สวิส ออสเตรีย เยอรมนี 8 วัน 6 คืน
โดยสายการบินสวิส แอรไลน บินตรงสู สวิสเซอรแลนด

ซูริค - ซังทกาลเลิน - อินชบรูค - สวารอฟสกี้เวิรล - คาปรุน
ขึ้นเขาคิทสสไตนฮอรน - เซลแอมซี - ซาลสบวรก - ฮอลสตรัท - เซ็นตวูฟกัง
เบิรชเทสการเดน - ลองเรือทะเลสาบโคนิค - มิวนิค - ลินเดา - น้ําตกไรน - ซอฟฮาวเซน - ซูริค

(ไมรวมคาวีซาเชงเกน / ไมรวมทิป)
กําหนดการเดินทาง วันที่ 27ธ.ค.60-3ม.ค.61 / 28ธ.ค.60-4ม.ค.61

ราคา 69,900.-

10-17 มี.ค. / 27มี.ค.-3เม.ย. 61

ราคา 66,900.-

8-15 / 9-16 / 10-17 / 11-18 / 12-19 เม.ย. 61

ราคา 69,900.-

สรุปการเดินทางโดยยอ
วันที่1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) - สนามบินซูริค - เขาทีพ่ ัก
วันที่2 เมืองซังทกาลเลิน - ถายรูปกับโบสถซังกัลแลน - สวารอฟสกี้คริสตัลเวิรด - เมืองอินซบรูค - ชมโกลเดนรูฟ
วันที่3 เมืองคาปรุน - นั่งกระเชาสูยอดเขาคิทสสไตนฮอรน - เมืองเซลแอมซี
วันที่4 เมืองฮอลสตรัท - เมืองเซ็นตวูลฟกัง - เมืองซาลสบวรก - ถายรูปกับสวนมิราเบล - บานเกิดโมสารท
วันที5่

เมืองเบิรชเทสกาเดน - ลองเรือชมทะเลสาบโคนิก - เมืองมิวนิค - พิพธิ ภัณฑ BMW Welt - จัตุรัสมาเรียน ถายรูปกับโบสถ เซ็นตปเ ตอร - เมืองเคมเทน

วันที6่ เมืองลินเดา - ถายรูปคูส ิงโตบาวาเรียน - เมืองซอฟฮาวเซน - เมืองซูรคิ
วันที7่ จัตุรัสปาราเดพลาทซ - ถายรูปโบสถฟรอมุนสเตอร - ถนนบานโฮฟซตราสเซอ - สนามบินซูริค
วันที8่ กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
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วันแรก
11.00 น.

กรุงเทพมหานคร - ซูริค
คณะพบเจาหนาที่และมัคคุเทศกไดที่ เคานเตอรเชคอิน สายการบินสวิสแอร แถว G 1-6 (Row G) ประตูทางเขาที่ 4
อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
13.05 น. ออกเดินทางสูนครซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนด (บินตรง) โดยสายการบินสวิสแอร เที่ยวบิน LX 181 (ใชเวลาบิน
ประมาณ 11.45 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตรหลากหลายกับ จอทีวีสวนตัวทุกที่นั่ง และสายการบินมีบริการ
อาหารกลางวัน และ อาหารค่ํา ระหวางเที่ยวบินตรง สูนครซูริค
19.15 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนด นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก Park Inn by Radisson / หรือ Holiday Inn Messe **** หรือเทียบเทา
วันที่สอง
เชา

กลางวัน
บาย

ซังทกาลเลิน - สวารอฟสกี้ คริสตัลเวิลด - อินชบรูค
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมืองซังทกาลเลิน (St. Gallen) (ระยะทาง 86 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) ซึ่งไดชื่อวา
เปนเมืองที่มีความรุงเรืองและเขมแข็งทางศาสนามาตั้งแตสมัยยุคกลาง
นําทานถายรูปกับโบสถซังกัลแลน สรางขึ้นตามสถาปตยกรรมสไตลบาโรคและเปนที่ตั้งของหอสมุด Stiftsbibliothek
ซึ่งไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนมรดกโลกในป 1983 ภายในโบสถมีจิตรกรรมฝาผนังอันขึ้นชื่อและ
ภาพเขียนเฟรสโก ที่ออกแบบและเขียนโดยนักจิตรกรชื่อดังอยางไมเคิล แองเจโล นําทานชมเมืองซังกาลเลิน เมืองสวย
นารักอีกเมืองของสวิตเซอรแลนด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น
นําทานเดินทางสู สวารอฟสกี้ คริสตัลเวิรด (Swarovski Crystal Worlds) (ระยะทาง 227 ก.ม. ใชเวลาเดินทาง
ประมาณ 3 ชม.) สัมผัสมนตเสนหของโลกแหงคริสตัลที่ศูนยรวมผลงานและผลิตภัณฑของเครื่องประดับคริสตัลอัน
เลื่องชื่อของโลก "สวารอฟสกี้" ซึ่งมีตนกําเนิดที่เมืองอินนสบรูกแหงนี้ กอสรางเมื่อป ค.ศ.1995 เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 100 ปของการกอตั้ง และเพื่อจุดกระแสความนิยมคริสตัล สวารอฟสกี้จึงไดสรางอาณาจักรคริสตัล แหงนี้
ขึ้นมา โดยออกแบบใหมีความหรูหราอลังการตามแบบฉบับของคริสตัลอันทรงมูลคา
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองอินซบรูค (Innsbruck) (ระยะทาง 18 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) หนึ่งใน
สามเมืองเอกดานการทองเที่ยวของประเทศออสเตรีย (อีกสองแหงคือเวียนนา และซาลสบวรก) ตัวเมืองตั้งอยูริมฝง
แมน้ําอิน มีลักษณะเปนที่ราบแคบแทรกตัวอยูระหวางเทือกเขาแอลป เดิมทีเมืองนี้เปนเมืองตากอากาศของจักรพรรดิ
แม็กซิมิเลียนแหงราชวงศฮอฟบวรก เนื่องดวยเพราะสภาพอากาศที่ดีตลอดป เปนเหตุใหผูที่ไดเขามาปกครอง
ออสเตรียตางติดใจมาพักผอนในเมืองแหงนี้ อาทิเชน พระนางมาเรีย เทเรเซีย หรือแมแต นโปเลียน โบนาปารต ยัง
ชอบมาพํานักที่เมืองนี้ โดยพระราชวังตากอากาศที่เมืองอินซบรูคมีชื่อวา ชลอสอัมราส ไดรับขนานนามวาเชินบรุน
นอย เพราะเชินบรุนคือพระราชวังที่ใหญที่สุดของจักรวรรดิออสเตรีย ตั้งอยูท่ีกรุงเวียนนาเปนศูนยกลางของการ
ปกครองของจักรวรรดิ เมื่อจักรพรรดิและจักรพรรดินีตางพากันมาตากอากาศที่อินซบรูค ชลอสอัมราส และอินสบรู
คจึงเปรียบเสมือนศูนยกลางการปกครองในชวงเวลานั้นไปโดยปริยาย นําทานชมยานเมืองเกาที่มีสถาปตยกรรมที่
งดงาม
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ค่ํา

วันที่สาม
เชา

กลางวัน

ชมโกลเดนรูฟ หรือหลังคาทองคําที่มีชื่อเสียง สัญลักษณสําคัญของเมืองเกาในนครอินซบรูค กอสรางเมื่อศตวรรษที่ 15
ดวยศิลปะสไตลโกธิกผสมบาโรค โดยสวนของหลังคาที่ยื่นออกมาจากระเบียงกอสรางดวยทองคําแท จํานวน 2,738
แผน ปจจุบันโกลเดนรูฟถูกใชเปนสํานักงานการประชุมอัลไพนนานาชาติ
รับประทานอาหารค่ํา ในโรงแรมที่พัก
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก Hotel Gruer Bar / หรือ Alphotel **** หรือเทียบเทา
(***หากโรงแรมที่เมืองอินสบรูคไมสามารถรองรับคณะได บริษัทจะจัดใหคณะพักทีเ่ มืองใกลเคียงแทน)
คาปรุน - ยอดเขาคิทสชไตนฮอรน - เซลแอมซี - ซาลสบวรก
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางตอสู เมืองคาปรุน (Kaprun) (ระยะทาง 150 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เพื่อนั่งกระเชา
ขึ้นสู ยอดเขาคิทสสไตนฮอรน (Kitzsteinhorn) หนึ่งในยอดเขาของประเทศออสเตรีย ซึ่งตั้งอยูบริเวณทางตอนเหนือ
ของเทือกเขาแอลป มีความสูงถึง 3,029 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล สัมผัสกิจกรรมมากมายบนสถานียอดเขาแหงนี้ ไม
วาจะเปน National Park Gallery ซึ่งจัดแสดงขอมูลของอุทยานแหงชาติ หรือจะเลือกชมภาพยนตร Cinema 3000
และตื่นตาตื่นใจไปกับ Panorama Platform ซึ่งเปนแหลมยื่นออกไปกลางหุบเขา ซึ่งสามารถชมยอดเขาในอุทยาน
แหงชาติ Hohe Tauern ไดอยางงดงาม
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น

บาย

นําทานเดินทางสูเมืองเซลแอมซี (Zell am See) (ระยะทาง 7 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) อีกหนึ่งเมือง
สกีรีสอรทขนาดยอม มีประชากรอาศัยอยูไมถึง 10,000 คน ซึ่งนักทองเที่ยวนิยมเดินทางมาเยือนอยางไมขาดสาย
ตลอดทั้งป เนื่องจากตั้งอยูริมทะเลสาบเซล และลอมรอบดวยหุบเขา ทําใหสภาพอากาศเย็นสบายและมีความรมรื่น
ตลอดทุกฤดู อิสระใหทานเดินเก็บภาพประทับใจในเมืองนารักแหงนี้ ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสู เมืองซาลสบวรก
(Salzburg) (ระยะทาง 107 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชม.) เมืองแสนสวยที่ตั้งอยูริมฝงแมน้ําซาลซา มี
บรรยากาศสุดแสนโรแมนติก ซึ่งตั้งอยูในออมกอดของขุนเขาทุงหญาเขียวขจี และทะเลสาบมองตเซ ซึ่งเคยใชเปนฉาก
ถายทําภาพยนตรเพลงชื่อกองโลก The Sound of Music นอกจากนี้ทานยังสามารถพบเห็นศิลปะแบบโมเดิรนใน
ซารลบวรก (Modern Art in Salzburg) โดยตั้งแตป 2002 มูลนิธิซารลบวรก (Salzburg Foundation) ได
มอบหมายใหศิลปนรวมสมัยที่มีผลงานโดดเดนมารวมสรางสรรคชิ้นงานสําหรับวางโชวในที่สาธารณะกลางแจงในจุด
ตางๆ ของซารลบวรก
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ําในโรงแรมที่พัก
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก Mercure Centrale / หรือ Austria Trend Salzburg**** หรือเทียบเทา (พักคาง 2 คืน)
(***หากโรงแรมที่เมืองซาลสบวรกไมสามารถรองรับคณะได บริษัทจะจัดใหคณะพักที่เมืองใกลเคียงแทน)
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วันที่สี่
เชา

ซาลสบวรก - ฮอลสตรัท - เซ็นวูลฟกัง
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองฮอลสตรัท (Hallstatt) (ระยะทาง 73 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.20 ชั่วโมง) เมืองมรดก
โลกเกาแกอายุกวา 4,000 ป ซึ่งมีทิวทัศนที่สวยงามและดึงดูดนักเดินทางมากมายใหมายังเมืองนี้ เมืองฮอลสตรัทเปน
เมืองเล็กๆริมทะเลสาบ มีประชากรอาศัยไมถึง 1,000 คน มีฉากหลังเปนภูเขาสูงชัน บานเรือนในเมืองนี้ตั้งอยูบนเนื้อที่
แคบๆ ริมทะเลสาบ Halls tatter Sea จึงตองสรางลดหลั่นเปนชั้นๆตามแนวเขา อิสระใหทานเดินเที่ยวชมเมือง ฮอล
สตรัทและบรรยากาศริมทะเลสาบ Halls tatter Sea อันสุดแสนโรแมนติกของเมืองฮอลสตรัท
นําทานเดินทางสู เมืองเซ็นตวูลฟกัง (St. Wolfgang) (ระยะทาง 38 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองรี
สอรทเล็กๆ ในหุบเขาริมทะเลสาบวูลฟกัง ชมเมืองเซนตวูลฟกัง เมืองทองเที่ยวที่สวยงามโรแมนติคที่สุดของออสเตรีย
ตั้ ง อยู ริ ม ทะเลสาบวู ล ฟ กั ง ที่ ล อ มรอบด ว ยภู เ ขาสู ง ทะเลสาบสวยใส และทุ ง หญ า เขี ย วขจี เป น ที่ ป ระทั บ ใจของ
นักทองเที่ยว นําทานเดินเลนและชมความสวยงามของเมืองเซนตวูลฟกัง จากนั้นใหอิสระทานถายรูปเก็บภาพความ
งามของธรรมชาติสุดประทับใจ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น
บาย
นําทานเดินทางกลับสู เมืองซาลสบวรก (Salzburg) นําทานชมและถายรูปกับสวนมิราเบล (Mirabell Garden) สวน
อันสวยงามที่ตั้งอยูภายในพระราชวังเดิม ตกแตงพันธุไมหลากหลายสีสัน จากนั้นขามฝงสูเมืองเกาที่มีปราสาทโฮเฮน
ซาลสบวรกตั้งเดนตระหงานอยูบนเนินเขา
จากนั้นนําทานแวะชมบานเกิดของศิลปนเอกผูแตงเพลงคลาสสิคชื่อกองโลกชาวออสเตรียนนามวาโมสารท (Mozart)
ผูซึ่งสรางผลงานทางดานดนตรีไวอยางมากมาย บริเวณใจกลางเมืองซาลสบวรกจะมีถนนเล็กๆ ที่คึกคักมากเพราะเปน
ยานธุรกิจสําคัญ ซึ่งเต็มไปดวย รานขายเสื้อผา รานขายหนังสือ รานอาหาร และรานขายของฝากมากมาย อิสระให
ทานเดินเลนชมบรรยากาศและถายรูปเมืองซาลสบวรกตามอัธยาศัย
ค่ํา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารจีน
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก Mercure Centrale / หรือ Austria Trend Salzburg**** หรือเทียบเทา (พักคางคืนที่ 2)
(***หากโรงแรมที่เมืองซาลสบวรกไมสามารถรองรับคณะได บริษัทจะจัดใหคณะพักที่เมืองใกลเคียงแทน)
วันที่หา
เชา

เบิรชเทสการเดน - มิวนิค - เคมเทน
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางสู เมืองเบิรชเทสกาเดน (ระยะทาง 30 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1 ช.ม.) เมืองทองเที่ยวที่สําคัญ
1 ใน 6 เสนทางของเยอรมนี ซึ่งไดรับการขนานนามวาเปน “เสนทางดิอัลไพนโรด” ในอดีตเมืองนี้ยังเปนที่ตั้งของฐาน
บัญชาการพรรคนาซีใหญทางตอนใต นําทานลองเรือชมความงามของ ทะเลสาบโคนิก (Konigsee Lake) หรือที่รูจัก
กันในนาม “ทะเลสาบกษัตริย” ทะเลสาบแสนสวยที่มีน้ําใสราวกับมรกต ดินแดนฟยอรดในเขตเทือกเขาแอลปที่

BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire

tour.bkk@etravelway.com

VS071117

www.facebook.com/eTravelWay

www.etravelway.com/+

Page 4 of 12

งดงามที่สุดในเยอรมัน โดยเกิดจากการละลายของธารน้ําแข็งบนยอดเขาตั้งแตยุคน้ําแข็ง กอเกิดเปนทะเลสาบที่
สวยงามเปนอยางยิ่ง และความมหัศจรรยของฟยอรดที่มีอยูเพียงไมกี่แหงในโลก และ ชมความสวยงามของโบสถ
เซ็นตบารโทโลมิว (St. Bartholomae) ซึ่งเปนโบสถตั้งอยูกลางทะเลสาบโอบลอมดวยขุนเขา และฟยอรดเล็กๆ อิสระ
ใหทานเก็บภาพสวยงามตามอัธยาศัย (***การลองเรือในทะเลสาบโคนิคชวงฤดูหนาว ขึ้นกับสภาพอากาศและน้ําใน
ทะเลสาบ หากไมสามารถลองเรือได จะนําทานเที่ยวชมเมืองเบิรชเทสกาเดนแทน)

กลางวัน
บาย

ค่ํา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น
นําทานเดินทางสู เมืองมิวนิค (Munich) (ระยะทาง 141 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.15 ชม.) เมืองทางใตของ
ประเทศเยอรมนีและเปนเมืองหลวงของรัฐบาวาเรีย (Bavaria) มิวนิคเปนเมืองที่ใหญเปนอันดับสามของประเทศ (รอง
จากเบอรลินและฮัมบูรก) เปนเมืองที่มีเศรษฐกิจเขมแข็งที่สุดในประเทศเยอรมนีและเปนหนึ่งในเมืองมั่งคั่งที่สุดของ
ยุโรป และยังเปนเมืองที่ไดรับความนิยมในการทองเที่ยวมากที่สุด
ยังไดชื่อวาเปนเมืองที่ร่ํารวยศิลปะและ
สถาปตยกรรมสไตลบาโรค
นําทานเขาชม พิพิธภัณฑ BMW WELT พิพิธภัณฑประวัติศาสตรยานยนตที่มีกวา 100 ป ของคายใบพัดสีฟา บีเอ็ม
ดับเบิ้ลยูว ทุกทานจะไดเปดโลกทัศนใหมในโลกของ นวัตกรรมยานยนต ณ พิพิธภัณฑแหงนี้ อิสระใหทานชมรถที่
นํามาจัดแสดงตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อสินคา ของที่ระลึกภายในพิพิธภัณฑแหงนี้ (***หากพิพิธภัณฑปดทําการ จะ
นําทานเที่ยวชมเมืองมิวนิคแทน)
นําทานสู จัตุรัสมาเรียน (Marienplatz) ซึ่งตั้งชื่อตามรูปปนพระแมมารีสีทอง บนเสาที่สูงตั้งตระหงานกลางจัตุรัสมา
ตั้งแต ปค.ศ. 1638 ทั้งนี้เพื่อเปนระลึกถึงเซนตแมรี่ นักบุญแหงแควนบาวาเรียที่ชวยใหมิวนิค หลุดพนจากการ
ครอบครองของกองทัพสวีเดน
นําทานถายรูปกับโบสถ เซ็นตปเตอร ซึ่งไดชื่อวาเปนโบสถแหงแรกและเกาแกที่สุดของเมืองมิวนิค นําทานถายรูป
ศาลาวาการเมือง ซึ่งทุกๆ 11 โมง และ 5 โมงเย็น ในฤดูรอนจะมีเสียงนาฬิกาและตุกตาออกมาเตนระบํา
ชมยานการคาโดยรอบ
มาเรียนพลัสทั้งรานคาพื้นเมือง และตลาดสินคาการเกษตร เชน ดอกไม พืชผัก ผลไม
อาหารพื้นเมืองตางๆ รวมทั้งไสกรอกเยอรมัน อันเลื่องชื่อ อิสระใหทานไดเดินเลนและถายรูปตามอัธยาศัย หรือจะ
เลือกนั่งจิบกาแฟ หรือเบียร หรือเลือกซื้อของที่ระลึกซึ่งมีมากมาย ไดเวลานําทานเดินทางสู เมืองเคมเทน (Kempten)
(ระยะทาง 152 ก.ม.ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.15 ชม.)
รับประทานอาหารค่ําในโรงแรมที่พัก
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก Big Box Hotel Kempten Hotel **** หรือเทียบเทา
(***หากโรงแรมที่เมืองเคมเทนไมสามารถรองรับคณะได บริษัทจะจัดใหคณะพักที่เมืองใกลเคียงแทน)
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วันที่หก
เชา

กลางวัน
บาย

ค่ํา

วันที่เจ็ด
เชา

ลินเดา - ซอฟฮาวเซน - ซูริค
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานเดินทางสูเมืองลินเดา (Lindau) (ระยะทาง 100 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช.ม.) เมืองขนาดใหญ
ซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันออกทะเลสาบคอนสแตน จึงทําใหเมืองนี้มีลักษณะเปนเสมือนเมืองทา และเมื่อรวมกับความ
คลาสสิคของยานเมืองเกาที่ผสมผสานสถาปตยกรรมแบบโกธิก บารอก และเรเนซองก จึงทําใหเมืองนี้มีบรรยากาศ
ที่โรแมนติกไมแพเมืองใดในแควนบาวาเรีย
นําทานแวะถายรูปคูกับสิงโตบาวาเรียน (Bavarian Lion) ที่มีความสูง 6 เมตร และประภาคารใหม (Neuer
Leuchtturm)
ที่ มี ค วามสู ง 3 3 เม ตร สร างขึ้ น ในป ค. ศ. 18 56 จ ากนั้ นใ ห อิ สร ะ
แกทานในการเดินเที่ยวชมเมืองและเก็บภาพความประทับใจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารทองถิ่น
นําทานเดินทางสู เมืองซอฟฮาวเซน (Schaffhausen) (ระยะทาง 136 ก.ม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.)
เมืองซึ่งตั้งอยูบนฝงเหนือของแมน้ําไรน เมืองที่มีความสวยงามเต็มไปดวยกลิ่นไอของสถาปตยกรรมสไตลเรเนซองส
และอาคารสไตลคลาสสิค
นําทานเที่ยวชมและสัมผัสความงามของน้ําตกไรน น้ําตกที่ใหญและสวยที่สุดในยุโรป ชมความแรงของกระแสน้ําที่
กระทบกับโขดหินกลางน้ําดังสนั่นทั่วบริเวณ ละอองน้ําที่กระจายปกคลุมไปทั่วเสมือนเมืองมายา อิสระใหทานไดสูด
อากาศบริสุทธิ์และสัมผัสตนไมใหญเรียงรายทั่วบริเวณและเก็บภาพความงามตามอัธยาศัย
ไดเวลานําทานเดินทางสูเมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 50 กม. ใชเวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารไทย
นําทานเขาสูโรงแรมที่พัก Park Inn by Radisson / หรือ Holiday Inn Messe **** หรือเทียบเทา

ซูริค
รับประทานอาหารเชาในโรงแรม
นําทานสู จัตุรัสปาราเดพลาทซ (Paradeplatz) จัตุรัสเกาแกที่มีมาตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 17 ในอดีตเคยเปนศูนยกลาง
ของการคาสัตวที่สําคัญของเมืองซูริค ปจจุบันจัตุรัสนี้ไดกลายเปนชุมทางรถรางที่สําคัญของเมืองและยังเปนศูนยกลาง
การคาของยานธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญที่สุดในสวิตเซอรแลนด
นําทานแวะถายรูปกับ โบสถฟรอมุนสเตอร (Fraumunster Abbey) โบสถที่มีชื่อเสียงของเมืองซูริค สรางขึ้นในป ค.ศ.
853 โดยกษัตริยเยอรมันหลุยส ใชเปนสํานักแมชีที่มีกลุมหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใตของเยอรมันอาศัยอยู
จากนั้นนําทานเดินเลนบนถนน บานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เปนถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ 1.4
กิโลเมตร เปนถนนที่เปนที่รูจักในระดับนานาชาติวาเปน ถนนชอปปงที่มีสินคาราคาแพงที่สุดแหงหนึ่งของโลก ตลอด
สองขางทางลวนแลวแตเปนที่ตั้งของหางสรรพสินคา รานคาอัญมณี รานเครื่องประดับ รานนาฬิกาและโรงแรมระดับ
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15.00 น.
17.55 น.
วันที่แปด
10.30 น.

หรู ถัดจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ คือ ถนนออกัสตินเนอรกาส (Augustinergasse) ถนนเกาแกสายเล็กๆ ที่มีมา
ตั้งแตสมัยยุคกลาง ตลอดสองขางทางเปนที่ตั้งของอาคารบานเรือนที่สรางขึ้นจากชางฝมือในยุคกลาง ไฮไลทการ
ทองเที่ยวคือการไปชมความงดงามของเหลาหนาตางไมแกะสลักตามอาคารตางๆบนถนนแหงนี้
****** อาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย เพื่อใหทานไดชอปปง อยางเต็มที*่ *****
นําทานสูสนามบินซูริค เพื่อเชคอินและทําคืนภาษี (Tax Refund)
ออกเดินทางสูกรุงเทพมหานคร (บินตรง) โดยสายการบินสวิสแอร เที่ยวบิน LX 180 (ใชเวลาบิน 10.30 ชั่วโมง)
กรุงเทพมหานคร
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

คําแนะนํา สําหรับผูเดินทางที่ไมไดอยูจังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จําเปนตองซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง กอนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหวางประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือ
ซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองหองพัก ลวงหนากอนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร และตารางเวลาการเดินทาง
ของทัวรที่ทานจอง ที่แนนอนจากเจาหนาที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อเปนการปองกัน มิใหเกิดขอผิดพลาดขึ้นกับทานในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น หากทานไดมีการจองการเดินทางดังกลาวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไมไดรับการยืนยันเปนลายลักษณอักษรจากทางบริษัทฯ
คณะออกเดินทาง 15 ทานขึ้นไป หากจํานวนผูเดินทางในคณะไมถึง 20 ทาน โปรดชําระคาทัวร เพิ่มทานละ 4,000 บาท
อัตราคาบริการ (บาท/ทาน)
ไมรวมคาธรรมเนียมวีซา / งดแถมกระเปา

27ธ.ค.60-3ม.ค.61 / 28ธ.ค.60-4ม.ค.61
8-15 / 9-16 / 10-17 เม.ย. 61
11-18 / 12-19 เม.ย. 61
69,900
10,000
67,900
65,900
19,900
95,000

10-17 มี.ค. 61
27มี.ค.-3เม.ย. 61

ราคาผูใหญ พักหองคูหรือ เด็ก 1 ทานพักกับผูใหญ 1 ทาน
พักเดี่ยวเพิ่มทานละ
เด็กอายุต่ํากวา 7-11 ป (เสริมเตียง - พักกับผูใหญ 2 ทาน)
เด็กอายุ 2 - 6 ป (ไมเสริมเตียง - พักกับผูใ หญ 2 ทาน)
เด็กอายุต่ํากวา 2 ป ( พักกับผูใหญ 2 ทาน )
ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร เริ่มตนที่ทานละ
(ราคาสามารถยืนยันไดก็ตอเมื่อที่นั่ง confirm เทานั้น)
ราคาทัวรไมรวมตั๋วเครื่องบินผูใหญ( ผูใหญ ) - Land only
49,900
(ไมรวมตั๋ว BKK-ZRH-BKK )
คาธรรมเนียมวีซาประมาณ ( ขึ้นอยูกับอัตราแลกเปลี่ยน )
3,300
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น - ลง ตามราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นลง แตจะปรับตามความเปนจริงที่สายการบิน
ประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเทานั้น (คิด ณ วันที่ 9 ต.ค. 2560) **
BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423
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66,900
9,000
64,900
62,900
18,900
95,000
46,900
3,300

ขอแนะนําและแจงเพื่อทราบ
 สําหรับหองพักแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเทานั้น กรณีเดินทางเปนผูใหญ 3 ทาน แนะนําใหทาน เปดหองพัก เปน
2 หอง (ทานที่ 3 กรุณาชําระคาพักเดี่ยวเพิ่ม) จะสะดวกกับทานมากกวา
 กรณีเดินทางเปนตั๋วกรุป หากออกตั๋วแลว ไมสามารถขอคืนเงินได และไมสามารถเปลีย่ นวันเดินทางได
 กระเปาเดินทางเพื่อโหลด ทานละ 1 ใบ น้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. กระเปาถือขึ้นเครื่อง (Hand carry) น้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก.
โปรแกรมทองเที่ยวสวิส - ออสเตรีย - เยอรมัน (ตามที่ระบุไวในรายการ) อัตรานี้รวมถึง
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักทองเที่ยวโดยสายการบินสวิส แอรไลนส (กระเปาเดินทางนน. ไมเกิน 20 / ทาน)
 คาภาษีสนามบิน, ภาษีน้ํามัน, ประกันภัยทางอากาศ
 คาประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ คารักษาพยาบาลในตางประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
คารักษาพยาบาลหลังกลับจากตางประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไมครอบคลุมผูท ี่อายุเกิน 85 ป)
 คาภาษีในประเทศสวิตเซอรแลนด, ออสเตรีย, เยอรมนี
 คาที่พักตลอดการเดินทาง (พักหองคู), คาอาหารทุกมื้อ (ตามที่ระบุ)
 คาพาหนะ หรือรถรับ-สง ระหวางนําเที่ยว, คาเขาชมสถานที่ (ตามที่ระบุ)
 เจาหนาที่ (ไกดไทย) คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไมรวมถึง
 คาทิปพนักงานขับรถ (ทานละ 2 ยูโร / ทาน / วัน รวม 7 วัน คิดเปน 14 ยูโร)
 คาทิปหัวหนาทัวรไทย (ทานละ 2 ยูโร / ทาน / วัน รวม 8 วัน คิดเปน 16 ยูโร)
 คาวีซาเชงออสเตรีย ประมาณ 3,600 บาท (กรุณาตรวจสอบอีกครั้งเนื่องจากขึ้นกับอัตราแลกเปลี่ยน)
 คาพนักงานยกกระเปาที่โรงแรม ทานตองดูแลกระเปาดวยตัวทานเอง
 คาใชจายสวนตัว และคาใชจา ยอื่นๆที่ไมไดระบุไวในรายการ
 คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และคาภาษีหัก ณ ทีจ่ าย 3%
การชําระเงิน
1. กรุณาชําระคามัดจําทัวร 35,000 บาท/ทาน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร พรอมสงสําเนาหนาหนังสือเดินทาง (ที่ไม
หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเลมใหมสามารถเดินทางไดเลย) และหลักฐานโอนเงินมาไดที่
Fax 0 2116 6423
2. คาทัวรสวนที่เหลือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 35 วันทําการ (ในชวงปกติ) หรือชําระกอนการเดินทางไมนอยกวา 45 วัน
ทําการ (ในชวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรงออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือ
ชําระไมครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
เพื่อประโยชนของผูเ ดินทาง โปรดศึกษาเงือ่ นไขการจองทัวร และการยกเลิกทัวร ทีร่ ะบุในรายการทั้งหมด
หลังจากทานทําการจองทัวรแลว ทางบริษัทฯจะถือวาทานเขาใจ และพรอมปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกลาว
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กรณียกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 45 วันทําการ ไมเก็บคาใชจาย (หากไมไดมีการยื่นวีซาลวงหนา)(เมษายน-ธันวาคม ปใหม 60 วันทําการ)
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30-44 วันทําการ หักคามัดจํา 35,000 บาท + คาวีซา (ถามี)(เมษายน-ธันวาคม ปใหม 44-59 วันทําการ)
ยกเลิกกอนการเดินทาง 10-29 วันทําการ หักคามัดจํา 35,000 บาท + คาใชจายอื่น (ถามี)(เมษายน-ธันวาคม ปใหม 20-43 วันทําการ)
ยกเลิกกอนการเดินทาง 1-9 วันทําการ หักคาใชจาย 100% ของคาทัวร(เมษายน-ธันวาคม ปใหม 4-19วันทําการ)
ผูเดินทางที่ไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากการยื่นเอกสารปลอม หักคาใชจาย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร หลังไดทําการยื่นวีซาเรียบรอยแลว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนําเลมพาสปอรตไปยกเลิก
วีซาในทุกกรณี ไมวาคาใชจายในการยื่นวีซา จะรวมหรือแยกจากรายการทัวรก็ตาม***
หมายเหตุ :
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผูเดินทาง ต่ํากวา 20 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนา
อยางนอย 20 วัน กอนการเดินทาง(หากจํานวนลูกคาในคณะไมถึง 20 ทาน ราคาทัวร เพิ่มทานละ 4,000 บาท)
 บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการพาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวใดๆที่ปดทําการ โดยจะจัดหาสถานที่ทองเที่ยวอื่นๆเพื่อ
ทดแทนเปนลําดับแรก หรือคืนคาเขาชมแกคณะผูเดินทางแทน
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจําเปนสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน การ
นัด หยุด งาน การประท ว ง ภั ย ธรรมชาติ การก อจราจล อุ บั ติเ หตุ ปญ หาการจราจร ฯลฯ ทั้ ง นี้ จ ะคํ า นึ งและรั ก ษา
ผลประโยชนของผูเดินทางไวใหไดมากที่สุด
 เนื่องจากการทองเที่ยวนี้เปนการชําระแบบเหมาจายกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทานไมสามารถที่จะเรียกรองเงินคืน ใน
กรณีที่ทานปฎิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใชบริการที่ทางทัวรจัดให ยกเวนทานไดทําการตกลง หรือ แจงใหทราบ กอนเดินทาง
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้น หากทานถูกปฎิเสธการตรวจคนเขาเมือง และจะไมคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระมาแลว
หากทานถูกปฎิเสธการเขาเมือง อันเนื่องจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขาเมือง
 ในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับผิดชอบ หากทาน
ถูกปฎิเสธการเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกตินักทองเที่ยวใชหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เลมสีเลือด
หมู
กรณีเดินทางโดยลูกคาจัดการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only)
 ในกรณีลูกคาดําเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเที่ยวรวมกับคณะ (Join Tour) ลูกคาตองดําเนินการมาพบคณะทัวรดวย
ตัวเอง และตองรับผิดชอบคาใชจายในการมาพบคณะใหญดวยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเที่ยวบินของคณะใหญเกิดความลาชา
หรือยกเลิกเทีย่ วบินอันดวยสาเหตุใดๆก็ตาม
ตั๋วเครื่องบิน
 ในการเดินทางเปนหมูคณะผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับ หากทานตองการเลื่อนวันเดินทางกลับ ทานจะตองชําระ คาใชจาย
สวนตางที่สายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไมสามารถเขาไปแทรกแซงได และในกรณีที่ยกเลิก
การเดินทาง ถาทางบริษัทไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว ผูเดินทางตองรอ Refund ตามระบบของสายการบินเทานั้น (ในกรณีที่ตั๋ว
เครื่องบินสามารถทําการ Refund ไดเทานั้น)
BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423
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 ทานที่จะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เชน เชียงใหม ภูเก็ต หาดใหญ ฯลฯ โปรดแจงฝายขายกอนเพื่อขอคํายืนยันวาทัวร
นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แนนอน หากทานออกตั๋วภายในประเทศโดยไมไดรับการยืนยันจากพนักงาน แลวทัวรนั้นยกเลิก บริษัท
ฯไมสามารถรับผิดชอบคาใชจายใดๆที่เกี่ยวของกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได
 เมื่อทานจองทัวรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขที่บริษัทฯแจงแลวขางตน
โรงแรมและหอง
 หองพักในโรงแรมเปนแบบหองพักคู ( TWN/DBL ) ในกรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ 3 ทาน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูกับขอกําหนดของหองพักและรูปแบบของหองพักของแตละโรงแรม ซึ่งมักมีความแตกตางกัน ซึ่งอาจจะทําให
ทานไมไดหองพักติดกันตามที่ตองการ หรือ อาจไมสามารถจัดหองที่พักแบบ 3 เตียงได
 โรงแรมหลายแหงในยุโรป จะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบทีม่ อี ุณหภมิต่ํา เครื่องปรับอากาศที่มีจะใหบริการในชวง
ฤดูรอนเทานั้น
 ในกรณีทมี่ ีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เทาตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม
กระเปาเล็กถือติดตัวขึ้นเครื่องบิน
 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใสในกระเปาใบเล็กที่จะถือขึน้ เครื่องบิน เชน มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เปนตน
กรุณาใสในกระเปาเดินทางใบใหญหามนําติดตัวขึ้นบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด
 วัตถุที่เปนลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชั่น น้ําหอม ยาสีฟน เจล สเปรย และเหลา เปนตน จะถูกทําการตรวจอยางละเอียด
อีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถือขึ้นเครื่องไดไมเกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑละไมเกิน 100 ml. แลวใสรวมเปนที่เดียวกันในถุงใส
พรอมที่จะสําแดงตอเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตามมาตรการองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ ( ICAO )
 หากทานซื้อสินคาปลอดภาษีจากสนามบิน จะตองปดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เทีย่ วบิน จึงสามารถนําขึ้นเครื่องได และหาม
มีรองรอยการเปดปากถุงโดยเด็ดขาด
สัมภาระและคาพนักงานยกสัมภาระ
 สําหรับน้ําหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหโหลดใตทองเครื่องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สําหรับผูโดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่งขึ้นกับแตละสายการบิน) การเรียกเก็บคาระวางน้ําหนักเพิ่มเปนสิทธิ์ของสายการ
บินที่ทานไมอาจปฎิเสธได หาก น้ําหนักกระเปาเดินทางเกินกวาที่สายการบินกําหนด
 สําหรับกระเปาสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตใหนําขึน้ เครื่องได ตองมีน้ําหนักไมเกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดสวนไมเกิน 7.5 x
13.5 x 21.5 สําหรับหนวยวัด “นิ้ว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 สําหรับหนวยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
 ในบางรายการทัวร ที่ตองบินดวยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเปาอาจจะถูกกําหนดใหต่ํากวามาตราฐานได ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับภาระ ความรับผิดชอบคาใชจายในน้ําหนักสวนที่เกิน
 กระเปาและสัมภาระที่มีลอเลื่อนและมีขนาดใหญเกินไป ไมเหมาะกับการเปนกระเปาถือขึ้นเครื่องบิน (Hand carry)
การชดเชยคากระเปาในกรณีเกิดการสูญหาย
 ของมีคาทุกชนิด ขอแนะนําไมควรใสเขาไปในกระเปาใบใหญที่เช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใชตามกฎไออาตาเทานั้น ซึ่งจะชดใชใหประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณดวยน้ําหนักกระเปาจริง ทั้งนี้จะชดเชย
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ไมเกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไมแนะนํา
ใหโหลดของมีคาทุกประเภทลงกระเปาใบใหญ
 กรณีกระเปาใบใหญเกิดการสูญหายระหวางการทองเที่ยว (ระหวางทัวร ไมใชระหวางบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทางที่
บริษัททัวรไดจัดทําใหลูกคาจะไมครอบคลุมคาชดเชยในกรณีกระเปาใบใหญสูญหาย อยางไรก็ตาม บริษัทฯจะพิจารณาชดเชย
คาเสียหายใหทาน โดยชดใชตามกฎของสายการบินเทานั้น นั่นหมายถึงจะชดเชยตามน้ําหนักกระเปา คูณ ดวยคาชดเชย USD
20 ตอกิโลกรัมเทานั้น ดังนั้นทานจึงไมควรโหลดของมีคาทุกประเภทในกระเปาใบใหญ เพราะหากเกิดการสูญหาย ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์การชดเชยคาเสียหายตามรายละเอียดขางตนเทานั้น
 กรณีกระเปาใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไมสามารถรับผิดชอบชดเชยคาเสียหายใหทานได ดังนั้นทานตอง
ระวังทรัพยสินสวนตัวของทาน
ผูเดินทางที่ประสงคจะขอคืนหนังสือเดินทางที่ผานการพิจารณาวีซาแลว กอนวันเดินทาง
จะตองชําระคาเดินทางสวนที่เหลือเสียกอน (เฉพาะกรณีที่สถานฑูตปลอยเลมคืนมาแลวเทานัน้ )
เอกสารประกอบการขอวีซา เชงเกน (ใชเวลาในการขอวีซาประมาณ 10-15 วันทําการ)
สถานฑูตไมอนุญาตใหดึงเลมพาสปอรต หากไดยื่นเขาไปแลว ดังนั้นถาทานรูวาตองใชเลมกรุณาแจงบริษัททัวรฯ
เพื่อขอยื่นวีซาลวงหนากอนกรุป และใหแนบตั๋วเครื่องบินในชวงที่ทานจะเดินทางมาดวย
กรุณาจัดเตรียมเอกสารดังตอไปใหครบตามที่สถานฑูตฯรองขอ
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการพิจารณาวีซา
หากติดขัดในเรื่องการจัดเตรียมเอกสารในขอใด โปรดสอบถามเจาหนาที่เพิ่มเติม
1. หนังสือเดินทาง อายุใชงานได เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหนาวางอยางนอย 2 แผน
2. รูปถายสีหนาตรง ขนาด 3.5 x 4.5 เซนติเมตร ใบหนาขนาด 3 ซม. จํานวน 2 รูป พื้นฉาก
หลังรูปตองเปนพืน้ สีขาวเทานั้น (อยาถายเอง เพราะพื้นเปนสีเทา ใชไมได) หามสวมแวน
สายตา (รูปหามเกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรูปกับหนาวีซา ทีเ่ คยได)
3. สําเนาบัตรประชาชน
4. สําเนาทะเบียนบาน (กรุณาถายหนาแรกทีม่ ีรายละเอียดบานเลขที่มาดวย)
5. สําเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูหญิง หากมีการเปลี่ยนคํานําหนาเปน ...นาง... ตองแนบมา)
6. สําเนาทะเบียนหยา (กรณีผหู ญิง ถาหยาและหากมีการใชคํานําหนาเปน ....นาง...ตองแนบมา)
7. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ํากวา 20 ปบริบูรณตองแนบสูติบัตรมา)
8. กรณีเด็กอายุต่ํากวา 20 ปบริบูรณ: (หากเด็กไมไดเดินทางพรอม พอและแม) ตองยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอม ซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั้น
และใหระบุวา ยินยอมใหเด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธอยางไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั้นและใหระบุวา
มารดายินยอมใหเด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423

Emergency call only : 0853642449

www.etravelway.com

LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire

tour.bkk@etravelway.com

VS071117

www.facebook.com/eTravelWay

www.etravelway.com/+

Page 11 of 12

- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาตองทําหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกใหโดยที่วาการเขตหรืออําเภอเทานั้นและใหระบุวา
บิดายินยอมใหเด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
9. หลักฐานการทํางาน (จดหมายรับรองการทํางาน) ทําเปนภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทํางานใหระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไมตองระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณีผูเดินทางเปนเจาของกิจการ : ใชหนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ทีม่ ีรายชื่อผูประกอบกิจการ (อายุไมเกิน 3 เดือน)
- กรณีผูเดินทางเปนเจาของรานคา : ใชทะเบียนพาณิชยที่มีชื่อผูเปนเจาของรานคา
- กรณีพนักงานบริษัท : ใชจดหมายรับรองการทํางานจากนายจาง ระบุตําแหนง ระยะเวลาการวาจาง เงินเดือน
- กรณีที่เปนขาราชการ : ใชหนังสือรับรองจากหนวยงาน
- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถายสําเนาบัตรขาราชการบํานาญ
- กรณีเปนนักเรียนนักศึกษา ตองมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นวากําลังศึกษาอยู ระบุชั้นปที่ศึกษา
10. หลักฐานการเงิน : (กรุณาเตรียมใหถูกตอง)
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Certificate) ของบัญชีออมทรัพย (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจาของ
บัญชีใหครบถวน มีอายุไมเกิน 15 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซา
สําเนาสมุดบัญชียอนหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยื่นวีซา มียอดเงินไมต่ํากวา 100,000 บาทตอการรับรอง 1 ทาน
และยอดแสดงในบัญชีตองไมกาวขามเดือน (ปรับสมุดและสําเนา 15 วันกอนยื่นวีซา)
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดขามเดือน (ยอดไมตอเนื่อง) เชนจากเดือน 1 ขามไปเปนยอดของ
เดือน 3 (เดือน 2 ไมมี) ทานตองไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถายสําเนาสมุดบัญชี
************* Bank certificate และสําเนาสมุด/Statement ตองเปนสมุดบัญชีออมทรัพยเลมเดียวกันเทานั้น **************
- บัญชีฝากประจํา (Fixed) สามารถแนบประกอบได แตทานตองแนบบัญชีออมทรัพย (Saving) มาดวย
หากตองการใชบัญชีฝากประจํา ตองเตรียมดังนี้
- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank Certificate) ของบัญชีฝากประจํา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ
ชื่อเจาของบัญชีใหครบถวน มีอายุไมเกิน 20 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซา
- สําเนาสมุดบัญชีฝากประจํา มียอดเงินไมต่ํากวา 100,000 บาทตอการรับรอง 1 ทาน
หมายเหตุ หากตองการรับรองการเงินใหคนภายในครอบครัว ตองเตรียมเอกสารดังนี้
- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Certificate) ตองระบุชื่อเจาของบัญชี รับรองคาใชจายใหใคร (ตองระบุชื่อผูถูก
รับรองในจดหมายดวย)
- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบาน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธวาเปนคนใน
ครอบครัวเดียวกัน
กรณีนายจางรับรองคาใชจายใหลูกจาง
- จดหมายรับรองจากนายจางระบุวาเปนผูรับรองคาใชจาย พิมพเปนภาษาอังกฤษเทานั้น
- หนังสือรับรองเงินฝาก ดังขอ 11.1 และ 11.2
(สถานฑูตไมรบั พิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี โปรดแนบบัญชีออมทรัพย หรือฝากประจําเทานัน้ )
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