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 เร ิ$มเพยีง 59,900.- 

Best of Swiss Alps  
    7 วนั 4 คนื  

โดยสายการบนิเอทฮิดั (EY)    



 

• เยอืนเมอืงชาฟเฮาเซน่ (Schaffhausen) เพื-อชมนํ =าตกไรน ์ที-มขีนาดใหญท่ี-สดุในยโุรป  

• เที-ยวลเูซริน์ (Lucerne)  เมอืงยอดนยิม  
• พาเที-ยวกรงุเบริน์ (Bern) เมอืงหลวงที-ไดร้บัการขึ=นทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลก  

• ถา่ยรปูกบัปราสาทชลิยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายกุวา่ 800 ปี ที-เมอืงมองเรอซ ์ 
• เที$ยวเมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) ชมยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ใหญส่ดุในยโุรป  

• เที-ยวชมเมอืงเวเวย่ ์(Vevey) เมอืงที-ไดช้ื-อวา่เป็น “ไขม่กุแหง่รเิวยีรา่สวสิ”  
• ตามรอยที-ประทบัของสมเด็จยา่ ณ เมอืงโลซานน ์(Lausanne)  

• ถา่ยรปูกบั นํ =าพเุจทโด ณ กรงุเจนวีา 

***พชิติ 2 เขา, เขาจงุเฟรา (Jungfrau) และ เขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ (Klien Matterhorn) 

        กาํหนดการเดนิทาง                                                                           
 

รายละเอยีดการเดนิทาง 

วนัที$    26 ก.พ.- 4 ม.ีค. 61 59,900.-

วนัที$    5-11, 12-18 ม.ีค. 61 59,900.-

วนัที$    9-15 เม.ย. 61 73,900.-

วนัที$    23-29 เม.ย., 30 เม.ย.-6 พ.ค.61 69,900.-

วนัที$    7-13, 21-27 พ.ค., 26 พ.ค-1 ม.ิย. 61 63,900.-

วนัที$    4-10 ม.ิย.61 63,900.-
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วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที$ยง คํ$า โรงแรมที$พกั  
หรอื เทยีบเทา่

1 กรงุเทพฯ  ✈ ✈ ✈

2 อาบดูาบ ี– ซรูคิ – นํOาตกไรน ์– ลเูซริน์ ✈ O X IBIS STYLES LUZERN

3 ลเูซริน์ – เขาจงุเฟรา – อนิเทอลาเกน O O O CITY OBERLAND 

4 อนิเทอลาเกน – เบริน์ – มองเทรอซ ์– เซอรแ์มท O O X BUTTERFLY 

5 เซอรแ์มท – เขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ – เวเวย่ ์– โลซานน์ O X O
NOVOTEL LAUSANNE 
BUSSIGNY

6 โลซานน ์– เจนวีา – สนามบนิ O O ✈

7 อาบดูาบ ี– กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

วนัแรกของการเดนิทาง    กรงุเทพฯ – อาบดูาบี

15.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู 8 

เคานเ์ตอร ์Q สายการบนิเอทฮิดั โดยมเีจา้หน ้ าที-คอยตอ้นรับและอํานวยความ

สะดวก

18.05 น. ออกเดนิทางสูอ่าบดูาบ ีโดยสายการบนิเอทฮิดั เที-ยวบนิที- EY 405 

***คณะเดนิทางต ั=งแตว่นัที$ 9-15 เม.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 

18.20 น. และถงึอาบดูาบ ีเวลา 22.00 น.***

22.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิอาบดูาบ ีนําทา่นเปลี-ยนเครื-องเพื-อเดนิทางตอ่

วนัที$สองของการเดนิทาง      อาบดูาบ ี– ซูรคิ – นํ =าตกไรน ์– ลเูซริน์ 

02.45 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ โดยเที-ยวบนิ EY 073 

***คณะเดนิทางต ั=งแตว่นัที$ 9-15 เม.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 

02.20 น. และถงึซูรคิ เวลา 06.55 น.***

06.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิซูรคิ  (เวลาทอ้งถิ-นชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชั-วโมง และจะ

เปลี-ยนเป็น 5 ชั-วโมงในวนัที- 25 มนีาคม 2561)  หลงัผา่นพธิี การตรวจคนเขา้

เมืองและศุลกากร จากนั Oนน ําท่านเดินทางเข า้สู ่เมอืงชาฟเฮาเซ่น 

(Schaffhausen) เพื-อชมนํ =าตกไรน ์ที-มขีนาดใหญสุ่ดในยโุรป จากนัOนนําทา่น

เดนิทางเที-ยวเมอืงซูรคิ (Zurich) เมอืงที-ใหญท่ี-สดุในประเทศ นําทา่นถา่ยรปู

กบัโบสถฟ์รอมนุสเตอร ์ (Fraumunster abbey) สรา้งขึOนในปี ค.ศ. 853 

โดยกษัตรยิเ์ยอรมนัหลยุส ์   ใชเ้ป็นสํานักแมช่ทีี-มกีลุม่หญงิสาวชนชั Oนสงูจากทาง

ตอนใตข้องเยอรมนัอาศยัอยู ่ นําทา่นสูจ่ตัรุสัปาราเดพลาทซ ์ (Paradeplatz) 

เป็นจัตุรัสเก่าแก่ที-มมีาตั Oงแต่สมัยศตวรรษที- 17 ปัจจุบันเป็นชมุทางรถรางที-

สําคญัของเมอืงและยงัเป็นศนูยก์ลางการคา้ของยา่นธรุกจิ ธนาคาร สถาบนัการ

เงนิที-ใหญท่ี-สดุในประเทศ

ระยะทาง 52 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม. 
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เที$ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

บา่ย เดนิทางสูเ่มอืงลเูซริน์ (Lucerne) เมอืงทอ่งเที-ยวยอดนยิมอันดบัหนึ-งของสวติ

เซอรแ์ลนด ์ ที-ถกูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา จากนัOนพาทา่นชมสงิโต

หนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ที-แกะสลกับนผาหนิธรรมชาต ิ เพื-อ

เป็นอนุสรณรํ์าลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวสิที-เกดิจากการปฏวิตั ิ

ในฝรั-งเศสเมื-อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge)    ซึ-งมี

ความยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผา่นแมนํ่ =ารอยส ์(Reuss River)          อนั

งดงามซึ-งเป็นเหมอืนสญัลกัษณ์ของเมอืงลเูซริน์ เป็นสะพานไมท้ี-มหีลงัคาที-เกา่

แกท่ี-สดุในยโุรป สรา้งขึOนเมื-อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคาคลมุสะพานมภีาพวาด

ประวตัศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน  จากนัOนใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซืOอ

สนิคา้ของสวสิ เชน่ ชอ็คโกแลต, เครื-องหนัง, มดีพับ, นาฬกิายี-หอ้ดงั อาทเิชน่ 

Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้

ระยะทาง 52 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม. 

คํ$า อสิระอาหารคํ-าตามอธัยาศยั

เขา้สูท่ี-พัก โรงแรม IBIS STYLES LUZERN หรอืเทยีบเทา่

วนัที$สามของการเดนิทาง       ลเูซริน์ – จงุเฟรา – อนิเทอลาเกน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 ออกเดนิทางสู ่ เมอืงกรนิเดอวาลด ์ (Grindelwald) เมอืงตากอากาศที-

สวยงามและยงัเป็นที-ตั OงสถานรีถไฟขึOนสู ่ ยอดเขาจงุเฟรา (Jungfrau) เเละ

เมื-อปี คศ.2001 องคก์ารยเูนสโกประกาศใหย้อดเขาจงุเฟรา เป็นพืOนที-มรดกโลก

ทางธรรมชาตแิหง่แรกของยโุรป นําคณะนั-งรถไฟทอ่งเที-ยวธรรมชาต ิ ขึOนพชิติ

ยอดเขาจงุเฟราที-มคีวามสงูกวา่ระดบันํOาทะเลถงึ 11,333 ฟตุหรอื 3,454 เมตร 

ระหว่างเสน้ทางขึOนสูย่อดเขาท่านจะไดผ้่านชมธารนํOาแข็งที-มขีนาดใหญ่จนถงึ 

สถานรีถไฟจงุเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) สถานรีถไฟที$อยูส่งูที$สดุใน

ยโุรป (Top of Europe) เขา้ชมถํ =านํ =าแข็ง (Ice Palace) ที-แกะสลกัให ้

สวยงาม อยูใ่ตธ้ารนํOาแข็งลกึถงึ 30 เมตร 

ระยะทาง 84 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.30 ชม.

เที$ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพืOนเมอืง

%
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บา่ย พาทา่นชมววิที-ลานสฟิงซ ์ (Sphinx Terrace) จดุชมววิที-สงูที-สดุในยโุรป      

ที-ระดบัความสงูถงึ 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลที-ถงึชายแดนสวสิ 

สมัผัสกบัภาพของธารนํOาแข็ง Aletsch Glacier ที-ยาวที-สดุในเทอืกเขาแอลป์ 

ยาวถงึ 22 ก.ม.และหนาถงึ 700 เมตร โดยไมเ่คยละลาย อสิระใหท้า่นได ้

สนุกสนานกบัการถา่ยรปู เลน่หมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกบักจิกรรมบนยอด

เขาและที-ไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการด์โดยที-ทําการไปรษณียท์ี-สูงที-สุดใน

ยโุรป นําคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยไมซ่ํOาเสน้ทางเดมิ ใหท้า่นไดช้มววิ

ทวิทัศน์ที-สวยงามและแตกต่างกันจนถงึ สถานรีถไฟเมอืงลาวทเ์ทอบรุน

เนนิ(Lauterbrunnen) จากนัOนนําท่านเดนิทางต่อสูเ่มอืงอนิเทอรล์าเกน 

(Interlaken) เป็นเมอืงที-ตั Oงอยูร่ะหวา่ง ทะเลสาบทนู (Lake Thun) และ

ทะเลสาบเบรยีนซ ์(Lake Brienz) อสิระใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศและธรรม

ชาตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็กๆ   

ระยะทาง 35 
กม.ใชเ้วลา

ประมาณ 40 นาท ี

คํ$า รับประทานอาหารคํ-า ณ ภตัตาคารอาหารพืOนเมอืง (ฟองดรูช์สี) 

เขา้สูท่ี-พัก โรงแรม CITY OBERLAND HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

วนัที$ส ี$ของการเดนิทาง    อนิเทอลาเกน – เบริน์ – มองเทรอซ ์– เซอรแ์มท 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําทา่นเดนิทางสูก่รงุเบริน์ (Bern) ซึ-งไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนส

โกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนีOเบริน์ยงัถกูจัดอั นดบัอยู่

ใน 1 ใน 10 ของเมอืงที$มคีณุภาพชวีติที$ดที ี$สดุของโลกในปี ค.ศ.2010 นํา

ทา่นชมบอ่หมสีนํี =าตาล (Bear Park) สตัวท์ี-เป็นสญัลกัษณข์องกรงุเบริน์ นํา

ทา่นชมมารก์าสเซ ยา่นเมอืงเกา่ ปัจจบุนัเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละ     บตูคิ 

เป็นยา่นที-ปลอดรถยนต ์จงึเหมาะกบัการเดนิเที-ยวชมอาคารเกา่ อาย ุ200-300 ปี 

ชมนาฬกิาไซท้ ์คล็อคเคน่ทรมั อาย ุ800 ปี ที-ม ี“โชว”์ ใหด้ทูกุๆชั-วโมงในการ

ตบีอกเวลาแตล่ะครั Oง นําทา่นแวะถา่ยรปูกบั โบสถM์unster สิ-งกอ่สรา้งทาง

ศาสนาที-ใหญท่ี-สดุในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ถกูสรา้งขึOนในปี ค.ศ. 1421 ประตู

จะมภีาพที-บรรยายถงึการตดัสนิครั Oงสดุทา้ยของพระเจา้  

ระยะทาง 56 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 45 นาที

เที$ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี   

%    %
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บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมองเทรอซ ์ (Montreux)  เมอืงตากอากาศที-ตั Oงอยูร่มิ

ทะเลสาบเจนวีา ไดช้ื-อวา่รเิวยีรา่ของสวสิ ชมความสวยงามของทวิทัศน ์ บา้น

เรอืน รมิทะเลสาบ  นําทา่นถา่ยรปูกบัปราสาทชลิยอง (ดา้นนอก) (Chillon 

castle) ปราสาทโบราณอายกุวา่ 800 ปี สรา้งขึOนบนเกาะหนิรมิทะเลสาบเจนวีา 

 ตั Oงแต่ยุคโรมันเรอืงอํานาจโดยราชวงศ ์ SAVOY จากน ั=นนําทา่นสูเ่มอืงเซ

อรแ์มท (Zermatt) เมืองแห่งสกรีีสอรท์ ยอดนยิมที-ไดร้ับความนิยมสูง 

เนื-องจากเป็นเมืองที-ปลอดมลพษิทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช ้

นํOามันเชืOอเพลงิ แตใ่ชแ้บตเตอรี-เทา่นัOน และยังมฉีากหลังของตัวเมอืงเป็นยอด

เขา     แมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ที-ไดช้ื -อวา่เป็นยอดเขาที-มรีปูทรงสวย

ที-สดุในสวสิ

ระยะทาง 105 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม. 

ระยะทาง 133 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.30 ชม.

คํ$า อสิระอาหารคํ$าตามอธัยาศยั

เขา้สูท่ี-พัก โรงแรม BUTTERFLY  หรอืเทยีบเทา่  

*** ในกรณีที$ไมไ่ดพ้กัในเมอืงเซอรแ์มท ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิVนําพาทา่นไปเดนิเลน่ที$เมอืง

เซอรแ์มทและยา้ยไปพกัที$เมอืงขา้งเคยีงแทน*** 

วนัที$หา้ของการเดนิทาง    เซอรแ์มท – เวเวย่ ์– โลซานน์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําทา่นเดนิทางโดยกระเชา้ไฟฟ้าเพื-อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไค

ลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ (Klien Matterhorn) ที-สงูถงึ 4,478 เมตร และไดช้ื-อวา่

เป็นยอดเขาที-มรีปูทรงสวยที-สดุของเทอืกเขาแอลป์ ชื-นชมกบัทวิทศันท์ี-สวยงาม 

ณ จดุสงูที-สดุบรเิวณไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ เข้ าชมถํ =านํ =าแข็งที-อยูส่งูที-สดุในส

วสิ ถา่ยรปูกบัรปูแกะสลกันํOาแข็งที-สวยงาม 

เที$ยง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั

  

%
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บา่ย นําทา่นเดนิทางโดยรถไฟสูเ่มอืงแทซ (Teasch) จากนัOนเปลี-ยนการเดนิทาง

โดยรถโคช้ปรับอากาศสูเ่มอืงเวเวย่ ์ (Vevey) คอืเมอืงที-ตั Oงอยูใ่นรัฐโว ของประ

เทศสวติเซอรแ์ลนด ์ โดยตวัเมอืงตั Oงอยูบ่นชายฝั-งทางตอนเหนอืของทะเลสาบเจ

นวีา ตา่งกข็นานนามใหเ้มอืงเวเวย่ ์ เป็น "ไขมุ่ กแหง่รเิวยีรา่สวสิ"(Pearls of 

the Swiss Riviera) ที-แมแ้ตศ่ลิปินตลกชื-อดงัแหง่ฮอลลวีูด้    “ชาล ีแชปลนิ” 

ยงัหลงไหลและไดอ้าศยัอยูท่ี-เมอืงนีOในบั Oนปลายชวีติ นําทา่นชมเมอืงและถา่ยรปู

คูก่บัรปูปั=นชาล ี แชปลนิ (Charlie Chaplin's statue) ตั Oงบรเิวณดา้นหนา้ 

Food Museum โดยที-มซีอ้มขนาดยักษ์ตั Oงอยูใ่นทะเลสาบ ทําใหม้กีารกลา่ว

ตดิตลกกนัวา่เป็นรปูปัOนชาล ี แชปลนิกําลงัหวิ นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโลซานน ์

(Lausanne)

ระยะทาง 148 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.30 ชม. 

ระยะทาง 25 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 30 นาที

คํ$า รับประทานอาหารคํ-า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

เขา้สูท่ี-พัก โรงแรม NOVOTEL LAUSANNE BUSSIGNY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที$หกของการเดนิทาง     โลซานน ์– เจนวีา – สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

   

%
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 นําทา่นชมเมอืงโลซานน ์ (Lausanne) ซึ-งตั Oงอยูต่อนเหนอืของทะเลสาบเจนี

วา เมอืงโลซานน์นับไดว้่าเป็นเมอืงที-มเีสน่หโ์ดยธรรมชาตมิากที-สดุเมอืงหนึ-ง

ของสวติเซอรแ์ลนด ์ มปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานมาตั Oงแตศ่ตวรรษที- 4 ในสมยัที-

ชาวโรมันมาตั Oงหลักแหล่งอยูบ่รเิวณรมิฝั-งทะเลสาบที-นี- เมอืงโลซานน์มคีวาม

สวยงามโดยธรรมชาต ิทวิทศันท์ี-สวยงาม และอากาศที-ปราศจากมลพษิ จงึดงึดดู

นักท่องเที-ยวจากทั-วโลกใหม้าพักผ่อนตากอากาศที-นี- เมอืงนีOยังเป็นเมอืงที-มี

ความสําคัญสําหรับชาวไทยเนื-องจากเป็นเมอืงที-เคยเป็นที-ประทับของสมเด็จยา่ 

นําทา่นชม สวนสาธารณะที$มรีปูปั=นลงิ 3 ตวั ปิดห ู ปิดปาก ปิดตา อนัเป็น

สถานที-ทรงโปรดของในหลวงเมื-อทรงพระเยาว ์ และถา่ยรปูกบั ศาลาไทย ที-

รัฐบาลไทยสง่ไปตั Oงในสวนสาธารณะของเมอืงโลซานน์

เที$ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืOนเมอืง

บา่ย จากนัOนนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเจนวีา (Geneva) นําชมเมอืงที-เป็นศนูยก์ลาง

การประชมุนานาชาต ิ เมอืงที-ตั Oงองคก์ารสากลระดับโลก อาท ิ องคก์ารการคา้

โลก, กาชาดสากล,แรงงานสากล ฯลฯ ถา่ยรปูกบั นํ =าพุ เจทโด ที-ฉีดสายนํOาพุง่

สงูขึOนไปในอากาศถงึ 390 ฟตุ (เปิดเฉพาะวนัอากาศด)ี และถา่ยรปูกบั นาฬกิา

ดอกไม ้สญัลกัษณท์ี-สําคญัของเมอืงเจนวีา

ระยะทาง 65 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม.

17.30 น. นําคณะเดนิทางสู ่ สนามบนิเจนวีา เพื-อใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษ ี (Tax 

Refund) และ มเีวลาในการเลอืกซืOอสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ

20.30 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยเที$ยวบนิที$ EY 052  

***คณะเดนิทางต ั=งแตว่นัที$ 9-15 เม.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 

21.30 น. และถงึอาบดูาบ ีเวลา 06.10 น.***

วนัที$เจ็ดของการเดนิทาง             อาบดูาบ ี– กรงุเทพฯ 

06.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิอาบดุาบ ีเพื-อรอเปลี-ยนเครื-อง

10.25 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิอาบดูาบ ีเที-ยวบนิที- EY 404 

***คณะเดนิทางต ั=งแตว่นัที$ 9-15 เม.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 

10.25 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 20.05 น.***

19.40 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิดว้ยความสวสัดภิาพ 
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กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย ์ขอสงวนสทิธิก̂ารยา้ยเมอืงที-เขา้พัก 

เชน่ กรณีที-เมอืงนัOนมกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงที-ใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลี-ยนตามความเหมาะสม



 

โปรแกรม : Best of Swiss Alps 7 วนั 4 คนื  
โดยสายการบนิอาบดูาบ ี(EY) 

กาํหนดวนัเดนิทาง:           26 ก.พ.-4 ม.ีค. 61 

                                         5-11, 12-18 ม.ีค. 61 

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̂นการที-จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที-ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที-ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที-กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั Oงในกรณีที-ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีOาเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ-ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̂นการเปลี-ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที-ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̂นการเปลี-ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที-คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̂นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5.เมื$อทา่นทาํการซื=อโปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ื$อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีที$ลกูคา้ตอ้งออกต ัWวโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที$ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ั=ง 

มฉิะน ั=นทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ั=งส ิ=น

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 59,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ$มเตมิเร ื$องโรงแรมที$พกั) 59,900.-

พกัหอ้งเดี$ยว เพิ$มทา่นละ 7,500.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 59,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ$มเตมิเร ื$องโรงแรมที$พกั)
59,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัWวเครื$องบนิ ลดทา่นละ 17,000.-

    หนา้ %  จาก %9 18

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี$ยนแปลงได ้ 

ท ั=งนี=ข ึ=นอยูก่บัสภาวะอากาศและเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที$ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั



กาํหนดวนัเดนิทาง:           9-15 เม.ย. 61  

กาํหนดวนัเดนิทาง:           23-29 เม.ย., 30 เม.ย.-6 พ.ค.61  

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ื$นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื$นวซีา่ในวนัยื$น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท ) 

ช ั=นธรุกจิเพิ$มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ$มตน้ที$ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื$อที$น ั$ง confirm เทา่น ั=น)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ$ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 73,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ$มเตมิเร ื$องโรงแรมที$พกั) 73,900.-

พกัหอ้งเดี$ยว เพิ$มทา่นละ 7,500.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 73,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ$มเตมิเร ื$องโรงแรมที$พกั)
73,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัWวเครื$องบนิ ลดทา่นละ 25,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ื$นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื$นวซีา่ในวนัยื$น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท ) 

ช ั=นธรุกจิเพิ$มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ$มตน้ที$ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื$อที$น ั$ง confirm เทา่น ั=น)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ$ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 69,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ$มเตมิเร ื$องโรงแรมที$พกั) 69,900.-

พกัหอ้งเดี$ยว เพิ$มทา่นละ 7,500.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 69,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ$มเตมิเร ื$องโรงแรมที$พกั)
69,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัWวเครื$องบนิ ลดทา่นละ 19,000.-
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กาํหนดวนัเดนิทาง:              7-13, 21-27 พ.ค., 26 พ.ค-1 ม.ิย. 61  

  4-10 ม.ิย.61  

 

1. คา่ตั_วเครื-องบนิ ชั Oนประหยดั ( Economy Class) ที-ระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งื-อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที-ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที-ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามที-ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที-ทอ่งเที-ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล  

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ื$นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื$นวซีา่ในวนัยื$น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท ) 

ช ั=นธรุกจิเพิ$มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ$มตน้ที$ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื$อที$น ั$ง confirm เทา่น ั=น)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ$ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 63,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ$มเตมิเร ื$องโรงแรมที$พกั) 63,900.-

พกัหอ้งเดี$ยว เพิ$มทา่นละ 7,500.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 63,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ$มเตมิเร ื$องโรงแรมที$พกั)
63,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัWวเครื$องบนิ ลดทา่นละ 17,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ื$นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื$นวซีา่ในวนัยื$น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท ) 

ช ั=นธรุกจิเพิ$มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ$มตน้ที$ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื$อที$น ั$ง confirm เทา่น ั=น)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ$ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **
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อตัราคา่บรกิารนี=รวม 



(หากตอ้งการเงื$อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที$) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื-นไขกรมธรรม)์ 
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื=อประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรื$องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ$มเตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

- เบี=ยประกนัเร ิ$มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบี=ยประกนัเร ิ$มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที$มอีายตุ ั=งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

  

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครื-องดื-มที-สั-งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํOาหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิOน,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที-สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ =ามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที$สายการบนิมกีารปรบัขึ=นราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ$งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 

(ผูย้ ื$นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื$นวซีา่ในวนัยื$น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิ$น, พนกังานขบัรถ  (15 สวสิฟรงัก)์ 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 สวสิฟรงัก ์ตอ่คน ตอ่วนั : 7 x 3 = 21 สวสิฟรงัก)์ 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ-ม 7%  

 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั-วโมงหลงัการจอง โดยโอนเขา้บญัช ี ที$น ั$งจะยนืยนัเมื$อได้ รบัเงนิมดัจาํ

แลว้เทา่น ั=น 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี-เดนิทาง ที-มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื-อทําการจองควิยื-นวซีา่ ภายใน   

3. วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื-อไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที$ตอ้งการออกต ัWวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที- กอ่นออกบตัร

โดยสารทกุครั Oง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที- ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ̂มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยที-เกดิขึOน 

5. การยื-นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั Oนตอนการยื-นวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั Oงแบบหมูค่ณะและยื-น รายบคุคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื-อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที- 
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เง ื$อนไขการจอง 

อตัราคา่บรกิารนี=ไมร่วม 



6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั-งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเที-ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั-วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนื-องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั Oงหมด 

 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์ การเตรยีมเอกสารที-ดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทตูงา่ยขึOน 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยื-นวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบลว่งหนา้เพื-อวางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึ-งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ที-คอ่นขา้งนานและอาจไม่

สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที-ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื-องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที-ตนพํานักหรอื

ศกึษาอยูเ่ทา่นัOน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่-ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริ-มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ-ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยื-นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่ และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย เนื-องจาก

ประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ-งในการยื-นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง

สําหรับตดิวซีา่ไมตํ่-ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นที-ใสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัOนๆ และพาส

ปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองที-นั-งพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตั_วเครื-องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธิก̂ารเรยีกเกบ็คา่มดัจําตั_วเครื-องบนิ ซึ-งมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตั_วเครื-องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ̂รยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามที-เกดิขึOน 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นั-งที- Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี-จะนั-งตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามที-สายการบนิกําหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้ี-มรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื-นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที-เครื-องบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู
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เง ื$อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที$เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที$เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่ หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จาํเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที$เกดิขึ=นจรงิ

ขอ้มลูเบื=องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื$นวซีา่และการยื$นขอวซีา่

ขอ้มลูเพิ$มเตมิเร ื$องต ัWวเครื$องบนิและที$น ั$งบนเครื$องบนิ



ฉุกเฉนิได ้ (นํOาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี-มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ี-นั-ง    

Long leg ขึOนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที-เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที-เชค็อนิเทา่นัOน 

 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึOนไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั Oงหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ̂เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั Oงหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิVในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั=งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทางไมค่รบ

ตามจาํนวนที$บรษิทัฯกาํหนดไว ้ (30ทา่นขึ=นไป) เนื-องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื-นที-เดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที-เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึ-งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื-อนการเดนิ

ทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ั OงนีOทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที-ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตั_ว และ

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที-สถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียื$นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทา

งบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที-เกดิขึOนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื-นวซีา่ / คา่มดัจําตั_วเครื-องบนิ หรอืคา่ตั_วเครื-องบนิ 

(กรณีออกตั_วเครื-องบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีที-กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัWวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ̂นการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั=งหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื-องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที- ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ̂นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั=งหมด 

 

1. เนื$องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึ งอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดี$ยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตียง (Triple Room) 

หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ั=นกนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกั

แบบ 3 ทา่น ซึ$งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมี

ความจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื$องจากโรงแรมน ั=นไมส่ามารถจดัหาได ้ ทางบรษิทัขอสงวน

สทิธิVในการเรยีกเก็บเงนิเพิ$มเตมิในกรณีที$อาจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื-องปรับอากาศเนื-องจากอยูใ่นแถบที-มอีณุหภมูตํิ-า  

3. กรณีที-มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึOนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ^

ในการปรับเปลี-ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื-อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที-มลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที-เป็นหอ้งเดี-ยวอาจเป็นห ้ องที-มขีนาดกะทัดรัต และไม่มี

อา่งอาบนํOา ซึ-งขึOนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัOนๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 
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กรณียกเลกิการเดนิทาง

ขอ้มลูเพิ$มเตมิเร ื$องโรงแรมที$พกั



**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื$นขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลี$ยนแปลงกฎและเอกสารการยื$นอยูเ่ร ื$อย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับ

ประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่าํรดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื-นวซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีที$ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ํานกัอยูต่า่งประเทศ, ทาํงานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ที$ของทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยื$นขอวซีา่จะมเีง ื$อนไข และ ขอ้กาํหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิ$มเตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไมส่ามารถยื$นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ ขอ้กาํหนดนี=รวมไปถงึผูเ้ดนิทางที$ถอื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิOว จํานวน 2 ใบ (พืOนหลงัขาวเทา่นัOน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบ

ผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิOว หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื-องประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ) 

3. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที-มชีื-อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีOแจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที- 

โฉนดที-ดนิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ-มทํางาน,  
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยื$นประมาณ 7วนัทาํการ 

ยื$นวซีา่แสดงตนที$ศนูยย์ ื$นวซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารที$ออกจากทางราชการ

และทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด 

ในวนัยื$นวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู  
และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออก

มาได้



วนัลา 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื-อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื-อสถานทตูที-ยื-น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที-ออกจากสถาบนัที-กําลงัศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื-อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื-อสถานทตูที-ยื-น) 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ั$วไป ยอ้นหลงั 6 เดอืน ที-ออกจากทางธนาคารเทา่นัOน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ 

ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพื-อใหอ้พัเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนที-ยื-น

วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชสํ้าเนา Bank Statement บญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 6 

เดอืน(ของผูท้ี-ออกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชื-อ-นามสกลุใหต้รงกบัพาสปอรต์ แสดงเลขที-บญัชคีรบทกุตวั 

และจะตอ้งมแีสดงทั Oงหมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบที-เป็นตวัครึ-งกระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ื-นได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบบัเด็ม 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจาํ บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี= กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุ-ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลี-ยนชื-อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี-ยน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
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-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั Oงบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ

สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที$บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุํ$ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชื-อรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

 เอกสารยื$นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี$ยนและขออพัเดทเพิ$มเตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ$มเตมิ 

                                                                    

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยื$นวซีา่เชงเกน้ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนื$องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

ชื-อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชื-อตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานที-เกดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศที-เกดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุนั ................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อื-นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีที-ผูส้มคัรขอวซีา่เป็นเด็ก อายตํุ-ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์ใหใ้สช่ื-อ และที-อยู ่ผูป้กครอง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………..… 

11. ที-อยูปั่จจบุนัของผูข้อวซีา่ 

………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………..…………… 

   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศพัทม์อืถอืที-ตดิตอ่ได.้................................................................. 
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12. อาชพีปัจจบุนั (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสืOอผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

     ....................................................................................................... 

13. ชื-อบรษัิทหรอืรา้นคา้ และที-อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื-อ ที-อยูข่อง

สถาบนัศกึษา  

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……….…… 

14. วซีา่เชงเกนที-เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที-ผา่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ั Oงแตว่นัที-.......................ถงึวนัที-.......................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิOวมอืเพื-อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นีO 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที- หากทราบ).......................................... 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ื-นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุื-อ ...................................................  

สิ-งที-ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิ-งที-ชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ที-พักที-มผีูจั้ดหาให ้

   ชาํระคา่ที-พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั Oงหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื-นๆ (โปรดระบ)ุ     อื-นๆ (โปรดระบ)ุ    

   

************************************************ 

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี$ยวขอ้งใดๆท ั=งส ิ=น 

ท ั=งนี=บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั=น 

    หนา้ %  จาก %18 18


