(St. Gotthard)”ที่เป็ นเจ้ าของอุโมงค์ที่ลกึ ที่สดุ ในยุโรปลึก
17 กิโลเมตรรถจะไต่ระดับขึน้ สู่ยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมท่านสามารถพบเห็นธารนํ ้าแข็ง (Glacier) บนยอดเขาสูง

จนกระทัง่ เข้ าสูเ่ มืองอันเดอร์ แมท (Andermatt) เมืองแห่งขุนเขาและธรรมชาติที่งดงามและยังเป็ นเมืองแห่งสถานีรถไฟ
สายโรแมนติกอย่าง Glacier Express

เที่ยง
บ่ าย

ค่า
วันที่ส่ ี
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า
วันที่ห้า

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านนัง่ รถไฟสายกลาเซียเอ็กซ์ เพรส(Glacier Express Train) รถไฟด่วนที่วิ่งช้ าที่สดุ ในโลกตลอดระยะทางที่รถไฟ
วิ่งผ่านจะได้ สมั ผัสกับภูมิประเทศที่งดงามของเทือกเขาแอลป์ผ่านชมอุโมงค์สะพานและหุบเหวผ่านสวิสแกรนด์แคนยอน
และหุบเขาที่สงู 2,000 กว่าเมตรตลอดเส้ นทางสามารถชมยอดเขาที่ปกคลุมด้ วยธารนํ ้าแข็ง เจ้ าของเส้ นทางFurkaOberralpBahnที่พาดผ่านกลางเทือกเขาแอลป์จนกระทัง่ รถไฟเทียบชานชลาที่ เมืองเซอร์ แมท (Zermatt)เมืองที่ไม่
อนุญาตให้ รถยนต์วิ่งและเป็ นเมืองที่ได้ รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีแห่งหนึ่งของโลกตังอยู
้ ่บนความสูงกว่า 1,620
เมตรหรื อ 5,350 ฟุต เป็ นเจ้ าของยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ น สัญลักษณ์ของประเทศสวิตเซอร์ แลนด์อิสระให้ ท่านได้ ชมเมือง
ที่มีร้านค้ ามากมายเมืองนี ้เป็ นที่ชื่นชอบของนักสกีจากทัว่ โลก
บริการอาหารค่าณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ HOTELPOLLUX ZERMATTหรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
นั่งกระเช้ าไฟฟ้าสู่ยอดเขาไคลน์ แมทเทอร์ ฮอร์ น–ทาซ–เวเว่ ย์–โลซานน์ –เจนีวา–เที่ยวชมเมือง
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสูส่ ถานีกระเช้ าไฟฟ้ า (Matterhorn glacier paradise)เพื่อสัมผัสกับความงดงามของ ยอดเขาแมท
เทอร์ ฮอร์ น (Matterhorn)ที่สงู ถึง 4,478 เมตร และได้ ชื่อว่าเป็ นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สดุ ของเทือกเขาแอล์ป (Alps)
ท่านจะได้ ชื่นชมและสัมผัสกับทิวทัศน์ที่สวยงามณจุดสูงที่สดุ ของยอดเขาแมทเทอร์ ฮอร์ นบริ เวณ ไคลน์ แมทเทอร์ ฮอร์ น
(Klein Matterhorn) ชมถํ ้านํ ้าแข็งที่อยูส่ งู ที่สดุ ในสวิสถ่ายรูปกับรูปแกะสลักนํ ้าแข็งที่สวยงามให้ เวลาท่านสบายๆ กับการ
บันทึกภาพแสนประทับใจก่อนนําท่านเดินทางลงจากเขาเพื่อกลับสูเ่ มืองเซอร์ แมท

บริการอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองทาซ (Tasch) สูเ่ มืองเวเว่ ย์(Vevey) ที่แม้ แต่ศิลปิ นตลกแห่งฮอลลีว้ ดู “ชาลีแชลปปลิ ้น ” ยัง
หลงใหลและได้ อ าศัย อยู่ที่ นี่ ใ นบัน้ ปลายชี วิ ต เยี่ ย มชม เมื อ งโลซานน์ (Lausanne) เมื อ งที่ ค นไทยรู้ จัก ดี ใ น
สวิตเซอร์ แลนด์ นอกจากเป็ นเมืองที่ประทับของสมเด็จย่าแล้ วพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงสําเร็ จการศึก ษาจาก
เมืองนี ้อีกด้ วยเข้ าสูเ่ มืองเจนีวา (Geneva) พันธรัฐที่เล็กที่สดุ ของสวิสตังอยู
้ ร่ ิ มทะเลสาบเจนีวา เมืองที่ว่ากันว่าเป็ นพันธ
รัฐสวิสที่แทบจะไม่มีอะไรเป็ นสวิสเลยนอกจากนโยบายต่างประเทศศาสนาและเป็ นที่ตงของธนาคารจํ
ั้
านวนมากชม
ทะเลสาบเจนีวา(Lac Laman)และนา้ พุจรวด(Jet d’eau) ที่สามารถส่งนํ ้าขึ ้นท้ องฟ้ าได้ สงู ถึง 140 เมตรชมนาฬิกา
ดอกไม้ (JardinAnglais) ที่สวนอังกฤษบ่งบอกถึงความสําคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีตอ่ เจนีวา
บริการอาหารค่าณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ HOTEL CROWN PLAZA GENEVA หรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
เจนีวา–เบิร์น–เที่ยวชมเมืองเก่ า–บ่ อหมีสนี า้ ตาล–หอนาฬิกา–อินเทอลาเก้ น–เที่ยวชมเมือง–ช้ อปปิ ้ ง

เช้ า

บริการอาหารเช้ าณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่กรุ งเบิร์น(Bern) นครหลวงอันงามสง่าของประเทศเป็ นเมืองมรดกโลกอันลํ ้าค่าที่ถ่ายทอดและได้ รับ
การอนุรักษ์ มาสู่ปัจจุบันกรุ งเบิร์น สร้ างขึน้ ในยุคกลางของยุโรปเพราะฉะนันเมื
้ องหลวงแห่งนีจ้ ึงมีสถาปั ตยกรรมที่มี
เอกลักษณ์ยิ่ง จนกระทัง่ องค์การยูเนสโก้ ประกาศให้ สว่ นหนึง่ ของเมืองเบิร์นเป็ นมรดกโลกนําท่านเดินชมเมืองเก่าแวะชม
บ่ อหมีสีนา้ ตาล(Bear Pit) อันเป็ นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์นชมหอนาฬิกา (Zytglogge)ที่มีหน้ าปั ดขนาดใหญ่มีลกั ษณะ
เป็ นประตูโบราณตังคร่
้ อมอยูค่ รึ่งถนนชมโบสถ์และย่านเมืองเก่า ที่มีร้านค้ าเรี ยงรายอยูม่ ากมายผ่านชมนํ ้าพุที่ตงอยู
ั ้ ก่ ลาง
ถนนเป็ นระยะๆอย่างสวยงามอิสระให้ ทา่ นได้ เดินเที่ยวชมเมืองหลวงอันสวยงามแห่งนี ้

เที่ยง
บ่ าย

บริการอาหารกลางวันณภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอลาเก้ น (Interlaken)เมืองสวยในหุบเขา อันตังอยู
้ ่ระหว่างกลางของสองทะเลสาบคือ
ทะเลสาบทรุนน์(Lake Thun)และทะเลสาบเบรี ยนส์ (Brienz)ระหว่างทางท่านจะได้ ผ่านชมธรรมชาติอนั งดงามเทือกเขา
น้ อยใหญ่ทะเลสาบต่างๆ มีเวลาให้ ทา่ นเดินเล่นเลือกซื ้อสินค้ าชันนํ
้ าของประเทศสวิสไม่วา่ จะเป็ นนาฬิกา
แบรนด์ดงั เครื่ องประดับต่างๆ หรื อช็อคโกแลตและของที่ระลึกอีกมากมาย
บริการอาหารค่าณ ภัตตาคาร (**พิเศษ** ลองลิ้มชิมรสกับสวิสฟองดูแท้ ๆ)
นําท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณHOTEL METROPOLE INTERLAKENหรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
อินเทอลาเก้ น–กรุ นด์ กรินเดอวาลด์ –ยอดเขาจุงฟราว–เวนเก้ น–เลาเท่ นบรุ นเน่ น–ลูเซิร์น–เที่ยวชมเมือง
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองกรุ นด์ กริ นเดอวาลด์ (GrinderwaldGrun) ชุมชนเล็กๆ น่ารักเพื่อขึ ้นรถไฟ (Cog Wheel) สาย
จุงฟราวบาห์นเน่น (Jungfrau Banen) สู่ ยอดเขาจุงฟราว(Jungfraujoch)ปี ค.ศ.2001 องค์การยูเนสโก้ ประกาศให้ ยอด
เขาจุงเฟราเป็ นพื ้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรปตลอดสองข้ างทางท่านจะได้ สมั ผัสกับธรรมชาติและภูเขาที่
มีหิมะปกคลุมตลอดทังปี
้ ระหว่างเส้ นทางผ่านแนวป่ าสนที่สวยสดงดงดงาม แวะชม กลาเซียร์ (Glacier) หรื อธารนํ ้าแข็ง
ขนาดใหญ่จนถึงสถานีรถไฟที่สงู ที่สดุ ในยุโรปบริ เวณยอดเขาจุงฟราวยอร์ ค มีความสูงกว่า 3,454 เมตรจากระดับนํ ้าทะเล
ได้ รับการขนานนามว่า TOP OF EUROPE ที่เพิ่งฉลองครบรอบ 100 ปี ของการก่อสร้ างของรถไฟสายนี ้ เมื่อวันที่ 21
กุมภาพันธ์ ค.ศ.2012 สัมผัสบรรยากาศที่หนาวเย็นตลอดทังปี
้ บนยอดเขา เพลิดเพลินและสนุกสนานกับการเล่นหิมะใน
ลานกว้ าง Sphinx จุดชมวิวที่สงู ที่สดุ ในยุโรปมองเห็นได้ กว้ างไกลที่สดุ ณจุด 3,571 เมตรชมถา้ นา้ แข็งแกะสลัก ที่อยู่ใต้
ธารนํ ้าแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของ ธารนา้ แข็ง(AletschGlacier) ที่ยาวที่สดุ ในเทือกเขาแอลป์ยาวถึง 22 กิโลเมตร
และหนา 700 เมตร โดยไม่เคยละลายอิสระให้ ท่านได้ สนุกสนานและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาจุงเฟราและไม่
ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ ดจากที่ทําการไปรษณีย์ที่สงู ที่สดุ ในยุโรป

ค่า
วันที่หก
เช้ า

เที่ยง

บริการอาหารกลางวันณภัตตาคารบนยอดเขา

บ่ าย

นําท่านเดินทางลงจากยอดเขาจุงฟราวผ่านเมืองเวนเก้ น (Wengen)สูเ่ มืองเลาเท่ นบรุ นเน่ น(Lauterbrunnen) โดย
เส้ นทางรถไฟอีกด้ านหนึง่ แวะเปลีย่ นรถไฟที่สถานีไคลน์ไชเด็ค(KleineScheidegg) จุดเปลี่ยนรถไฟที่ล้นเกล้ ารัชกาลที่ 5
เคยเสด็จเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2440 จากนันเดิ
้ นทางสูเ่ มืองลูเซิร์น(Luzern)เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิส
เที่ยวชมเมืองลูเซิร์นถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโต(Lion Monument)มีเวลาให้ ทา่ นได้ เดินเล่นชมทะเลสาบลูเซิร์นที่ได้ ชื่อว่า
ถูกถ่ายรูปจากนักท่องเที่ยวมากที่สดุ ชมสะพานไม้ คาเปล(Kapelbruck)สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นเลือกซื ้อของที่ระลึก
สินค้ าคุณภาพดีของสวิตเซอร์ แลนด์อาทินาฬิกาแบรนด์ดงั , ช็อคโกแลต, มีดพับของทหารสวิสฯลฯ

ค่า

บริการอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั ณ HOTEL RADISSON BLU LUZERNหรื อเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ลูเซิร์น–ซูริค–เดินทางกลับกรุ งเทพฯ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
นําท่านเดินทางสูส่ นามบินซูริค เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับ มีเวลาให้ ทา่ นได้ ทํา Tax Refund
สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 971 นําท่านเดินทางสูก่ รุงเทพฯประเทศไทย
กรุ งเทพฯ
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
..................................................................................

วันที่เจ็ด
เช้ า
13.30น.
วันที่แปด
05.30 น.

(หมายเหตุ ทางบริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการปรั บ เปลี่ย นโปรแกรมเพื่ อ ความเหมาะสมโดยมิ ไ ด้ แ จ้ ง ล่ว งหน้ า โดยจะคํ า นึง ถึ ง
ผลประโยชน์ที่นกั ท่องเที่ยวได้ รับเป็ นหลักฯ)
กาหนดวันเดินทาง
08 – 15 ก.ย. 60
15 – 22 ก.ย. 60
13 – 20 ต.ค. 60
20 – 27 ต.ค. 60
10 – 17 พ.ย. 60
17 – 2 พ.ย. 60
08 – 15 ธ.ค. 60
22 – 29 ธ.ค. 60
12 – 19 ม.ค. 61
16 – 26 ม.ค. 61
09 -16 ก.พ. 61
16 – 23 ก.พ. 61
09 – 16 มี.ค. 61
16 – 23 มี.ค. 61

01 – 08 ก.ย. 60
06 – 13 ต.ค. 60
03 – 10 พ.ย. 60
30 พ.ย. – 07 ธ.ค. 60
05 – 12 ม.ค. 61
02 – 09 ก.พ. 61
02 – 09 มี.ค. 61
12 – 19 เม.ย. 61
(สงกรานต์)
ค่ าทัวร์ รวม : เดินทางเดือนพฤศจิกายน 2560 – มีนาคม 2561
 ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน)

22 – 29 ก.ย. 60
27 ต.ค. – 03 พ.ย. 60
24 พ.ย. – 01 ธ.ค. 60
26 ธ.ค. – 02 ม.ค. 61
26 – ม.ค. – 02 ก.พ. 61
23 ก.พ. – 02 มี.ค. 61
23 มี.ค. – 02 เม.ย. 61

ท่ านละ 106,900 บาท

 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง

ท่ านละ

 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง

ท่ านละ

96,900 บาท
91,900 บาท

 เด็กอายุ 5-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง

ท่ านละ

 เด็กอายุ 2-4 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง

ท่ านละ

 ในกรณีทา่ นเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิ่ม

ท่ านละ

81,900 บาท
55,900 บาท
16,500 บาท

**ในกรณีท่านไม่ ใช้ ต๋ วั เครื่องบิน คืนค่ าตั๋วเครื่องบิน/ ผู้ใหญ่ ท่านละ 30,000 บาท**
ค่ าทัวร์ รวม : เดินทางเดือนเทศกาลสงกรานต์ 12 – 19 เม.ย. 61
 ผู้ใหญ่ พักห้ องคู่ (ห้ องละ 2 ท่าน)
ท่ านละ 114,900 บาท
 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง

ท่ านละ

 เด็กอายุ 4-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง

ท่ านละ

 เด็กอายุ 5-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง

ท่ านละ

 เด็กอายุ 2-4 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง

ท่ านละ

 ในกรณีทา่ นเดินทางคนเดียว ห้ องพักเดี่ยวเพิ่ม

ท่ านละ

103,900 บาท
98,900 บาท
87,900 บาท
59,900 บาท
16,500 บาท

**ในกรณีท่านไม่ ใช้ ต๋ วั เครื่องบิน คืนค่ าตั๋วเครื่องบิน/ ผู้ใหญ่ ท่านละ 38,000 บาท**
ค่ าทัวร์ รวม :
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของนํ ้ามันเชื ้อเพลิงแล้ ว
 ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามที่ระบุในรายการ
 โรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการ หรื อเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้ องละ 2 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนู ให้ ทา่ นได้ เลิศรสในแต่ละประเทศ
 ค่าธรรมเนียมวีซา่ เชงเก้ น
 ค่าบริ การนําทัวร์ โดยหัวหน้ าทัวร์ ผ้ มู ีประสบการณ์นําเที่ยว และคอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน
 ค่าประกันการเดินทางท่องเที่ยว
 ค่ายกกระเป๋ าใบใหญ่ทา่ นละ 1 ใบ นํ ้าหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋ าใบเล็กอยูใ่ นความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม

 ค่าทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง
 บริ การนํ ้าดื่มท่านละ 1 ขวดและอาหารเช้ าแบบกล่อง “เมนูหมูทอดมหัศจรรย์”ในวันที่สองของโปรแกรมการเดินทาง
ค่ าทัวร์ ไม่ รวม :
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทําหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ ต)
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มในห้ องพัก และค่าอาหารที่สงั่ มาในห้ องพัก ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่
พิเศษในร้ านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริ ษัทฯ จัดให้ ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ ในรายการ ยกเว้ นจะตกลงกันเป็ นกรณีพิเศษ
เช่น หากท่านทานได้ เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียวท่านต้ องมีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่ม

 ค่าทิปหัวหน้ าทัวร์ (Tour Leader) :ผู้คอยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ความจําเป็ นในเรื่ องทิป
สําหรับหัวหน้ าทัวร์ เป็ นเรื่ องที่คาดหวัง หากการบริ การนันเป็
้ นที่ประทับใจของท่าน
วิธีการจอง :
 กรุณาชําระมัดจําท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจอง และชําระส่วนที่เหลืออย่างน้ อย20 วันก่อนเดินทาง
หรื อในกรณีสายการบินให้ ออกตัว๋ ก่อนกําหนดปกติ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ทา่ นทราบล่วงหน้ าก่อนจะมีการเรี ยกเก็บเงิน
กรุ ณาโอนเงินสดเข้ าบัญชี

ธนาคาร

ชื่อบัญชี
นางสาว ทยากร ชลคีรีพิทกั ษ์

ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์

สาขา
ประดิษฐ์ มนูธรรม

เลขที่บัญชี
613-2-19848-7

**กรุณาส่งเอกสารการโอน และ สําเนาหนังสือเดินทาง มาที่แฟกซ์ 02-190-9072**
เงื่อนไขการยกเลิก:
 ยกเลิกหลังการจอง หักค่ามัดจํา 1,000 บาท (ค่าบริ การของพนักงาน)
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจํา 20,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน หักค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้ จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 ในกรณีออกตัว๋ เครื่ องบินหรื อจองโรงแรมไปแล้ ว ทางบริ ษัทฯ จะคิดค่าบริ การตามจริ ง
โปรดทราบ:
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผ้ เู ดินทางตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้ งให้ ผ้ เู ดินทางทราบอย่างน้ อย 15
วัน ก่อนเดินทาง
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเป็ นสุดวิสยั อาทิ การล่าช้ าของสายการบิน, การนัด
หยุดงาน, การประท้ วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบตั ิเหตุ, ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทังนี
้ ้จะคํานึงถึงและจะรักษาผลประโยชน์
ของท่านไว้ ให้ ได้ มากที่สดุ
 บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชําระมาแล้ ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรื อการเข้ าออก
เมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้ าเมือง ฯลฯ
 เมื่อท่านจองทัวร์ และชําระมัดจําแล้ ว หมายถึงท่านยอมรับในข้ อความและเงื่อนไขที่บริ ษัทฯ แจ้ งแล้ วข้ างต้ น

เอกสารในการยื่นวีซ่า ใช้ เวลาประมาณ 15 วันทาการ
 พาสปอร์ ตที่ยงั ไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ตํ่ากว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ ตเล่มเก่าไม่วา่ จะเคยมีวีซ่าในกลุม่ ประเทศ
เชงเก้ นหรื อประเทศอื่นหรื อไม่ ควรนําไปแสดงด้ วยเพื่อเป็ นการง่ายต่อการอนุมตั ิวีซา่
 รู ปถ่ายสีขนาด 45มม.x35มม. จํานวน 2 ใบ พื ้นหลังต้ องเป็ นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดํา)และเหมือนกันทัง้ 2 รู ป ควรมีอายุไม่เกิน 6
เดือนและไม่เคยใช้ ขอวีซา่ ประเทศอื่นๆ มาก่อน
 สําเนาทะเบียนบ้ าน/สําเนาบัตรประชาชนหรื อสําเนาบัตรข้ าราชการ /สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ -สกุล /สําเนาทะเบียนสมรสหรื อหย่า/
สําเนาสูติบตั ร (ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปี บริ บรู ณ์)
 หนังสือรับรองการทํางานจากบริ ษัทหรื อสังกัดที่ท่านทํางานอยู่ ต้ องเป็ นภาษาอังกฤษเท่านันโดยระบุ
้
ตําแหน่ง, อัตราเงินเดือนใน
ปั จจุบนั , วันเดือนปี ที่เริ่ มทํางานกับบริ ษัทนี ้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว
 กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ ขอสําเนาใบจดทะเบียนการค้ า, สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสําเนาหนังสือรับรองบริ ษัทที่คดั ไว้ ไม่เกิน
6 เดือน พร้ อมวัตถุประสงค์หรื อใบเสียภาษี และสําเนาหลักฐานการเงินของบริ ษัทย้ อนหลัง 6 เดือน
 สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ฉบับจริ ง (กรุณานํามาด้ วยในวันที่มาขอวีซา่ )
 หนังสือรับรองจากธนาคารบัญชีออมทรัพย์ เป็ นภาษาอังกฤษ (BANK CERTIFICATE)***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
 สําเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บญ
ั ชีสว่ นตัว ย้ อนหลัง 6 เดือนอัพเดทเป็ นเดือนปั จจุบนั ควรเลือกเล่มที่มีการเข้ าออกของเงิน
สมํ่าเสมอและมีจํานวนไม่ตํ่ากว่า 6 หลัก เพื่อให้ เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้ จ่ายได้ อย่างไม่เดือดร้ อนเมื่อ
กลับสู่ภมู ิลําเนา ในกรณีที่เดินทางเป็ นครอบครัวหากใช้ บญ
ั ชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้ องออกหนังสือรับรองค่าใช้ จ่าย เป็ น
ภาษาอังกฤษในครอบครัวด้ วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***

 กรณีที่บริ ษัทของท่านเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการเดินทางให้ กับผู้เดินทางทังหมด
้
นอกเหนือจากเอกสารข้ อ 1-6 แล้ ว ทาง
บริ ษัทจะต้ องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเป็ นภาษาอังกฤษ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายและการกลับมาทํางานของท่าน
โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จดั การเดินทางนี ้ในจดหมายด้ วย
 กรณีที่เป็ นนักเรี ยน นักศึกษาจะต้ องมี หนังสือรับรองเป็ นภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาฉบับจริ ง
 กรณีที่เด็กอายุตํ่ากว่า 20 ปี บริ บรู ณ์ เดินทางกับบิดาหรื อมารดา “ท่านใดท่านหนึง่ ” จะต้ องมีหนังสือยินยอมจากที่วา่ การอําเภอหรื อ
เขต โดยที่บิดาหรื อมารดา ต้ องไปยื่นเรื่ องแสดงความจํานงในการอนุญาตให้ บตุ รเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอําเภอ
หรื อเขต โดยมีนายอําเภอหรื อผู้อํานวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้ อง
 หากสถานทูตมีการสุม่ เรี ยกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริ ษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และกรุ ณาแต่งกาย
ชุดสุภาพ ทังนี
้ ้จะมีเจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯไปอํานวยความสะดวกและประสานงาน และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริ ษัทฯ ใคร่
ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวเช่นกัน
 การบิดเบือนข้ อเท็จจริ งประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้ เดินทางเข้ าประเทศเป็ นการถาวร และถึงแม้ ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า
ทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ ชําระไปแล้ ว และหากต้ องการขอยื่นคําร้ องใหม่ ต้ องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุ ครัง้
 สถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ให้ กบั ผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผา่ นการพิจารณาวีซา่ ไม่วา่ จะเป็ นเหตุผลใดก็ตาม ท่าน
ไม่สามารถเรี ยกร้ องขอคืนค่าธรรมเนียมวีซา่ ได้
 กรณีที่ทา่ นยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้ รับพิจารณาวีซา่ แล้ ว ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ งสถานทูต เพื่อทําการยกเลิก
วีซา่ ของท่าน เนื่องจากการขอวีซา่ ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้ เป็ นสถิติในนามของบริ ษัทฯ

