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HIT … ชวนเที่ยวคลายรอ้น … 
ต้อนรบัเทศกาลสงกรานต์ 

Classic Small Villages 
อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ฝรัง่เศส เยอรมนั 8 วัน 

กำหนดการเดนิทาง 
8 - 15 เมษายน 2563 
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วันพุธท่ี 8 เมษายน 2563 (1)  กรุงเทพฯ 
22.00 น. พบกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” อาคารโดยสาร ช้ัน 4  
 ประต ู3 แถว D เคาน์เตอร์สายการบินไทย อินเตอร์ หวัหนา้ทวัร์และเจา้หนา้ท่ี บริษัท ไฮไลท์ อินเตอร์เนช่ันนอล ทราเวล  
 หรือ เรียกส้ันๆ ว่า  HIT รอตอ้นรับและคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารการเดินทาง 
กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 

▪ กรุณางดน าของมีคมทุกชนิดเช่นมีดพบักรรไกรตดัเล็บทุกขนาดตะไบเล็บ เป็นตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้าม
น าติดตวัขึ้นเคร่ืองบิน 

▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียด
อีกคร้ัง โดยจะอนุญาตให้ไม่เกิน10ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อมท่ีจะส าแดง
ต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหว่างประเทศ [ICAO] 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะถูกปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบินจึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

วันพฤหัสบดีท่ี 9 เมษายน 2563 (2) กรุงเทพฯ – มิลาน (อติาล)ี – ปอร์โตฟิโน – มิลาน 
00.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงมิลาน (Milan) โดยเท่ียวบินท่ี TG 940 (ใช้เวลาในการเดินทาง 11 ช่ัวโมง 55 นาที) 
07.35 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติมาเพนซ่า “Malpensa International Airport” เมืองมิลาน (Milan) เมือง 
 ใหญ่อนัดบัสองของ อิตาลี (Italy) (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ช่ัวโมง)  หลงัผา่นพิธีการศุลกากรแลว้ รถโคช้ปรับ 
 อากาศรอรับ น าท่านออกเดินทางผา่นทาง เมืองซานตา มารเกริตา ลิกูเร (Santa Margherita Ligure) (ระยะทาง 215  
 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง) แลว้ต่อไปยงั เมืองปอร์โตฟิโน (Portofino) เมืองท่ีไดรั้บการขนานนามว่า 
 เป็น สวรรค์แห่งเมืองท่าแห่งอติาล ี เป็นเมืองท่าแห่ง ชายทะเลเมดิเตอร์เรเนียน “Mediterranean Sea” ท่ีมีช่ือเสียง 
 ในระดบัโลก ซ่ึงถูกลอ้มรอบดว้ยท่าเรือเลก็ๆ น าท่านผา่นชมความย่ิงใหญ่ของ ปราสาทและป้อมปราการ “Castello  

 Brown” ซ่ึงสร้างมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 16 ในอดีตเคยใชเ้ป็นป้อมปราการป้องกนัขา้ศึก แตปั่จจุบนัเป็นพิพิธภณัฑ์ 
 จากนั้นอิสระท่านเดินชม เมืองเลก็ๆ ท่ีแสนน่ารัก ภายในตวัเมืองประกอบไปดว้ยดว้ยบา้นเรือนหลากสีสัน ซ่ึงตั้งเบียดเสีย 
 กนัไปตามเชิงเขาเขียวชอุ่ม โอบลอ้มอ่าวท่ีมี เรือยอร์ช จอดเตม็ไปหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

http://www.hit-tour.com/
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 น าท่านเดินทางเขา้สู่ เมืองมิลาน (Milan) (ระยะทาง 167 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 30 นาที) โดยจะ 
 น าท่านไปแวะถ่ายรูปดา้นนอกของ ดูโอโมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน “Duomo de Milano” ท่ีเป็นสัญลกัษณ์โดดเดน่ 
 ท่ีสุดของเมืองน้ี และไม่ถูกท าลายลงในช่วงสงคราม ดา้นหนา้คือ พระบรมราชาสาวรีย์พระเจ้าวิคเตอริโอเอมมานูเอลท่ี 2  
 “Vittorio Emanuele II Monument” ขณะทรงมา้ ดา้นในดูโอโมมีกระจกสีท่ีสวยงาม กล่าวกนัว่าสถานท่ีน้ีคือ 
 สถานท่ีใชเ้ก็บตะปูซ่ึงใชต้รึงพระเยซู จากนั้นอิสระท่านท่ีบริเวณ แกลเลอเรีย วิคตอริโอ เอมมานูเอลท่ี 2 “Galleria  

 Vittorio Emanuele II” ซ่ึงเป็นยา่นชอ้ปป้ิงอาเขตท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึงในโลก ใชเ้วลาในการก่อสร้างนานถึง 12 ปี  
 เพื่อให้เป็นห้องรับแขก แห่ง กรุงมิลาน (Milan) เป็นอาคารหลงัแรกๆ ของยโุรปท่ีใชโ้ครงเหลก็ในการก่อสร้างพ้ืนตกแต่ง 
 ดว้ยโมเสกเป็นรูปทวีปต่างๆ อาคารอยา่งมีรสนิยม โดยสถาปนิกช่ือดงัของอติาลี Giuseppe Mengoni อิสระให้ท่านได ้
 เดินเลน่ ชอ้ปป้ิงเลือกซ้ือสินคา้แฟชัน่ รวมทั้งขา้วของเคร่ืองใชอ่ื้นๆท่ีจะตอ้งโดนใจท่านอยา่งแน่นอน 
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Holiday Inn Nord Zara Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันศุกร์ท่ี 10 เมษายน 2563 (3)  มิลาน – ทาซ (สวิตเซอร์แลนด์) – เซอร์แมท – เจนีวา  
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านออกเดินทางขา้มพรมแดน ไปฝ่ังของ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) แลว้เขา้สู่ เมืองทาซ (Tasch)  
 (ระยะทาง 229 กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ช่ัวโมง 30 นาที) ซ่ึงเปรียบเสมือนเมืองท่าท่ีใครจะไป เมืองเซอร์แมท  

 (Zermatt) ก็ตอ้งมาขึ้นรถไฟท่ีเมืองน้ี น าท่านนัง่รถไฟเขา้สู่ เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองเลก็ๆ หรือจะเรียกว่าเป็น 
 หมู่บา้นก็ว่าได ้เป็นเมืองในออ้มกอดของขนุเขาทางตอนใตข้อง ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) อยูสู่งกว่า 
 ระดบัน ้าทะเล 1,600 เมตร มีอากาศหนาวเยน็ตลอดปี  เป็นเมืองท่ี Car free คือไม่อนุญาตให้มีรถยนตท่ี์ใชน้ ้ามนัว่ิง มีเพียง 
 จกัรยาน บริการรถมา้ หรือรถคนัเลก็ๆ ท่ีใชพ้ลงังานไฟฟ้าเท่านั้น ถือว่าเป็นเมืองปลอดมลพิษท่ีสวยสุดแห่งหน่ึงของโลก  
12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 อิสระท่านเดินเล่น เท่ียวชม เมืองเซอร์แมท (Zermatt) สัมผสับรรยากาศรอบขา้ง และบา้นเรือนท่ีแสนจะโรแมนติก  
 ร้านอาหาร และร้านรวงต่างๆ ตบแต่งไดอ้ยา่งสวยงาม ของท่ีระลึกทั้งหลายก็น่ารัก กระทัง่สมควรแก่เวลา น าท่านกลบัสู่  
 เมืองทาซ (Tasch) แลว้ออกเดินทางต่อสู่ เมืองเจนีวา (Geneva) (ระยะทาง 234 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  
 3 ช่ัวโมง 30 นาที) ซ่ึงเป็นพนัธรัฐท่ีเลก็ท่ีสุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) ตั้งอยูริ่ม ทะเลสาบเจนีวา  
 “Lake Geneva” ท่ีสวยงาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
พกัค้างคืน ณ  Nash Hotel หรือเทียบเท่า 
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วันเสาร์ท่ี 11 เมษายน 2563 (4)  เจนีวา – โลซานน์ – เบิร์น – ลูเซิร์น 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม เมืองเจนีวา (Geneva) เมืองท่ีว่ากนัว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) ท่ีแทบจะไม่มีอะไรเป็น 

 สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) เลยนอกจากนโยบายต่างประเทศ ศาสนา และเป็นท่ีตั้งของธนาคารจ านวนมาก เร่ิมกนั 

 ท่ีบริเวณทะเลสาบเจนีวา “Lake Geneva”และน ้าพุจรวด “Jet d’eau”ท่ีสามารถส่งน ้าขึ้นทอ้งฟ้าไดสู้ง ถึง 140 เมตร 

 และเป็นเอกลกัษณ์อยา่งหน่ึงของ กรุงเจนีวา (Geneva) นอกจากน้ีบริเวณริม ทะเลสาบเจนีวา “Lake Geneva” ยงัเป็น 

 ท่ีตั้งของ นาฬิกาดอกไม้ที่สวนอังกฤษ “Jardin Anglais” ท่ีบง่บอกถึงความส าคญัของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาท่ีมี 

 ต่อ เมืองเจนีวา (Geneva) จากนั้นน าท่านไปต่อกนัท่ี เมืองโลซานน์ (Lausanne) (ระยะทาง 63 กิโลเมตรใช้เวลา 
 เดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง) เป็นเมืองท่ีประทบัของสมเด็จยา่ และพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรัชกาลท่ี 9 ก็ทรงส าเร็จ 
 การศึกษาจากเมืองน้ีอีกดว้ย น าทา่นช่ืนชมบรรยากาศของ เมืองโลซานน์ (Lausanne) แวะถ่ายรูปท่ี พพิธิภณัฑ์โอลิมปิก  
 “Musee Olympique” แห่งเมืองโลซานน์ (Lausanne) ไปถ่ายรูปดา้นหนา้ท่ีเป็นน ้าพุ มีสวนหยอ่มเลก็ๆ ท่ีมีตน้ไม ้
 เขียวชอุ่ม มองเห็นธงโอลิมปิกและธงชาติประเทศต่างๆ โบกสะบดั และบริเวณพิพิธภณัฑจ์ะมีประติมากรรมเก๋ๆ โชวอ์ยู ่
 หลายช้ิน กระทัง่สมควรแก่เวลาน าท่านมุ่งหนา้ต่อสู่ กรุงเบิร์น (Bern) (ระยะทาง 104 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  
 1 ช่ัวโมง 30 นาที) เมืองหลวงของ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) แน่นอนตึกเก่าๆนบัพนัๆปี ถูกอนุรักษไ์ว ้
 เป็นเมืองมรดกโลกของ Unesco  
13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านมุ่งหนา้เขา้สู่ ย่านเมืองเก่าเบิร์น “Old City of Berne” ท่านจะสังเกตเห็นว่า เป็นเมืองท่ีมีบ่อน ้าพุเยอะมาก ทั้ง 
 เมืองมีมากกว่า 100 แห่ง บอ่น ้าพุท่ีน่ีสะอาด สามารถด่ืมน ้ากนัไดเ้ลย แลว้ก็มีรูปป้ันสวยๆ อายรุาวๆ 500 กว่าปี ประดบัท่ี 
 บ่อน ้าพุดว้ยเตม็ไปหมด และพลาดไม่ไดท่ี้จะถ่ายรูปตวัท่านเองให้เห็นฉากหลงัเป็น หอนาฬิกาดาราศาสตร์“Clock  

 Tower” ส่ิงท่ีโดดเด่นของ กรุงเบิร์น (Bern) สร้างขึ้นตั้งแตปี่ 1530 หอนาฬิกาท่ีมีหนา้ปัดขนาดใหญ่และมีลกัษณะเป็น 
 ประตูโบราณตั้งคร่อมอยูค่ร่ึงถนนผา่น และทุกๆ ชัว่โมง ก็จะมีตุ๊กตาสัตวอ์อกมาเตน้ระบ า จากนั้นอิสระท่านเดินส ารวจ ย่าน 
 เมืองเก่าเบิร์น “Old City of Berne” ท่ีมีร้านคา้ เรียงรายมากมาย ผา่นชมน ้าพุท่ีตั้งอยูก่ลางถนนเป็นระยะ วิถีชีวิต 
 ดูเรียบๆ แต่แฝงไวซ่ึ้งความสะดวกสบาย หรือถา้ท่านเดินไปเร่ือยๆ ท่านจะไดพ้บกบั โบสถ์ใหญ่ประจ าเมือง “Bern  

 Münster” ท่ีเป็นสถาปัตยกรรมยคุโกธิคท่ีใหญท่ี่สุดของประเทศ กระทัง่สมควรแก่เวลา น าท่านออกเดินทางสู่ เมือง 
 ลูเซิร์น (Luzern) (ระยะทาง 112 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที)  
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Flora Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันอาทิตย์ท่ี 12 เมษายน 2563 (5)  ลูเซิร์น – น ้าตกไรน์ – กอลมาร์ (ฝร่ังเศส) 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเท่ียวชม เมืองลูเซิร์น (Luzern) โดยจะไปกนัท่ี อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน “The Lowendenkmal” เป็น 
 อนุสาวรียท่ี์แกะสลกัอยูบ่นหนา้ผา หวัของสิงโตจะมีโล่กากบาทสัญลกัษณ์ของ สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) อยู ่ 
 อนุสาวรีย์รูปสิงโตหิน “The Lowendenkmal” แห่งน้ีออกแบบและแกะสลกัสร้างขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ  
 ในดา้นความกลา้หาญ ซ่ือสัตยแ์ละจงรักภกัดี ท่ีเสียชีวิตไปใน ประเทศฝร่ังเศส (France) ระหว่างการต่อสู้ป้องกนั 
 พระราชวงั ในคราวปฏิวติัใหญ่ เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม ค.ศ.1792 ในสมยัพระเจา้หลุยส์ท่ี 16 จากนั้นเย่ียมชม สะพานวิหาร  
 “Chapel bridge” ซ่ึงขา้ม แม่น ้ารอยซ์ “Reuss River” เป็นสะพานไมท่ี้เก่าท่ีสุดในโลก มีอายหุลายร้อยปี เป็น 
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 สัญลกัษณ์และประวติัศาสตร์ของ เมืองลูเซิร์น (Luzern) เลยทีเดียว สะพานวิหาร “Chapel bridge” น้ีเป็นสะพาน 
 ท่ีแขง็แรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมต่อไปยงัป้อมแปดเหล่ียมกลางน ้า ท่ีจัว่แต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเป็น 
 เร่ืองราวประวติัความเป็นมาของ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายกุว่า 400 ปี จากนั้น 
 น าท่านออกเดินทางขึ้นเหนือ เขา้สู่ลริเวณ น ้าตกไรน์ “Rhine Falls” ท่ีไม่ไดเ้ป็นแค่น ้าตกท่ีมีอายกุว่าหน่ึงหม่ืนปีเท่านั้น  
 แตย่งัเป็นน ้าตกท่ีใหญ่ และสวยท่ีสุดในยโุรปอีกดว้ย (ระยะทาง 107 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที) 
12.30 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่าน ล่องเรือชมความงามของ น ้าตกไรน์  
 “Rhine Falls” น ้าสีเขียวมรกตใส ไหลอยา่ง 
 เช่ียวกราดท าให้เกิดฟองขาวแตกกระเซ็นยาม 
 กระทบกบัแก่งหิน ละอองน ้าท่ีกระจายปกคลุม 
 ไปทัว่ ท าใหเ้กิดภาพท่ีงดงามจบัใจ สูดอากาศ 
 บริสุทธ์ิ และสัมผสัตน้ไมใ้หญ่เรียงรายทัว่บริเวณ  
 น ้าตกมีความสูง 23เมตรมีความแรงของกระแส 
 น ้าอยูท่ี่ 250 ลูกบาศกเ์มตร ต่อวินาทีในฤดูหนาว  
 แต่ในฤดูร้อนจะมีมากกว่านั้น คือ 700 ลูกบาศกเ์มตรต่อวินาที จากนั้นน าท่านออกเดินทางขา้มพรมแดนสู่ ประเทศฝร่ังเศส  
 (France) โดยมีจุดหมายกนัท่ี เมืองกอลมาร์ (Colmar) (ระยะทาง 192 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง  
 45 นาที) เป็นอีกหน่ึงเมืองท่ีรอดพน้จากการถูกเผาท าลายในช่วงสงคราม ทั้งจากสงครามปฎิวติัฝร่ังเศส และสงครามโลก 
 คร้ังท่ี 2 โดยชาวบา้นทีน่ีก็ยงัคงรักษาอาชีพแบบดั้งเดิมไว ้เช่นการท าไวน์ ท าขนม งานฝีมือ และงานศิลปะต่างๆ   
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Roi Soleil Prestige Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันจันทร์ท่ี 13 เมษายน 2563 (6)  กอลมาร์ – หมู่บ้านริคเวีย – สทราซบูร์ก 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินเท่ียวชมความงามของเมืองกอลมาร์ (Colmar) เมืองท่ียงัคงลกัษณะสถาปัตยกรรมและบรรยากาศของเมือง 
 โบราณไว ้ทั้งพิพิธภณัฑ ์ศาสนสถาน ห้องสมุด น ้าพุ รูปป้ัน ร้านคา้ต่างๆ ปัจจุบนัไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “Little  

 Venice” และ ติดอนัดบัเมืองโรแมนติกเป็นอนัดบัตน้ๆ ของประเทศฝร่ังเศส (France) อีกดว้ย  
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 จากนั้นน าท่านไปต่อกนัท่ี หมู่บ้านริคเวีย (Riquewihr) (ระยะทาง 15 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เป็น 
 หมู่บา้นท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงของ ฝร่ังเศส (France) จากทศันียภาพท่ีมอง ยงัไงก็ใหค้วามรู้สึกสบายตาสบายใจเป็นอยา่งย่ิง  
 อาคารบา้นเรือนยคุกลางในแบบฉบบัแคว้นอัลซาส (Alsace)  ให้ท่านไดเ้ดินชมบา้นร้านท่ีมีการตกแต่งอยา่งน่าสนใจ ทั้ง 
 รูปแบบรวมถึงสีสันต่างๆ ภายในหมู่บา้นเลก็ๆ ท่ีมีนกัท่องเท่ียวมาเยือนกนัไม่ขาดสาย กระทัง่สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทาง 
 ต่อสู่ เมืองสทราซบูร์ (Strasbourg) (ระยะทาง 70 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 15 นาที) เมืองท่ีมี 2  
 วฒันธรรมคือ ฝร่ังเศส (France) และ เยอรมัน (Germany) เน่ืองจากผลดักนัอยูภ่ายใตก้ารปกครองของ 2 ประเทศน้ี 
 สลบักนัไปมาหลายต่อหลายคร้ัง  
13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านชม เมืองสทราซบูร์ก (Strasbourg) โดยอิสระท่านเดินเล่นท่ี จัตุรัสกูเทนเบร์ิก “Place Gutenberg” จตัุรัส
 สาธารณะขนาดใหญ่ใจกลางเมืองเก่าเมืองสทราซบูร์ (Strasbourg) บริเวณรอบจตัุรัสน้ีเตม็ไปดว้ยอาคารสถาปัตยกรรม 
 เก่าแก่ท่ีสวยงาม และนอกจากน้ียงัมีร้านคา้ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ คาเฟ่ไวค้อยบริการนกัท่องเท่ียวเยอะแยะมากมาย และไม ่
 ไกลจาก จัตุรัสกูเทนเบิร์ก  “Place Gutenberg” มากนกั ท่านจะเห็น มหาวิหารแห่งสทราซบูร์ “Cathedral Notre  

 Dame de Strasbourg” เป็นมหาวิหารแห่งแรกของฝร่ังเศส (France) ท่ีสร้างขึ้นมาในรูปแบบสไตลโ์กธิก  
 สถาปัตยกรรมจากยุคกลางแห่งนีไ้ด้รับการจดขึน้ทะเบียนให้เป็นมรดกโลกว่าคือวิหารท่ีมีความสูงท่ีสุดในยุโรปแถบ 
 ตะวันตกโดยองค์กรยูเนสโกแล้ว 
18.30 น. อาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 

พกัค้างคืน ณ  Mercure Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันองัคารท่ี 14  เมษายน 2563 (7)  สทราซบูร์ – ไฮเดลเบิร์ก (เยอรมัน) – แฟรงค์เฟิร์ต 
07.00 น. อาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
 น าท่านออกเดินทางขา้มพรมแดนกนัอีกคร้ัง โดยมีจุดหมายท่ี เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) (ระยะทาง 134 กิโลเมตร  
 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช่ัวโมง 15 นาที) เป็นเมืองท่องเที่ยวท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงของ ประเทศเยอรมัน (Germany)  

 โดยจะพาคณะชาวฮิตเขา้ชม ปราสาทไฮเดลเบิร์ก“Heidelberg Castle” ท่ีตั้งอยูบ่นเชิงเขาเหนือ แม่น ้าเนคคาร์  
 “Neckar River” ตวัปราสาทโบราณน้ียงัถือเป็นปราสาทขนาดใหญ่ท่ีสร้างขึ้นเม่ือปี ค.ศ. 1300 ถือเป็นจุดเด่นของเมือง 
 น้ี และ ปราสาทไฮเดลเบิร์ก “Heidelberg Castle” แห่งน้ียงัไดรั้บการบูรณะมาอยา่งต่อเน่ือง โดยเฉพาะเม่ือทาง  
 Unesco ได้ประกาศให้ ปราสาทไฮเดลเบิร์ก “Heidelberg Castle” เป็นมรดกโลกในเวลาต่อมา เร่ิมจากทางเขา้  
 ปราสาทประตูหน้า “Main Gate” ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 15 และอยูม่าเกือบ 200 ปีก่อนโดนถล่มใน Nine Year’s  

 War แลว้มาสร้างใหม่ในศตวรรษท่ี 18 หลงัจากนั้นก็คงอยูคู่ป่ราสาทมาตลอด เลยดูสมบูรณ์ดีไม่มีจุดไหนพงัทลาย ถดัจาก 
 ประตคูือลานกวา้งโอบลอ้มดว้ยตึกท่ีสมบูรณ์บา้งโดนเผาจนเหลือแต่ผนงับา้งถึงกระนั้นก็สวยจบัจิตดว้ยรูปป้ันเทพกรีกคัน่ 
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 ระหว่างช่องหนา้ต่าง ทั้ง เทพอะพอลโล่ ไดอาน่า มาร์ ฯลฯ ยงัรวมถึง กษตัริยแ์ละราชา หลายสมยัหลายแว่นแควน้  
13.00 น. อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
 น าท่านเดินทางส่งทา้ยโปรแกรมกนัท่ี เมืองแฟรงค์เฟิร์ต (Frankfurt) (ระยะทาง 94 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  
 1 ช่ัวโมง 15 นาที) เมืองท่องเท่ียวท่ีส าคญัอีกแห่งหน่ึงของ ประเทศเยอรมัน (Germany) น าท่านเขา้สู่บริเวณ จัตุรัส 
 โรเมอร์ “Romer” ซ่ึงเป็นเสมือนจุดศูนยก์ลางของยา่นเมืองเก่า ท่ีมีมาตั้งแต่ยคุศตวรรษท่ี 14 แต่อาคารในยา่นน้ี เคยถูก 
 ระเบิดถล่มคร้ังสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ในปี ค.ศ. 1944 และหลงัจากยติุสงครามก็รับไดก้ารบูรณะก่อสร้างขึ้นมาใหมใ่ห ้
 สวยงามดงัเดิม จากนั้นน าท่านไปอิสระชอ้ปป้ิงเป็นการส่งทา้ย ท่ีมีห้างสรรพสินคา้ท่ีทนัสมยั และร้านคา้มากมายให้ท่านได ้
 เลือกซ้ือ กระทัง่สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ต “Frankfurt  International  

 Airport” เพื่อเดินทางกลบั กรุงเทพฯ (Bangkok) และมีเวลาให้ท่านเลือกซ้ือส้ินคา้ปลอดภาษี รวมถึงการขอภาษีคืน 
20.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ (Bangkok) โดยเท่ียวบินท่ี TG 923 (ใช้เวลาในการเดินทาง 10 ช่ัวโมง 50 นาที) 
 

วันพุธท่ี 15 เมษายน 2563 (8)  กรุงเทพฯ 
12.30 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ “Suvarnabhumi International Airport” กรุงเทพฯ  
 (Bangkok) พร้อม ดว้ยความประทบัใจ 
 

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR


  Classic Small Villages 8 Days TG Songkran 2020      8 of 12 

HIT TOUR : HIGHLIGHT INTERNATIONAL TRAVEL : 02-158 9800 : WWW.HIT-TOUR.COM : WWW.FACEBOOK.COM/HIGHLIGHTTOUR  

318/141 หมูบ่้านเมอรร์ิท เพลส ลาดพร้าว 87 แยก 10 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กทม. 10310  

หมายเหตุ 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า 15 ท่าน โดยท่ีจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหนา้อยา่งชา้สุด 

15 วนัก่อนการเดินทางและยนิดีท่ีจะจดัหาคณะทวัร์อื่นทดแทนให้หากท่านตอ้งการ 
- บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ เรียกเก็บค่าทัวร์เพิม่ในกรณีท่ีมีลูกค้า ต ่ากว่า 15 ท่าน (10 – 14 ท่าน) ด้วยความสมัครใจ หากประสงคท่ี์จะ

เดินทางกบัเราและมีการตกลงราคากนักบัพนกังานขายแลว้ตามความเหมาะสม 
- โรงแรมท่ีพกัตามบริษทัจดัให้ในรายการหรือเทียบเท่าในระดบัเดียวกนั (ห้องละ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเชา้ หากวันเข้าพกัตรงกับงาน

เทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่างๆ อนัเป็นผลท่ีท าให้ต้องมกีารปรับเปลี่ยนย้ายเมืองโดยค านึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 
- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการ

บิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ ทั้งน้ีจะค านึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชนข์องท่านไวใ้ห้
ไดม้ากท่ีสุด 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งส้ิน กรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การยกเลิกเท่ียวบิน, การล่าชา้ของสายการ
บิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯ  

- บริษทัฯตอ้งขอกราบอภยัในการสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผูเ้ดินทางท่ีเป็นเด็กอายตุ  ่ากว่า 2 ปีและท่านท่ีตอ้งใชร้ถเขน็ Wheel Chair เวน้แต่
จะมีการตกลงกนักบัพนกังานขาย 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คนืเงินค่าทวัร์ทั้งหมด หากท่านใชห้นงัสือเดินทางขา้ราชการ (เล่มสีน ้าเงิน) แลว้ถูกปฏิเสธการเขา้หรือ
ออกจากประเทศใดประเทศหน่ึง 

- ในกรณีท่ีท่านตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อขอยืนยนัว่า คณะทวัร์ออกเดินทางไดแ้น่นอนก่อน 
 หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไม่ได ้บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
- ในกรณีท่ีท่านตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินระหว่างประเทศ บตัรโดยสารแลกไมลห์รือ บตัรโดยสารราคาพิเศษ โปรดแจง้พนกังานขายเพื่อ

ขอยืนยนัว่าคณะทวัร์ออกเดินทางไดแ้น่นอนก่อน หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดรั้บค ายืนยนัจากพนกังานขายแลว้ออกเดินทางไม่ได ้
บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

- ในกรณีท่ีตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินโดยสารทุกประเภท โดยเฉพาะเง่ือนไขท่ีไม่สามารถคืนเงินได ้กรุณาออกตัว๋ภายหลงัจากการวางมดั
จ าและด าเนินการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแลว้ หากด าเนินการดงักล่าวก่อน บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

- บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิการให้ส่วนลดพิเศษส าหรับลูกคา้ท่ีตอ้งการออกตัว๋เคร่ืองบินโดยสารระหว่างประเทศเอง อนัเน่ืองมาจากบริษทัมี
ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นจากการท าตัว๋กรุ๊ปไปแลว้ 

- เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคนืในกรณีท่ีทา่น
 ปฏิเสธหรือสละสิทธ์ิในการใชบ้ริการนั้นท่ีทางทวัร์จดัให้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณี 
- บริษทัฯจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นและจะไม่คนืเงินค่าทวัร์ท่ีท่านช าระมาแลว้หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่าหรือการเขา้เมืองอนั

เน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ 
- บริษัทฯ ขอยกเลกิการบริการส าหรับ บุคคลท่ีมีความประพฤติไม่เหมาะสมระหว่างการเดินทาง, ผู้ท่ีไม่ยอมรับเงือ่นไขระหว่างทัวร์ ท่ีมี

ระบุชัดเจนในโปรแกรมทัวร์, ผู้ท่ีก่อหวอด ประท้วง ยุยง หรือกระท าการใดๆ ให้ผู้ร่วมเดินทางบังคับให้หัวหน้าทัวร์ต้องกระท าการอืน่ใด
นอกเหนือโปรแกรมทัวร์ ซ่ึงบางส่งผลกระทบกับผู้ร่วมคณะท่านอืน่หรือโปรแกรมท่องเท่ียวได้ 

- รบกวนท่านอ่านหมายเหตุทุกขอ้ก่อนท าการจองและวางมดัจ าทวัร์เพ่ือใหท้่านไดเ้ดินทางไปกบั HIT อยา่งมีความสุข 
 
 

 
 

http://www.hit-tour.com/
http://www.facebook.com/HIGHLIGHTTOUR
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อตัราค่าบริการ  
ผู้ใหญ่พกัห้องคู่      ท่านละ 89,900.- บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 1 ท่าน  ท่านละ 85,000.- บาท 
เด็ก อายุระหว่าง 2 – 12 ปี พกักบัผู้ใหญ่ 2 ท่าน  ท่านละ 80,000.- บาท 
หักตั๋วเคร่ืองบิน  (ผู้ใหญ่)     ท่านละ 27,000.- บาท 
พกัเดี่ยวเพิม่       ท่านละ 12,000.- บาท 

 

อตัรานีร้วม 
1. ตัว๋เคร่ืองบินชั้นท่องเท่ียว สายการบินไทย อินเตอร์ เส้นทาง กรุงเทพฯ - มิลาน // แฟรงค์เฟิร์ต - กรุงเทพฯ 

** Tax – Insurance – Fuel Charge ** ท่ีเรียกเก็บเพ่ิมโดยสายการบิน หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากวนัดงักล่าว 
ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ เดือนตุลาคม 2562 

2. ภาษีสนามบินทุกแห่ง 
3. ค่าธรรมเนียมในการขอวซ่ีา  
4. โรงแรมท่ีพกัระดบัมาตรฐาน จ านวน 5 คืนพร้อมอาหารเชา้แบบบฟุเฟต ์
5. รถบสัปรับอากาศสภาพดี  พร้อมคนขบัรถท่ีช านาญเส้นทาง (กฎหมายไม่อนุญาตให้ขบัรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 
6. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวต่างๆ ตามท่ีระบใุนรายการ 
7. ค่าทิปคนขับรถและไกค์ท้องถิ่น  
8. อาหารมาตรฐาน รวมเป็นอาหารกลางวนั 6 ม้ือ และอาหารค ่า 5 ม้ือ   
9. หวัหนา้ทวัร์ผูมี้ประสบการณ์น าเท่ียว ให้ความรู้ สนุกสนานและคอยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
10. ค่าประกนัอบุติัเหตุในระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ  1,000,000. – บาท (หากอายุเกิน 70 ปีขึน้ไป ค่าประกันอุบัติเหตรุะหว่าง 
 การเดินทาง 50%) 
 

อตัรานีไ้ม่รวม 
1. คา่ท าหนงัสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวัในโรงแรม อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในห้องพกั, ค่าอาหารท่ีส่ังมาทานในหอ้งพกั ฯลฯ 
3. ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารท่ีส่ังพิเศษในร้านอาหาร ท่ีนอกเหนือจากทางทวัร์จดัให้  
4. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 3 ยูโร ต่อวัน 
5. ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ ขึน้สู่ห้องพกั 
6. อตัราผกผนัน ้ามนัและภาษีต่างๆ หากมีการปรับขึ้นจากสายการบิน 
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การยกเลกิการเดินทาง และ การขอเปลีย่นแปลงวนัเดินทาง 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน    คืนเต็มจ านวน 

• ยกเลิกการเดินทาง 20 – 44 วัน  หักค่าใช้จ่ายจากค่ามัดจ าทัวร์ 

• ยกเลิกก่อนเดินทาง 15 – 19 วัน  หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 

• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 14 วัน  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

• หากท่านประสงคจ์ะขอเปล่ียนแปลงเส้นทางและวนัเดินทาง สามารถท าไดล่้วงหนา้ก่อนการเดินทางจริง 30 วนั โดยไม่เสีย
ค่าใชจ้่าย และ 40 วนัก่อนการเดินทางในช่วงเทศกาลหรือ High Season (เทศกาลปีใหม่, ตรุษจีน, ตลอดเดือนเมษายน, 
พฤษภาคม และ เดือนตุลาคม) 

 

ตั๋วเคร่ืองบิน  
• ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป - กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ

คา่ใชจ้่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมและการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯไม่
สามารถเขา้ไปแทรกแซงไดแ้ละในกรณียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 
Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น และหากท่านไม่แน่ใจในวนัเดินทางดงักล่าว กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ท่ีฯ เพื่อยืนยนั
ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท า Refund ไดห้รือไม่ ก่อนท่ีท่านจะช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 
 

โรงแรม และ ห้องพกั  
• ห้องพกัในโรงแรมเป็นแบบห้องพกัคู่ (Twin / Double Room) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple 

Room) ขึ้นอยูก่บัขอ้จ ากดัของห้องพกัและการวางรูปแบบของห้องพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั อาจจะท าให้
ท่านไม่ไดห้้องติดกนัตามท่ีตอ้งการหรืออาจจะไดเ้ตียงเสริมแลว้แต่กรณี 

• โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วง
ฤดูร้อนเท่านั้น 

• ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3 – 4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน 
หรือยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

 

สัมภาระ และ ค่าพนักงานยกสัมภาระ 
• ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหบ้รรทุกใตท้อ้งเคร่ืองตามมาตรฐานคือ 20 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได ้
• ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ มีความ กวา้ง x ยาว x 

สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75  น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 
• ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได ้ทั้งน้ี

ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรับผดิชอบค่าใชจ้า่ยในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน  
• กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกิน ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นบนพาหนะการเดินทาง  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าสะพาย  
• บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในความรับผิดชอบต่อกรณีเกิดการล่าชา้, สูญเสีย, สูญหายของกระเป๋าเดินทาง ท่ีเกิดจากความผิดพลาดของ

สายการบินในทุกกรณี ทางบริษทัฯยินดีช่วยเหลือในการติดตามปัญหาและขอ้เรียกร้องจากทางสายการบินเท่าท่ีจะท าได ้
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เอกสารในการย่ืนวซ่ีาประเทศสวติเซอร์แลนด์ 
 

1. พาสปอร์ตท่ีมีอายคุงเหลือไม่ต ่ากว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง (ถา้มีเล่มเก่าโปรดแนบมาดว้ย) 
2. รูปถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 ซม. 2 รูป (ขนาดใบหนา้ 70-80 % ของภาพ) ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือน และอดัจากร้าน
ถ่ายรูป 
 เท่านั้น (สถานทูตเข้มงวดมากเร่ืองรูปถ่าย) 
3. ทะเบียนบา้น บตัรประชาชน (สูติบตัรกรณีท่ีอายตุ  ่ากว่า 20 ปี)ทะเบียนสมรส-หยา่-มรณะบตัร(ถา้มี โดยเฉพาะท่านท่ีใชค้  าน าหน้าเป็น

นาง) ใบเปล่ียนช่ือนามสกุล (ถา้มี)(เป็นส าเนาทั้งหมด) 
4. หลกัฐานการงานกรุณาระบุ “TO WHOM  IT MAY CONCERN” แทนการใส่ช่ือสถานทูตเท่านั้น!!! 

▪ ใชห้นงัสือรับรองจากสถานท่ีท างานเป็นภาษาองักฤษ ระบุต าแหน่ง เงินเดือน วนัท่ีเขา้ท างานและระบุวนัลา 
▪ เจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ และหนงัสือรับรองจดทะเบียนหุน้ส่วน หากไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการเสียภาษี 
▪ นกัเรียน นกัศึกษา ให้ใชห้นงัสือรับรองการเรียนเป็นภาษาองักฤษจากสถานศึกษาท่ีเรียนอยู ่
▪ ประกอบอาชีพอิสระ ท าจดหมายรับรองตนเองเป็นภาษาองักฤษ ระบุรายไดต้่อเดือน พร้อมทั้งเอกสารการเสียภาษี                                               

5. หลกัฐานการเงิน 
▪ กรณอีอกค่าใช้จ่ายเอง STATEMENTที่ออกจากธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน (ปรับยอดเป็นปัจจบุนั) บญัชีออมทรัพย ์(สถานทูตไม่

รับบญัชีกระแสรายวัน) 
▪ กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ ให้บคุคลท่ีออกค่าใชจ้่าย (ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันเท่านั้น) STATEMENTที่ออกจากธนาคาร

ย้อนหลัง 6 เดือน (ปรับยอดเป็นปัจจบุนั) บญัชีออมทรัพย ์พร้อมแนบส าเนาทะเบียนบา้น และบตัรประชาชนของผูอ้อกค่าใชจ้่าย
ให ้

6. หนงัสือยินยอมให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ (กรณีเด็กอายตุ  ่ากว่า 20ปี) ในกรณีเด็กไม่ไดเ้ดินทางไปกบับิดา มารดา หรือท่านใดท่าน
หน่ึง ท าท่ีเขตหรืออ าเภอเท่านั้น พร้อมส าเนาบตัรประชาชน 

*** เอกสารต้องมีอายุไม่เกนิ 1 เดือนนับจากวันย่ืนวีซ่า *** 
สถานทูตใช้เวลาในการพจิารณาวีซ่าประมาณ 15 วนัท าการ 

ศูนย์รับค าร้องขอวีซ่าสวิสเซอร์แลนด์ VFS ตั้งอยู่ท่ี อาคารจามจุรีช้ัน 4 (อยู่เยื้องวัดหัวล าโพง) 
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แบบฟอร์มการจองทัวร์  

พนกังานท่ีติดต่อ...................................... 

ช่ือผูจ้อง.......................................................................................... เบอร์ติดต่อ................................................................ 

โปรแกรม......................................................... ก าหนดการเดินทาง......................................... ราคา................................ 

E-mail: ............................................................................................... 

จ านวน ผูใ้หญ่......................... ท่าน     เด็กอายุ 2-12 ปี................................ท่าน   เด็กอายตุ ่ากวา่ 2 ปี........................ ท่าน 
 
สมาชิกผูร่้วมเดินทาง 

** กรุณากรอกข้อมูลภาษาองักฤษตาม หน้าพาสปอร์ต และ ระบขุ้อมูลประเภทอาหารท่ีต้องการ เช่น ไม่ทานสัตว์ปีก ไม่ทานเน้ือวัว ** 

No. NAME No. Passport Date of birth ROP. No. 
ประเภท
ห้อง 

Remark, Request 
Seat, Food 

1             
2             
3             
4             
5             
 

เง่ือนไขการจอง 
1. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 30,000 บาท ภายใน 5 วัน หลงัจากการท าการจอง โดยโอนผ่าน 

 
 

ช่ือบัญชี    นาย เกษม  ธันยาพฤกษ์    ออมทรัพย์ 
 

ธ. กสิกรไทย   สาขา เทสโก้ โลตัส สุขาภิบาล 3       เลขท่ี 993-2-04218-2   
ธ. ไทยพาณิชย์    สาขา ซอยลาดพร้าว 101   เลขท่ี 233-2-15636-7      
ธ. กรุงเทพ   สาขา ลาดพร้าว 101   เลขท่ี 021-7-05626-6 
ธ.กรุงศรีอยุธยา  สาขา ลาดพร้าว 101   เลขท่ี 639-1-06438-3 
 
 

2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนออกเดินทาง 15 วัน 
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