
 

 ROMANTIC SWISS ALPS 
สวติเซอรแ์ลนด ์

7 วนั 4 คนื     
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK)         

 

 

  
• เดนิทางสูป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เดนิเลน่ที-ลเูซริน์ (Lucerne) เมอืงยอดนยิม 
• เที-ยวกรงุเบริน์ (Bern) เมอืงหลวงที-ไดรั้บการขึ<นทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลก 
• เยอืนเมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) ชมยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ใหญส่ดุในยโุรป 
• เขา้ชมปราสาทชลิยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายกุวา่ 800 ปี ที-เมอืงมองเรอซ ์

• ชมเมอืงเวเวย่ ์(Vevey) เมอืงที-ไดช้ื-อวา่เป็น “ไขม่กุแหง่รเิวยีรา่สวสิ” 
• ตามรอยที-ประทบัของสมเด็จยา่ ณ เมอืงโลซานน ์(Lausanne) ถา่ยรปูกบั นํ<าพเุจทโด ณ กรงุเจนวีา 

*** พชิติ 2 เขา ยอดเขาจงุเฟรา และ เขากลาเซยีร ์3000 

ราคาเร ิEมตน้ 59,900.-



         กาํหนดการเดนิทาง                                                                                      
 

 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนัที&  23-29 ก.ค., 26 ก.ค. – 1 ส.ค. 61 61,900.-

วนัที&  7-13 ส.ค. 61 (วนัแม)่ 59,900.-

วนัที&  4-10, 18-24 ก.ย. 61 62,900.-

วนัที&  9-15, 17-23 ต.ค., 30 ต.ค.-5 พ.ย.  61 63,900.-

วนัที&  13-19 พ.ย., 27 พ.ย.-3 ธ.ค. 61 62,900.-

วนัที&  1-7 ธ.ค. 61 62,900.-

วนัที&  27 ธ.ค.-2 ม.ค. 62 (ปีใหม)่ 76,900.-

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที'ยง คํ'า
โรงแรมทีEพกั  
หรอื เทยีบเทา่

1. กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

2. กรงุเทพฯ - ดไูบ – ซรูคิ – ลเูซริน์ ✈ O O IBIS STYLES CITY

3. ลเูซริน์ – เขาจงุเฟรา – อนิเทอลาเกน O O O CITY OBERLAND

4. อนิเทอลาเกน – เบริน์ – กลาเซยีร ์3000 – เซอรแ์มท O O O DERBY

5. เซอรแ์มท – โลซานน ์- ศาลาไทย O X O
NOVOTEL 
LAUSANNE 
BUSSIGNY

6.
โลซานน ์– มองเทรอซ ์ - เขา้ชมปราสาทชลิยอง - เวเวย่ ์- เจนวีา 

– สนามบนิ     
O O ✈

7. กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈



   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัทีE 1: กรงุเทพฯ 

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู9 เคานเ์ตอร ์T สายการบิ

เอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ทีKคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก

วนัทีE 2: กรงุเทพฯ - ดไูบ – ซูรคิ – ลเูซริน์

01.15 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีKยวบนิทีK EK 385 

*** คณะเดนิทางวนัที& 7-13 ส.ค. และ 9-15 ต.ค. 61 ออกเดนิทางโดยเที&ยวบนิที&  EK 371 

เวลา 02.25 น. และถงึดไูบ เวลา 05.35 น.*** 

***คณะเดนิทางวนัที& 30 ต.ค.-5 พ.ย. 61 ออกเดนิทางโดยเที&ยวบนิที&  EK 385 เวลา 01.05 

น. และถงึดไูบ เวลา 05.00 น.***

04.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ นําทา่นเปลีKยนเครืKองเพืKอเดนิทางตอ่

08.40 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ โดยเทีKยวบนิ EK 087 

***คณะเดนิทางวนัที& 30 ต.ค.-5 พ.ย. 61 ออกเดนิทางโดยเที&ยวบนิที&  EK 087 เวลา 08.25 

น. และถงึซูรคิ เวลา 12.25 น.***

13.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิซูรคิ  (เวลาทอ้งถิKนชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัKวโมง และจะเปลีKยนเป็น 6 ชัKวโมงใน

วนัทีK 28 ตลุาคม 2561) หลงัผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร จากนัSนนําทา่นเดนิทางเขา้สูเ่ดนิ

ทางสูเ่มอืงลเูซริน์ (Lucerne) เมอืงทอ่งเทีKยวยอดนยิมอนัดบัหนึKงของสวติเซอรแ์ลนด์ ทีKถกูหอ้มลอ้ม

ไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา จากนัSนพาทา่นชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีKแกะ

สลกับนผาหนิธรรมชาต ิ เพืKอเป็นอนุสรณรํ์าลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวสิทีKเกดิจากการ

ปฏวิตัใินฝรัKงเศสเมืKอปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึKงมคีวามยาวถงึ 204 

เมตร ทอดขา้มผา่นแมนํ่ Jารอยส ์ (Reuss River) อนังดงามซึKงเป็นเหมอืนสญัลกัษณข์องเมื องลเูซิ รน์ 

เป็นสะพานไมท้ีKมหีลงัคาทีKเกา่แกท่ีKสดุในยโุรป สรา้งขึSนเมืKอปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคาคลมุสะพานมี

ภาพวาดประวตัศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน  จากนัSนใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซืSอสนิคา้ของสวสิ 

เชน่ ชอ็คโกแลต, เครืKองหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีKหอ้ดงั อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้

คํ&า      รับประทานอาหารคํKา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

     เดนิทางเขา้สูท่ี.พัก IBIS STYLES CITY หรอืเทยีบเทา่

วนัทีE 3: ลเูซริน์ – จงุเฟรา – อนิเทอลาเกน

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ออกเดนิทางสู ่ เมอืงกรนิเดอวาลด ์ (Grindelwald) เมอืงตากอากาศทีKสวยงามและยงัเป็นทีKตั Sงสถานี

รถไฟขึSนสู ่ยอดเขาจงุเฟรา (Jungfrau) เเละเมืKอปี คศ.2001 องคก์ารยเูนสโกประกาศใหย้อดเขาจงุเฟ

รา เป็นพืSนทีKมรดกโลกทางธรรมชาตแิหง่แรกของยโุรป นําคณะนัKงรถไฟทอ่งเทีKยวธรรมชาต ิ ขึSนพชิติยอด

เขาจงุเฟราทีKมคีวามสงูกวา่ระดบันํSาทะเลถงึ 11,333 ฟตุหรอื 3,454 เมตร ระหวา่งเสน้ทางขึSนสูย่อดเขา

ทา่นจะไดผ้า่นชมธารนํSาแข็งทีKมขีนาดใหญจ่นถงึ สถานรีถไฟจงุเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) สถานี

รถไฟที&อยูส่งูที&สดุในยโุรป (Top of Europe) เขา้ชมถํ Jานํ Jาแข็ง (Ice Palace) ทีKแกะสลกัให ้

สวยงาม อยูใ่ตธ้ารนํSาแข็งลกึถงึ 30 เมตร

เที&ยง        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพืSนเมอืง



บา่ย พาทา่นชมววิทีKลานสฟิงซ ์ (Sphinx Terrace) จดุชมววิทีKสงูทีKสดุในยโุรป      ทีKระดบัความสงูถงึ 

3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทีKถงึชายแดนสวสิ สมัผัสกบัภาพของธารนํSาแข็ง Aletsch 

Glacier ทีKยาวทีKสดุในเทอืกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 ก.ม.และหนาถงึ 700 เมตร โดยไมเ่คยละลาย อสิระให ้

ทา่นไดส้นุกสนานกบัการถา่ยรปู เลน่หมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกบักจิกรรมบนยอดเขาและทีKไมค่วร

พลาดกบัการสง่โปสการด์โดยทีKทําการไปรษณียท์ีKสงูทีKสดุในยโุรป นําคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยไม่

ซํSาเสน้ทางเดมิ ใหท้า่นไดช้มววิทวิทศันท์ีKสวยงามและแตกตา่งกนัจนถงึ สถานรีถไฟเมอืงลาวทเ์ทอบ

รนุเนนิ(Lauterbrunnen) จากนัSนนําทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงอนิเทอรล์าเกน (Interlaken) เป็นเมอืง

ทีKตั Sงอยูร่ะหวา่ง ทะเลสาบทนู (Lake Thun) และทะเลสาบเบรยีนซ ์(Lake Brienz) อสิระใหท้า่นได ้

สมัผัสบรรยากาศและธรรมชาตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็กๆ   

คํ&า       รับประทานอาหารคํKา ณ ภตัตาคาร อาหารพืSนเมอืง (สวสิฟองดรูช์สี)

     เดนิทางเขา้สูท่ี.พัก  CITY OBERLAND หรอืเทยีบเทา่ 

(เพื&อความสะดวกของทา่น กรณุาเตรยีมกระเป๋าสาํหรบัคา้งคนืที&เซอรแ์มน 1 คนื ในคนืถดัไป)

วนัทีE 4: อนิเทอลาเกน – เบริน์ – กลาเซยีร ์3000  – เซอรแ์มท

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสูก่รงุเบริน์ (Bern) ซึKงไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก

ในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนีSเบริน์ยงัถกูจัดอนัดบัอยูใ่น 1 ใน 10 ของเมอืงที&มคีณุภาพชวีติที&ดที ี&สดุ

ของโลกในปี ค.ศ.2010 นําทา่นชมบอ่หมสีนํี Jาตาล (Bear Park) สตัวท์ีKเป็นสญัลกัษณข์องกรงุเบริน์ 

นําทา่นชมมารก์าสเซ ยา่นเมอืงเกา่ ปัจจุบนัเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละ     บตูคิ เป็นยา่นทีKปลอดรถยนต ์

จงึเหมาะกบัการเดนิเทีKยวชมอาคารเกา่ อาย ุ200-300 ปี ชมนาฬกิาไซท้ ์คล็อคเคน่ทรมั อาย ุ800 ปี ทีK

ม ี“โชว”์ ใหด้ทูกุๆชัKวโมงในการตบีอกเวลาแตล่ะครั Sง

เที&ยง        รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมอืงที.ตั 7งของสถานกีระเชา้ไฟฟ้าขนาดใหญท่ี.จผุูโ้ดยสาร

ไดถ้งึ 125 คน นําทา่นขึ7นกระเชา้ยกัษ ์ ขึ7นสูเ่ขากลาเซยีร ์ 3000 (Glacier 3000) นําทา่นเดนิขา้ม" The 

Peak Walk by Tissot"  สะพานแขวนที.มคีวามยาว 107 เมตร ขา้มหนา้ผาที .ระดบัความสงู 3,000 เมตร ทา่นจะ

ไดช้มทัศนยีภาพที.สวยงามของเทอืกเขาแอลป์ อันสวยงามแบบกวา้งไกลสดุสายตา ***หมายเหต:ุ เขากลา

เซยีร ์ 3000 จะปิดทาํการ ระหวา่งเดอืนตลุาคม-พฤศจกิายน  คณะจะเปลี&ยนไปขึJนกรอนเนอร์

แกรต (Gornergrat) แทน*** จากน ั Jนนําทา่นสูเ่มอืงเซอรแ์มท(Zermatt) เมอืงแหง่สกรีสีอร์ ท 

ยอดนยิมทีKไดรั้บความนยิมสงู เนืKองจากเป็นเมอืงทีKปลอดมลพษิทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมอืงไม่

ใชนํ้SามันเชืSอเพลงิ แต่ใชแ้บตเตอรีKเท่านั Sน และยังมฉีากหลังของตัวเมอืงเป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ 

(Matterhorn) ทีKไดช้ ื Kอว่าเป็นยอดเขาทีKม ีร ูปทรงสวยทีKส ุดในสว ิส จากน ัJนนําท่านสู่เม ืองเซ

อรแ์มท(Zermatt) เมอืงแหง่สกรีสีอรท์ ยอดนยิมทีKไดรั้บความนยิมสงู เนืKองจากเป็นเมืองทีKปลอดมลพษิ

ทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมอืงไมใ่ชนํ้SามนัเชืSอเพลงิ แตใ่ชแ้บตเตอรีKเทา่นัSน และยงัมฉีากหลงัของ

ตวัเมอืงเป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ทีKไดช้ืKอวา่เป็นยอดเขาทีKมรีปูทรงสวยทีKสดุในสวสิ

คํ&า       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  

      เดนิทางเขา้สูท่ีKพัก DERBY  หรอืเทยีบเทา่ 

*** ในกรณีที&ไมไ่ดพ้กัในเมอืงเซอรแ์มท ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิWนําพาทา่นไปเดนิเลน่ที&เมอืงเซ

อรแ์มทและยา้ยไปพกัที&เมอืงขา้งเคยีงแทน*** 



วนัทีE 5: เซอรแ์มท – โลซานน ์– ศาลาไทย 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

อสิระครึ&งวนัชว่งเชา้ โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หข้อ้มลู หรอื คาํแนะนํา คา่ใชจ้า่ยท ัJงหมดเป็นความรบัผดิ

ชอบของตวัทา่นเอง 

ใหท้า่นอสิระเดนิเทีKยวชมเมอืง หรอื เลอืกซืSอของฝากตามอธัยาศยั  

หรอืจะเลอืกขึSนกระเชา้ไฟฟ้าเพืKอสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ (Klien 

Matterhorn) ทีKสงูถงึ 4,478 เมตร และไดช้ืKอว่ าเป็นยอดเขาทีKมรีปูทรงสวยทีKสดุของเทอืกเขาแอลป์ 

ชืKนชมกบัทวิทศันท์ีKสวยงาม ณ จดุสงูทีKสดุบรเิวณไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ เขา้ชมถํ Jานํ Jาแข็งทีKอยูส่งูทีKสดุใน

สวสิ หรอืนัKงรถไฟฟนัเฟืองสูส่ถานีรถไฟกรอนเนอรแ์กรต (Gornergrat railway) ทําทา่นเดนิทาง

สูจ่ดุชมววิทีKทา่นจะไดเ้ห็นทศันยีภาพทีKสวยงามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ ทีKสวยงาม นําทา่นเดนิเทา้สู่

บรเิวณทะเลสาบทีKอยูส่งูจากระดบันํSาทะเล 2,757 เมตร โดยบรเิวณทะเลสาบนีSเป็นเงาสะทอ้นภาพเขา

แมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn's reflect) อนัสดุสวยงามยิ Kงนัก ( โดยปกตนํิ Jาในทะเลสาบ จะมาก

หรอืนอ้ยขึJนอยูก่บัปรมิาณนํJาฝน และ สภาพอากาศ ชว่งเวลาที&เดนิทางไปชมอยูใ่นชว่งกลางปี 

(พฤษภาคม – ตลุาคม) ถา้ชว่งฤดหูนาวทะเลสาบจะกลายเป็นนํ Jาแข็ง)

เที&ยง      อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั

บา่ย นําทา่นเดนิทางโดยรถไฟสูเ่มอืงแทซ (Teasch) นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโลซานน ์(Lausanne) ซึKงตั Sง

อยูต่อนเหนอืของทะเลสาบเจนวีา เมอืงโลซานนนั์บไดว้า่เป็นเมอืงทีKมเีสน่หโ์ดยธรรมชาตมิากทีKสดุเมอืง

หนึKงของสวติเซอรแ์ลนด ์ มปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานมาตั Sงแตศ่ตวรรษทีK 4 ในสมยัทีKชาวโรมนัมาตั Sงหลกั

แหลง่อยูบ่รเิวณรมิฝัKงทะเลสาบทีKนีK เมอืงโลซานนม์คีวามสวยงามโดยธรรมชาต ิ ทวิทศันท์ีKสวยงาม และ

อากาศทีKปราศจากมลพษิ จงึดงึดดูนักทอ่งเทีKยวจากทัKวโลกใหม้าพักผอ่นตากอากาศทีKนีK เมอืงนีSยังเป็น

เมอืงทีKมคีวามสําคัญสําหรับชาวไทยเนืKองจากเป็นเมอืงทีKเคยเป็นทีKประทับของสมเด็จยา่ นําทา่นชมชม

สวนสาธารณะที&มรีปูปัJนลงิ 3 ตวั ปิดห ูปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานทีKทรงโปรดของในหลวงเมืKอทรงพระ

เยาว ์และถา่ยรปูกบั ศาลาไทย ทีKรัฐบาลไทยสง่ไปตั Sงในสวนสาธารณะของเมอืงโลซานน์

คํ&า       รับประทานอาหารคํ.า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

      เดินทางเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL LAUSANNE BUSSIGNY  หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีE 6: โลซานน ์– มองเทรอซ ์– เขา้ชมปราสาทชลิยอง – เวเวย่ ์– เจนวีา – สนามบนิ     

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมองเทรอซ ์ (Montreux)  เมอืงตากอากาศทีKตั Sงอยูร่มิทะเลสาบเจนวีา ไดช้ืKอ

วา่รเิวยีรา่ของสวสิ ชมความสวยงามของทวิทศัน ์บา้นเรอืน รมิทะเลสาบ  นําทา่นเขา้ชมปราสาทชิล

ยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายกุวา่ 800 ปี สรา้งขึSนบนเกาะหนิรมิทะเลสาบเจนวีา  ตั Sงแต่

ยคุโรมนัเรอืงอํานาจโดยราชวงศ ์ SAVOY จากนัSนเดนิทางสูเ่มอืงเวเวย่ ์ (Vevey) คอืเมอืงทีKตั Sงอยูใ่นรัฐ

โว ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ โดยตวัเมอืงตั Sงอยูบ่นชายฝัKงทางตอนเหนอืของทะเลสาบเจนวีา ตา่งก็

ขนานนามใหเ้มอืงเวเวย่ ์ เป็น "ไขม่กุแหง่รเิวยีรา่สวสิ"(Pearls of the Swiss Riviera) ทีKแมแ้ต่

ศลิปินตลกชืKอดงัแหง่ฮอลลวีูด้ “ชาล ีแชปลนิ” ยงัหลงไหลและไดอ้าศยัอยูท่ีKเมอืงนีSในบั Sนปลายชวีติ

เที&ยง       รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืSนเมอืง



บา่ย นําทา่นชมเมอืงและถา่ยรปูคูก่บัรปูปัJนชาล ี แชปลนิ (Charlie Chaplin's statue) ตั Sงบรเิวณดา้น

หนา้ Food Museum โดยทีKมซีอ้มขนาดยักษ์ตั Sงอยูใ่นทะเลสาบ ทําใหม้กีารกลา่วตดิตลกกนัวา่เป็นรปูปัSน

ชาล ีแชปลนิกําลงัหวิ จากนัSนนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเจนวีา (Geneva) นําชมเมอืงทีKเป็นศนูย์กลางการ

ประชมุนานาชาต ิ เมอืงทีKตั Sงองคก์ารสากลระดบัโลก อาท ิ องคก์ารการคา้โลก, กาชาดสากล,แรงงาน

สากล ฯลฯ ถา่ยรปูกบั นํ Jาพุเจทโด ทีKฉีดสายนํSาพุง่สงูขึSนไปในอากาศถงึ 390 ฟตุ (เปิดเฉพาะวนัอากาศ

ด)ี และถา่ยรปูกบั นาฬกิาดอกไม ้สญัลกัษณท์ีKสําคญัของเมอืงเจนวีา

นําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เพื&อทําคนืภาษ ี (Tax Refund) และมเีวลาชอ๊ปปิSงสนิคา้ปลอดภาษี 

(Duty Free) ภายในสนามบนิ

21.40 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยเที&ยวบนิที& EK 084

วนัทีE 7: ดไูบ - กรงุเทพฯ  

06.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิอาบดุาบ ีเพืKอรอเปลีKยนเครืKอง

09.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีKยวบนิทีK EK 372 

***คณะเดนิทางวนัที& 7-13, 8-14  ส.ค. (วนัแม)่ และ 9-15 ต.ค. 61 ออกเดนิทางเที&ยวบนิที& 

EK 370 เวลา 11.45 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 21.25 น.***

19.15 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิWการยา้ยเมอืงที&เขา้พกั เชน่ กรณีที&เมอืง

น ัJนมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที&ใกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี&ยนตาม

ความเหมาะสม

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

หมายเหต ุ
 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̂นการทีKจะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีKทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีKยวบนิ รวมถงึ

กรณีทีKกองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั SงในกรณีทีKทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีSาเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึKง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̂นการเปลีKยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีKยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̂นการเปลีKยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณี ทีKคณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ̂นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมื&อทา่นทาํการซืJอโปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ื&อนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีที&ลกูคา้ตอ้งออกต ั\วโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที&ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัJง มฉิะน ัJนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัJงส ิJน

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี&ยนแปลงได ้ท ัJงนีJข ึJนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที&ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั



โปรแกรม : ROMANTIC SWISS ALPS สวติเซอรแ์ลนด ์ 7 วนั 4 คนื   
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK)    

กาํหนดวนัเดนิทาง :   23-29 ก.ค., 26 ก.ค. – 1 ส.ค. 61 

กาํหนดวนัเดนิทาง :   7-13 ส.ค. 61 (วนัแม)่   

  

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 61,900.-

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ&มเตมิเร ื&องโรงแรมที&พกั) 61,900.-

พกัหอ้งเดี&ยว เพิ&มทา่นละ 7,500.-

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 61,900.-

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ&มเตมิเร ื&องโรงแรมที&พกั)
61,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ั\วเครื&องบนิ ลดทา่นละ 43,900.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ื&นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื&นวซีา่ในวนัยื&น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท

ช ัJนธรุกจิเพิ&มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ&มตน้ที&ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื&อที&น ั&ง confirm เทา่น ัJน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ&ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 59,900.-

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

พกัหอ้งเดี&ยว เพิ&มทา่นละ 7,500.-

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

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

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

ในกรณีไมใ่ชต้ ั\วเครื&องบนิ ลดทา่นละ 41,900.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ื&นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื&นวซีา่ในวนัยื&น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท

ช ัJนธรุกจิเพิ&มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ&มตน้ที&ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื&อที&น ั&ง confirm เทา่น ัJน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ&ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **



กาํหนดวนัเดนิทาง :   4-10, 18-24 ก.ย. 61   

  

กาํหนดวนัเดนิทาง :   9-15, 17-23 ต.ค., 30 ต.ค.-5 พ.ย.  61   

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 62,900.-

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ&มเตมิเร ื&องโรงแรมที&พกั) 62,900.-

พกัหอ้งเดี&ยว เพิ&มทา่นละ 11,900.-

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 62,900.-

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ&มเตมิเร ื&องโรงแรมที&พกั)
62,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ั\วเครื&องบนิ ลดทา่นละ 44,900.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ื&นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื&นวซีา่ในวนัยื&น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท

ช ัJนธรุกจิเพิ&มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ&มตน้ที&ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื&อที&น ั&ง confirm เทา่น ัJน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ&ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 63,900.-

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

พกัหอ้งเดี&ยว เพิ&มทา่นละ 11,900.-

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

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

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

ในกรณีไมใ่ชต้ ั\วเครื&องบนิ ลดทา่นละ 45,900.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ื&นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื&นวซีา่ในวนัยื&น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท

ช ัJนธรุกจิเพิ&มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ&มตน้ที&ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื&อที&น ั&ง confirm เทา่น ัJน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ&ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **



กาํหนดวนัเดนิทาง :   13-19 พ.ย., 27 พ.ย.-3 ธ.ค. 61  

1-7 ธ.ค. 61   

กาํหนดวนัเดนิทาง :   27 ธ.ค.-2 ม.ค. 62 (ปีใหม)่  

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 62,900.-

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ&มเตมิเร ื&องโรงแรมที&พกั) 62,900.-

พกัหอ้งเดี&ยว เพิ&มทา่นละ 7,500.-

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 62,900.-

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ&มเตมิเร ื&องโรงแรมที&พกั)
62,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ั\วเครื&องบนิ ลดทา่นละ 44,900.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ื&นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื&นวซีา่ในวนัยื&น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท

ช ัJนธรุกจิเพิ&มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ&มตน้ที&ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื&อที&น ั&ง confirm เทา่น ัJน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ&ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 76,900.-

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ&มเตมิเร ื&องโรงแรมที&พกั) 76,900.-

พกัหอ้งเดี&ยว เพิ&มทา่นละ 7,500.-

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 76,900.-

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ&มเตมิเร ื&องโรงแรมที&พกั)
76,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ั\วเครื&องบนิ ลดทา่นละ 49,900.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ื&นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื&นวซีา่ในวนัยื&น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท

ช ัJนธรุกจิเพิ&มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ&มตน้ที&ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื&อที&น ั&ง confirm เทา่น ัJน) 80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ&ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **



อตัราคา่บรกิารนี-รวม  
คา่ตั&วเครื+องบนิ ชั 2นประหยดั ( Economy Class) ที+ระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนั 

และอยูภ่ายใตเ้งื+อนไขของสายการบนิ) 

คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที+ยวตามรายการ  

คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที+ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

คา่อาหารตามที+ระบใุนรายการ 

คา่เขา้ชมสถานที+ทอ่งเที+ยวตามรายการ 

คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื5อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที5) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื+นไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซื-อประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรื5องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ5มเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

เบี-ยประกนัเร ิ5มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

เบี-ยประกนัเร ิ5มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที5มอีายตุ ั-งแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

คา่ภาษมีลูคา่เพิ5ม 7% 

อตัราคา่บรกิารนี-ไมร่วม  
คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครื+องดื+มที+สั+งพเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นํ2าหนักเกนิจากทางสายการบนิ

กําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ2น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที่

สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต ้

คา่ธรรมเนยีมนํ2ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีที+สายการบนิมกีารปรับขึ2นราคา 

คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ+งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 

(ผูย้ ื5นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื5นวซีา่ในวนัยื5น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท) 

คา่ทปิพนกังานขบัรถ (โดยมาตรฐาน 15 สวติฟรงัก ์ตอ่ทา่นตลอดท ั7งทรปิ) 

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

เง ื5อนไขการจอง 

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีที5น ั5งจะยนืยนัเมื5อไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ั-น 

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี+เดนิทาง ที+มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื+อทําการจองควิยื+นวซีา่ ภายใน  3 วนันับจากวนัจอง  

หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื+อไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที5ตอ้งการออกต ัTวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที+  

กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครั 2ง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที+ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิWไมรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยที+เกดิขึ2น 

5. การยื+นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั 2นตอนการยื+นวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั 2งแบบหมูค่ณะและยื+น  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื+อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที+ 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั+งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเที+ยวใน

ระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั+วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนื+องจากการเดนิทางเป็นหมู่

คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั 2งหม 

เง ืEอนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีEเหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีEเหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีEเกดิขึTนจรงิเหต 



  ขอ้มลูเบื-องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื5นวซีา่และการยื5นขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์การเตรยีมเอกสารที+ดแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึ2น 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยื+นวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื+อ

วางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึ+งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ที+ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที+ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื+องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที+ตนพํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่+ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริ+มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ+ากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื+นคํารอ้ง

ขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่ และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย เนื+องจากประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยิ+งในการยื+นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่+ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นที+ใสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนั2นๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

  ขอ้มลูเพิ5มเตมิเร ื5องต ัTวเครื5องบนิและที5น ั5งบนเครื5องบนิ 

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองที+นั+งพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตั&วเครื+องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิWการ

เรยีกเกบ็คา่มดัจําตั&วเครื+องบนิ ซึ+งมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั&วเครื+องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิWเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามที+เกดิขึ2นจรงิ และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. นั+งที+ Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี+จะนั+งตอ้งมี คณุสมบตัติรงตามที+สายการบนิกําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี+มี

รา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื+นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที+เครื+องบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้ (นํ2าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี+มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้ี+นั+ง Long leg ขึ2นอยูก่บัทางเจา้หนา้ที+เชค็อนิสายการบนิ ตอน

เวลาที+เชค็อนิเทา่นั2น 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึ2นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั 2งหมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิW เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั 2งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิUในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ั-งหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที ่ 

     บรษิทัฯกาํหนดไว ้(30ทา่นขึ-นไป) เนื+องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอื+นที+เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไป    

     ชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที+เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ+งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื+อนการเดนิทางของทา่น    

    ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ั 2งนี2ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที+ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตั&ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที+  

    สถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียื5นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที+เกดิขึ2นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื+นวซีา่ / คา่มดัจําตั&วเครื+องบนิ หรอืคา่ตั&วเครื+องบนิ (กรณีออกตั&วเครื+องบนิแลว้)     

    คา่สว่นตา่งในกรณีที+กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัTวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิWในการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั-งหมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื+องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที+ ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิWในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ั-งหมด 

ขอ้มลูเพิ5มเตมิเร ื5องโรงแรมที5พกั 

1. เนื+องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดี+ยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื+องปรับอากาศเนื+องจากอยูใ่นแถบที+มอีณุหภมูตํิ+า 

3. กรณีที+มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ2นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิWในการปรับเปลี+ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื+อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที+มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที+เป็นหอ้งเดี+ยวอาจเป็นหอ้งที+มขีนาดกะทดัรัต  

     และไมม่อีา่งอาบนํ2า ซึ+งขึ2นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั2นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 



เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืDนประมาณ 7 วนัทาํการ 

***ยื#นวซีา่แสดงตนที#ศนูยย์ ื#นวซีา่ TLS Contact*** 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีDออกจากทางราชการและทาง

ธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด 

ในวนัยืDนวซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู 
และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืDนขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีDยนแปลงกฎและเอกสารการยืDนอยูเ่ร ืDอย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทบั

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่าํรดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื-นวซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีEถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทาํงานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีEของทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะ

การยืEนขอวซีา่จะมเีง ืEอนไข และ ขอ้กาํหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิEมเตมิ และ บางสถาน

ทตูอาจไมส่ามารถยืEนขอวซีา่ในประเทศไทยได ้ ขอ้กาํหนดนีTรวมไปถงึผูเ้ดนิทางทีEถอืพาสปอรต์

ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ<ว จํานวน 2 ใบ (พื<นหลงัขาวเทา่นั<น ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบ

ผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิ<ว หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื-องประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ) 

3. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที-มชีื-อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี<แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที- 

โฉนดที-ดนิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ-มทํางาน, 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 ัEวไป ยอ้นหลงั 6 เดอืน ที-ออกจากทางธนาคารเทา่นั<น (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝาก

หรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพื-อใหอ้พัเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนที-ยื-นวซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชสํ้าเนา Bank Statement บญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 6 

เดอืน(ของผูท้ี-ออกคา่ใชจ้า่ย)  

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

จะตอ้งมแีสดงทั <งหมดในทกุ ๆ หนา้ 

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

ไมส่ามารถใชย้ื-นได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบบัเด็ม 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจาํ บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณอ์อมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนีH 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) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาส

ปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั <งบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ

สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีEบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุํEากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชื-อรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

 เอกสารยื-นวซีา่อาจมกีารปรับเปลี-ยนและขออพัเดทเพิ-มเตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ-มเตมิ 



แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยืDนวซีา่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(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.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุนั (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสื<อผา้ 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 <งแตว่นัที-..........................ถงึวนัที-............................ 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ<วมอืเพื-อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี< 

                  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 <งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

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

   

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีEยวขอ้งใดๆท ัTงส ิTน 

ท ัTงนีTบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัTน


