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โปรแกรมเสน้ทางยโุรป เทีย่วสนุก คุม้คา่ ราคาโดนใจ  
ชมสถานทีท่่องเทีย่วทีส่ าคญัทีค่ดัสรรมาอย่างด ี 

พรอ้มลิม้รสอาหารทอ้งถิน่ขึน้ชือ่  
อกีท ัง้มอีสิระมือ้อาหาร ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ทานตามปรารถนา 

 

เทีย่วแบบคุม้คา่ สมราคาทีไ่ดร้บั  
************************* 

 
สวติเซอรแ์ลนด ์สวรรคบ์นดนิ ประเทศทีเ่ต็มไปดว้ยมนตเ์สน่หข์อง ภูเขา ทะสาบ และธรรมชาติ
สวยสะกดใจ มทีะเลสาบนอ้ยใหญ่กว่า 7,000 ทะเลสาบ เป็นทีต่ ัง้ของเทอืกเขาแอลป์ 
 
จุดหมายปลายทางทีนั่กท่องเทีย่วจากทั่วทุกมุมโลกตอ้งการมาเทีย่วชมมากทีสุ่ดในก็คอื การขึน้
ชมยอดเขาต่าง ๆ เชน่ Matterhorn Glacier Paradise, Gornergrat, Glacier3000 
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ก าหนดการเดนิทาง :            
23-29,27 ต.ค.-02 พ.ย. 62                                               43,900.- 
3-9,10-16,17-23 พ.ย. 62                        39,900.- 
24-30 พ.ย., 26 พ.ย.-2 ธ.ค. 62                                                    43,900.- 
30 พ.ย.- 6 ธ.ค. 62                                                             43,900.-
    
 

 

 

Jungfrau, Titlis, Rigi ,Schilthorn  เป็นตน้ และโดยปกติแลว้ ยอดเขาที่มคีวามสูงระดบั 
3,000 เมตร จากระดบัน ้าทะเลขึน้ไป จะมหีมิะปกคลุมตลอดทัง้ปี ไม่ว่าท่านจะมาเทีย่วชว่งเวลา
ไหนของปี สวติเซอรแ์ลนดก์็ยงัมหีมิะใหท่้านไดส้มัผสั 
 
ไม่ใช่มีแต่ความงามของธรรมชาติเท่าน้ัน ยังมีอาคารสถาปัตยกรรมที่สวยงาม และ ส าคญั 
รวมอยู่ดว้ย อาทิ เช่น ย่านเมืองเก่าที่มีความสวยงามและสมบูรณส์ุดๆอย่างกรุงเบิรน์ ,ภาพ
จติรกรรมฝาผนังทีเ่มอืงสไตน ์แอมไรน ,์หอสมุดโบราณที่เมืองเซนทก์ลัเลน ,ปราสาทชลิยองที ่
เมอืงมองเทรอซ ์, ปราสาทเกา่ทีเ่มอืงรพัเพอรส์วลิ – โจนา , ปราสาทแห่งเบลลนิโซนา 
 
สวติเซอรแ์ลนด ์ยงัเป็นแหล่งผลตินาฬิกาคุณภาพระดบัโลก ซ ึง่แต่ละแบรนดก็์หรูหราราคาแพง 
นักท่องเทีย่วจงึนิยมทีจ่ะมาเลอืกซือ้นาฬิกากนัทีน่ี่ แบรนดท์ีม่ชี ือ่เสยีง อาท ิPatek Philippe, 
Rolex, OMEGA ,Cartier, IWC Schaffhausen, Tissot เป็นตน้  
 
นักชมิไม่ควรพลาดก็ คือ ฟองดูว ์และของขึน้ช ือ่อีกอย่างก็คือ ช็อกโกแลต ซ ึง่กล่าวกนัว่า
ชอ็กโกแลตทีน่ี่คุณภาพดทีีสุ่ดในโลก  
 
จะมสีกักีป่ระเทศกนัทีแ่ค่พูดชือ่ขึน้มาก็รูส้ึกไดถ้ึงความสวยงามของธรรมชาต ิ เพียงหลบัตาลง
และจนิตนาการก็ไดส้มัผสัของสายลมแผ่วเบา เคลา้มากบักลิน่หญา้อนัแสนสดชืน่ กล่าวมานีเ้รา
ไม่ไดพู้ดถึงเมอืงในจินตนาการ แต่น่ันคือสวสิเซอรแ์ลนด ์หน่ึงในดินแดนทีส่วยงามที่สุดในโลก 
เทีย่วสวติเซอรแ์ลนดจ์ะกีค่ร ัง้ก็ไม่มเีบือ่ 
 

ดาวหลงฟ้า ภูผา กลาเซยีร ์
อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ 

7 วนั 4 คนื 
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์[EK] 

 
ราคาแนะน าเพยีง   39,900 -. 
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-  

 
- เยอืนเมอืงมลิาน (Milan) เมอืงหลวงแห่งแฟช ัน่ของโลก 
- เดนิเลน่ทีเ่ซอรแ์มท (Zermatt) เมอืงแห่งสกีรสีอรท์ ชมยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ 

(Matterhorn) 
- ถ่ายรูปกบัปราสาทชลิยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี 
- สมัผสักรุงเบริน์ (Bern) เมอืงมรดกโลก และเมอืงหลวงของสวติเซอรแ์ลนด ์
- แวะทกัทายเมอืงอนิเทอรล์าเกน (Interlaken) และ เมอืงลูเซริน์ (Lucerne) เมอืง

ท่องเทีย่วยอดนิยม 
- พชิติ 2 ภูเขาสุดสวยของสวสิ กลาเซยีร ์3000 (Glacier 3000) และ รกิ ิ(Rigi 

Kulm) ราชนิิแหง่ภูเขา 
*** เมนูพเิศษ....ชสีฟองดูว ์ *** 

 

  
 
18.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรบัและอ านวยความ
สะดวก  
*** คณะเดนิทางวนัที ่27 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป นัดเวลา 17.30 น.  ออกเดินทางสู่
ดูไบ เวลา 20.35 น. และถงึสนามบนิดูไบเวลา 00.50 น.*** 
 

21.25 น. ออกเดนิทางสู่ดูไบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์ EK 373 
 
 
 
00.50 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดูไบ แวะรอเปลีย่นเคร ือ่ง 
 
03.35 น. ออกเดนิทางสู่เมอืงมลิาน โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 101 

*** คณะเดนิทางวนัที ่27 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางสู่มลิาน เวลา 03.45 น. 
และถงึสนามบนิมลิานเวลา 07.45 น.*** 

 
08.15 น. ถึง สนามบินมิลาโนมลัเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถิ่นชา้กว่า

ประเทศไทย 5 ช ัว๋โมง และจะเปลีย่นเป็น 6 ช ัว๋โมง ในวนัที ่27 ตุลาคม 2562) น า
ท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าท่านเดินทางกลบัสู่เมอืงมลิาน 

วนัแรกของการเดนิทาง  กรุงเทพฯ 

วนัทีส่อง  กรุงเทพฯ – มลิาน – เบอรก์าโม - Fox town outlet 
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(Milan) เมอืงทีเ่รยีกไดว้่า เป็นเมอืงหลวงแห่งแฟช ัน่ของโลก น าท่านถ่ายรูปดา้น
นอกกบัมหาวหิารแห่งเมอืงมลิาน (Duomo di Milano) ทีส่รา้งดว้ยศลิปะ
แบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกนั เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก สมัยฟ้ืนฟู
ศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอร ีวคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio 
Emanuele II) ที่นับว่าเป็นชอปป้ิงมอลลท์ีส่วยงาม หรูหราและเก่าแก่ทีสุ่ดใน
เมอืงมลิาน อนุสาวรยี ์ของกษตัรยิว์คิเตอร ์เอ็มมานูเอลที ่2 ผูร้เิร ิม่การรวมชาตหิวั
เมอืงต่างๆในอติาล ีและอนุสาวรยีข์องศลิปินชือ่ดงัในยุคเรเนซองสอ์กี 1 ท่าน คอื 
ลโิอนารโ์ด ดารว์นิซ ี ่ทีอ่ยู่ในบรเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาล่า มเีวลาใหท่้าน
เลอืกซือ้สนิคา้แฟช ัน่ช ัน้น าจากทัว่ทุกมุมโลก  

 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
 
บ่าย จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่เมอืงเบอรก์าโม (Bergamo) อกีหน่ึงเมอืงส าคญัของ

อิตาลีตอนเหนือ ไดข้ึน้ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกโดยยูเนสโก ้(UNESCO 
World Heritage Site) ดว้ยความสวยงามของเมอืงท าใหม้นัีกท่องเทีย่วมา
เยอืนเป็นอนัดบัสองรองจากมลิาน โดยเมอืงนีแ้บ่งเป็น เมอืงใหมด่า้นล่าง ซติตา้ 
บาซซา่ (Citta Bassa หรอื Lower Town) จุดศูนยร์วมการเงนิ การคา้ ของ
เมอืง น าท่านขึน้สู่เมอืงเก่าดา้นบนทีต่ ัง้อยู่บนเนินเขาซติตา้ อลัตา้ (Citta 
Alta หรอื Upper Town) เป็นเมอืงเก่าทีเ่ต็มเป่ียมไปดว้ยมนตเ์สน่ห ์ตวัเมอืง
โอบลอ้มดว้ยก าแพงเมืองที่ป้องกนัการรุกรานจากขา้ศึกในอดีต น าท่านเขา้สู่
จตุัรสักลางเมอืง Pizza Vecchia รายลอ้มไปดว้ยอาคารทีส่ าคญัและสวยงาม
มากมาย มนี ้าพุตัง้อยู่ใจกลางจตุัรสั ถ่ายรูปกบัอาคารเทศบาล Campanone 
Torre Civica ,ถ่ายรูปกบัมหาวหิาร Cattedrale di Bergamo e 
Battistero เขา้ชมหอบพัติศมาของมหาวิหาร Santa Maria Maggiore 
Basilica วหิารประจ าเมอืงทีส่วยงามโดยเฉพาะอย่างยิง่ภายในทีต่กแต่งอย่างวจิติร
งดงาม ทัง้ภาพวาดเหล่าเทพต่างๆ (วนัอาทติย ์และ วนัทีม่พีิธกีรรมทางศาสนา จะ
ไม่สามารถเขา้ชมดา้นในได ้จะเป็นการถ่ายรูปดา้นนองแทนเท่าน้ัน ) 

 
น าท่านเดนิทางสู่ฟ๊อกซท์าวน ์เอา้ทเ์ลท (Fox town outlet) ตัง้อยู่ทางใต ้
ของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์เป็นเอา๊ทเ์ลทใหญ่ซ ึง่เป็นศูนยร์วมรา้นคา้กว่า 160 
รา้น เชน่ แว่นตา ผลติภณัฑเ์คร ือ่งหนัง รองเทา้ กระเป๋า อุปกรณก์ฬีา แฟช ัน่แบ
รนดแ์นมชือ่ดงัอาท ิเชน่ Salvatore Ferragamo, D&G, Armani, Burberry, 
Bally, Diesel, Calvin Klein, Gant, Prada, Gucci, Prada, Nike, Fendi, 
Tod’s, Versace, Valentino, Furly, Guess, Hugo Boss, Lacoste, Levi’s 
และอืน่ ๆ อกีมากมาย 

 
ค า่ อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
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ทีพ่กั  น าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่กั MALPENSA AIRPORT HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 

 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 
จากน้ันน าท่านสู่เมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรสีอรท์ ยอดนิยมที่
ไดร้บัความนิยมสูง เน่ืองจากเป็นเมอืงทีป่ลอดมลพษิทางอากาศเพราะยานพาหนะ
ในเมอืงไม่ใชน้ ้ามนัเช ือ้เพลงิ แต่ใชแ้บตเตอร ีเ่ท่าน้ัน และยงัมฉีากหลงัของตวัเมอืง
เป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็นยอดเขาทีม่รูีปทรง
สวยที่สุดในสวิส จากน้ันน าท่านสู่เมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) เมอืงแห่งสกีร ี
สอรท์ ยอดนิยมทีไ่ดร้บัความนิยมสูง เน่ืองจากเป็นเมอืงทีป่ลอดมลพิษทางอากาศ
เพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใชน้ ้ามนัเช ือ้เพลิง แต่ใชแ้บตเตอร ีเ่ท่าน้ัน และยงัมี
ฉากหลงัของตวัเมอืงเป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ทีไ่ดช้ ือ่ว่า
เป็นยอดเขาทีม่รูีปทรงสวยทีสุ่ดในสวสิ 
 

กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 
บ่าย อสิระมหีวัหน้าทวัรใ์หข้อ้มูล หรอื ค าแนะน า คา่ใชจ้่ายทัง้หมดเป็นความ

รบัผิดชอบของตวัท่านเอง ใหท่้านอสิระเดนิเที่ยวชมเมอืง หรอื เลอืกซือ้ของ
ฝากตามอธัยาศยั  
 
หรอื เลอืกซือ้ตั๋วขึน้กระเชา้ไฟฟ้าเพื่อสมัผสักบัความงดงามของยอดเขาไคลน์
แมทเทอรฮ์อรน์ (Klein Matterhorn) ทีสู่งถงึ 4,478 เมตร และไดช้ ือ่ว่าเป็น
ยอดเขาทีม่รูีปทรงสวยทีสุ่ดของเทอืกเขาแอลป์ ชืน่ชมกบัทวิทศันท์ีส่วยงาม ณ จุด
สูงทีสุ่ดบรเิวณไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ เขา้ชมถ า้น ้าแขง็ทีอ่ยู่สูงทีสุ่ดในสวสิ (ราคา 
100 CHF ) 
 
หรือ น่ังรถไฟฟันเฟืองสู่สถานีรถไฟกรอนเนอรแ์กรต (Gornergrat 
railway) ท าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวที่ท่านจะไดเ้ห็นทศันียภาพที่สวยงามของ
ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ ทีส่วยงาม น าท่านเดนิเทา้สู่บรเิวณทะเลสาบทีอ่ยู่สูงจาก
ระดบัน ้าทะเล 2,757 เมตร โดยบรเิวณทะเลสาบนีเ้ป็นเงาสะทอ้นภาพเขาแมท
เทอรฮ์อรน์ (Matterhorn's reflect) อนัสุดสวยงามยิ่งนัก ( โดยปกตนิ ้าใน
ทะเลสาบ จะมากหรอืนอ้ยขึน้อยู่กบัปรมิาณน ้าฝน และ สภาพอากาศ ชว่งเวลาที่

เดนิทางไปชมอยู่ในชว่งกลางปี (พฤษภาคม – ตุลาคม) ถา้ชว่งฤดูหนาวทะเลสาบ
จะกลายเป็นน ้าแข็ง) (ราคา 80-100 CHF ) 
 
จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่เมอืง Tasch , หรอืเมอืง Leysin 

 
ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

วนัทีส่าม  มลิาน -  เซอรแ์มท - ยอดเขากรอนเนอรแ์กรต - Leysin 
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ทีพ่กั  น าท่านเดนิทางเขา้ทีพ่กั ALPINE CLASSIC HOTEL , Leysin หรอืเทยีบเท่า 

 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 

น าท่านเดนิทางสู่เมอืงโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมอืงทีต่ ัง้ของสถานี
กระเชา้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ทีจุ่ผูโ้ดยสารไดถ้งึ 125 คน น าท่านขึน้กระเชา้ยกัษ ์
ขึน้สู่เขากลาเซยีร ์3000 (Glacier 3000) น าท่านเดนิขา้ม" The Peak 
Walk by Tissot"  สะพานแขวนทีม่คีวามยาว 107 เมตร ขา้มหนา้ผาทีร่ะดบั
ความสูง 3,000 เมตร ท่านจะไดช้มทศันียภาพทีส่วยงามของเทอืกเขาแอลป์ อนั
สวยงามแบบกวา้งไกลสุดสายตา (*** เน่ืองจากกระเชา้ขึน้เขากลาเซยีร ์3000 จะ
ท าการปิดซอ่มบ ารุงประจ าปี ตัง้แต่วนัที่ 21 ต.ค. – 8 พ.ย. 62 คณะเดินที่ออก
เดินทาง ในชว่งวนัที่ 20 ต.ค. – 3 พ.ย. 62 ทางบรษิทัขอน าท่านขึน้เขากรอน
เนอรแ์กรต ในวนัทีส่ามของการเดนิทาง และ ชว่งเชา้วนัที่สีข่องการเดนิทาง น า
เที่ยวเมืองมองเทรอซ ์และ เมืองเวเว่ย ์(Vevey) คือเมืองที่ต ัง้อยู่ในรฐัโว ของ
ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยตวัเมอืงตัง้อยู่บนชายฝ่ังทางตอนเหนือของทะเลสาบ
เจนีวา ต่างก็ขนานนามใหเ้มอืงเวเว่ย ์เป็น "ไข่มุกแห่งรเิวยีรา่สวสิ"(Pearls of the 
Swiss Riviera) ที่แมแ้ต่ศิลปินตลกชือ่ดงัแห่งฮอลลีวูด้ “ชาลี แชปลิน” ยัง
หลงไหลและไดอ้าศยัอยู่ทีเ่มอืงนีใ้นบัน้ปลายชวีติ เป็นการทดแทน ***) 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมืองบนยอดเขา (ชีสฟองดูว ,์ 
Cheese Fondue) 

 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมอืงมองเทรอซ ์(Montreux) เมอืงตากอากาศทีต่ ัง้อยู่รมิ

ทะเลสาบเจนีวา ไดช้ ือ่ว่ารเิวยีรา่ของสวสิ ชมความสวยงามของทวิทศัน ์บา้นเรอืน 
รมิทะเลสาบ  น าท่านถ่ายรูปกบัปราสาทชิลยอง (ดา้นนอก) (Chillon 
castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สรา้งขึน้บนเกาะหนิรมิทะเลสาบเจนีวา  
ตัง้แต่ยุคโรมนัเรอืงอ านาจโดยราชวงศ ์SAVOY  

 
จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่เมอืงเจนีวา(Geneva) น าชมเมอืงทีเ่ป็นศูนยก์ลางการ
ประชุมนานาชาติ เมืองที่ต ัง้องคก์ารสากลระดบัโลก อาทิ องคก์ารการคา้โลก, 
กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกบัน ้าพุเจทโด (jet d'eau) ทีฉี่ด
สายน ้าพุ่งสูงขึน้ไปในอากาศถงึ 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวนัอากาศด)ี และถ่ายรูปกบั 
นาฬกิาดอกไม ้สญัลกัษณท์ีส่ าคญัของเมอืงเจนีวา 
 
จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่เมอืงโลซานน ์(Lausanne) น าชมเมอืงโลซานน ์ซ ึง่
ตัง้อยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมอืงโลซานนนั์บไดว้่าเป็นเมอืงทีม่เีสน่หโ์ดย
ธรรมชาตมิากทีสุ่ดเมอืงหน่ึงของสวติเซอรแ์ลนด ์มปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานมา
ตัง้แต่ศตวรรษที ่4 ในสมยัทีช่าวโรมนัมาตัง้หลกัแหล่งอยู่บรเิวณรมิฝ่ังทะเลสาบทีน่ี่ 

วนัทีส่ี ่  Leysin – ขึน้เขากลาเซยีร ์3000 – มองเทรอซ ์– เจนีวา -โลซานน ์
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เมืองโลซานน์มีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทศัน์ที่สวยงาม และอากาศที่
ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกใหม้าพกัผ่อนตากอากาศที่น่ี 
เมืองนีย้งัเป็นเมืองทีม่ีความส าคญัส าหรบัชาวไทยเน่ืองจากเป็นเมอืงที่เคยเป็นที่
ประทบัของสมเด็จย่า น าท่านชม สวนสาธารณะทีม่รูีปป้ันลงิ 3 ตวั ปิดหู ปิดปาก 
ปิดตา อนัเป็นสถานทีท่รงโปรดของในหลวงเมือ่ทรงพระเยาว ์และถ่ายรูปกบั ศาลา
ไทย ทีร่ฐับาลไทยส่งไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมอืงโลซานน ์

 
ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
 
ทีพ่กั  น าท่านเดนิทางเขา้ทีพ่กั NOVOTEL LAUSANNE HOTEL หรอืเทยีบเท่า 

 
 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 
  น าท่านเดนิทางสู่กรุงเบิรน์ (Bern) ซึง่ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกให ้

เป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนีเ้บริน์ยงัถูกจดัอนัดบัอยู่ใน 1 ใน 10 
ของเมืองที่มีคุณภาพชวีิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ.2010 น าท่านชมบ่อหมสีี
น ้าตาล (Bear Park) สตัวท์ีเ่ป็นสญัลกัษณข์องกรุงเบริน์ น าท่าน  ชมมารก์าส
เซ ย่านเมอืงเก่า ปัจจุบนัเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบูตคิ เป็นย่านทีป่ลอดรถยนต ์
จงึเหมาะกบัการเดนิเทีย่วชมอาคารเกา่ อายุ 200-300 ปี น าท่านลดัเลาะชม ถนน
จุงเคอรน์กาสเซ ถนนทีม่รีะดบัสูงสุดของเมอืงนี ้ถนนกรมักาสเซ ซ ึง่เต็มไปดว้ยรา้น
ภาพวาดและรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซท้ ์คล็อคเค่นทรมั 
อายุ 800 ปี ทีม่ี “โชว”์ ใหดู้ทุกๆช ัว่โมงในการตีบอกเวลาแต่ละคร ัง้ น าท่านแวะ
ถ่ายรูปกบัโบสถ ์Munster สิ่งก่อสรา้งทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมภีาพทีบ่รรยายถงึการตดัสนิ
คร ัง้สุดทา้ยของพระเจา้   

 
กลางวนั  อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 
บ่าย  แลว้น าท่านเดนิทางต่อสู่เมอืงอนิเทอรล์าเกน (Interlaken) เป็นเมอืงทีต่ ัง้อยู่

ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรยีนซ ์(Lake Brienz)  
อนัเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคญั และ มีความส าคญัประหน่ึงเมืองหลวงของแบรน์
เนอรโ์อเบอลนัด ์มภีาพของยอดเขาจูงเฟราเป็นฉากหลงั มเีวลาใหท่้านเดนิเล่นชม
เมอืงทีน่่ารกัแห่งนี ้

  
  จากน้ันน าท่านเดนิทางต่อสู่เมอืงซกุ (Zug) เมอืงเล็กๆ รมิทะเลสาบทีส่วยงามราว

กบัเทพนิยายตัง้อยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงาม
ของทศันียภาพแลว้ เมืองนี้ยงัมีอตัราการเก็บภาษีที่ค่อนขา้งต ่าจึงถือเป็นที่ตาก
อากาศทีนิ่ยมของเหล่าเศรษฐ ีคนดงัส าคญัระดบัโลกมากมายมาเยือน ท่านอาจจะ
เห็นซเูปอรค์ารจ์อดเรยีงรายอยู่ 2 ขา้งทาง จนเป็นเร ือ่งธรรมดาไปเลย น าท่านชม
เมอืงชมหอนาฬิกาเมอืงซกุ (Clock Tower) แลนดม์ารก์ทีส่ าคญัแห่งหน่ึง

วนัทีห่า้   โลซานน ์– กรุงเบริน์ – อนิเทอรล์าเกน - ซกุ 
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ของเมอืง ดว้ยความสูงของหอถงึ 52 เมตรและความโดดเด่น ของหลงัคาซึง่เป็นสี
น ้าเงนิขาวโดนเด่นตดักบัสหีลงัคาสนี ้าตาลของบา้นเมอืงสวยงามอย่างยิ่ง น าท่าน
เขา้ชมรา้นท าทองทีเ่ก่าแก่ที่สุดในยุโรป (The Oldest house of 
goldsmiths in Europe) ของครอบครวั Lohri เปิดท าการตัง้แต่
สมยัศตัวรรตที่ 16 ภายในตวัอาคารมีการตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมยั
จกัวรรดนิโปเลยีน มซีุม้ประตูและเสาโรมนั มรูีปป้ันและจติรกรรมฝาผนัง ดว้ยการ
วาดลายหินอ่อนดว้ยมอื ในปี 1971 ไดเ้ปิดรา้นนีเ้ป็นพิพิธภณัฑศ์ลิปะล า้ค่าและ
เคร ือ่งประดบัหายาก และบางชิน้มเีพียงชิน้เดยีวในโลก มเีวลาใหท่้านเดนิชืน่ชม
อาคาร งานศลิปะล า้ค่าและเคร ือ่งประดบัหายากแลว้ ในส่วนของ Lohri Store ยงั
มีนาฬิกาช ัน้น าระดบัโลกใหท่้านเลือกซือ้เลือกชมอาทิ เชน่ Patek Philippe, 
Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , 
Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ 

 
ค า่     รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี   
 
ทีพ่กั  น าท่านเขา้ทีพ่กั ZUG HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

 
จากน้ันน าท่านนั่งรถไฟไต่เขารกิ ิ(Rigi) ทีถ่ือไดว้่าเป็นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่
ทีสุ่ดในยุโรป และยงัเป็นอนัดบั 2 รองจากยอดเขาวอชงิตนั ในมลรฐันิวแฮมป์เชยีร ์
ในสหรฐัอเมรกิา ความสูงจากระดบัน ้าทะเล 1,797 เมตร ยอดเขารกิ ิ(Rigi 
Kulm) นี้มีที่มาจากค าว่า Mons Regina แปลไดว้่า ราชนิิแห่งภูเขา 
(Queen of the mountains) เพราะสามารถมองเห็นทวิทศันข์องยอดเขา
อื่นๆ ไดร้อบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบลอ้มดว้ยธรรมชาติของ
ทะเลสาบ Luzern และ Zug  
 
เดินทางสู่เมืองลูเซริน์ (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอนัดบัหน่ึงของ
สวติเซอรแ์ลนด ์ทีถู่กหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา 

 
กลางวนั อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
 
บ่าย  จากน้ันพาท่านชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลกั

บนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณร์ าลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหาร
สวิสที่เกิดจากการปฏิว ัติในฝร ั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล 
(Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น ้ารอยส ์
(Reuss River) อนังดงามซึง่เป็นเหมอืนสญัลกัษณข์องเมอืงลูเซริน์ เป็นสะพาน
ไมท้ี่มหีลงัคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคาคลุม
สะพานมภีาพวาดประวตัศิาสตรข์องชาวสวสิตลอดแนวสะพาน  

วนัทีห่ก   ซกุ – นั่งรถไฟไตเ่ขารกิ ิ- ลูเซริน์ - สนามบนิมลิาน         
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14.30 น. น าท่านขา้มพรมแดนสวติเซอรแ์ลนด ์– อติาล ีสู่สนามบนิมลิาน ประเทศอติาล ี

เพื่อใหท่้านมเีวลาท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาชอ๊ปป้ิงสนิคา้ปลอด
ภาษ ี(Duty Free) ภายในสนามบนิ  

 
22.20 น. ออกเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EK 92 
  *** คณะเดนิทางวนัที ่23 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 21.20 น. และถงึ

สนามบนิดูไบ เวลา 06.35 น. 
 
 
 
06.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิดูไบ เพือ่รอเปลีย่นเคร ือ่ง 
08.45 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 370 

*** คณะเดนิทางวนัที ่23 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 08.50 น. และถงึ
สนามบนิสุวรรณภูม ิเวลา 17.55 น. *** 

 
18.15 น. เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 
 

############################################### 
############################################ 

 

 
กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมาย
เหตุ   

1. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รบัผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุ
สุดวสิยัทีท่าง บรษิทัฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยุดงาน, จลาจล, การล่าชา้หรอื
ยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรอื
กองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่่านจะใช ้
หนังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง  
หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ให ้
ทราบล่วงหนา้ 
3. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. กรณีทีค่ณะไม่ครบจ านวน 10 ท่าน ทางบรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดย
ทางบรษิทัฯ  จะแจง้ใหท่้านทราบล่วงหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  
5. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านรบัทราบและ

รา้นคา้ในยุโรปส่วนใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์  

ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงนัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ  

ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม 

วนัทีเ่จ็ด   ดูไบ – กรุงเทพ ฯ  



QE3MXP-EK023   10 

ยอมรบัเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิตอ่เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ 

มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายใดๆ ท ัง้สิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยู่กบั 
สภาวะอากาศและเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณล์่วงหน้าโดยทางบรษิทัฯ  

จะค านึงถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

 

โปรแกรม : ดาวหลงฟ้า ภูผา กลาเซยีร ์
อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์7 วนั 4 คนื  
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK)  

อตัราคา่บรกิาร 
ราคาแนะน าเพยีง    

ก ำหนดกำรเดนิทำง 

ผูใ้หญ ่
พักหอ้งละ 
2-3 ทำ่น 

ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

 1 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

เด็กอำย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 
พักกับผูใ้หญ ่

2 ทำ่น  
ทำ่นละ 

รำคำ 
ไมร่วมตั๋ว 

ทำ่นละ 

พักเดีย่ว
เพิม่ 

ทำ่นละ 

23-29 ต.ค. 62 43,900.- 43,900.- 43,900.- 43,900.- 25,390.- 6,500 

27 ต.ค. – 02 พ.ย. 62 43,900.- 43,900.- 43,900.- 43,900.- 25,390.- 6,500 

03-09 พ.ย. 62  39,900.- 39,900.- 39,900.- 39,900.- 21,390.- 6,500 

10-16 พ.ย. 62  39,900.- 39,900.- 39,900.- 39,900.- 21,390.- 6,500 

      17-23 พ.ย. 62  39,900.- 39,900.- 39,900.- 39,900.- 21,390.- 6,500 

        24-30 พ.ย 62 43,900.- 43,900.- 43,900.- 43,900.- 25,390.- 6,500 

26 พ.ย. – 02 ธ.ค. 62 43,900.- 43,900.- 43,900.- 43,900.- 25,390.- 6,500 

30 พ.ย.-06 ธ.ค. 62 43,900.- 43,900.- 43,900.- 43,900.- 25,390.- 6,500 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 
 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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อตัราคา่บรกิารนี้รวม  
1. คา่ตั๋วเคร ือ่งบนิ ช ัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล  

(หากตอ้งการเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หน้าที)่ 

        คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

         ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

       ** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซ ือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถ 

 สอบถามขอ้มูล  เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

          เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

          เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

          **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

          [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัดแูลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมทปิมคัคเุทศก)์  

9. คา่ภาษมูีลคา่เพิม่ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนี้ไม่รวม  
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เคร ือ่งดืม่ทีส่ ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอื

เดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่

รกัษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายใน

ระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน ้ามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซ ึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 

5. คา่ธรรมเนียมวซีา่ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์(ผูย้ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงินตรงกบัศูนยย์ืน่วซีา่

ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ (21 สวติฟรงัก)์ 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย ( 21 สวติฟรงัก)์ 
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เง่ือนไขการจอง 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ั่งจะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านั้น 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ 

ภายใน  3 วนันับจากวนัจอง  

หากไม่สง่ส าเนาหน้าพาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากท่านทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่

เจา้หนา้ที ่ 

กอ่นออกบตัรโดยสารทุกคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่

รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมู่คณะ

และยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง

เจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั 

หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครวัตอ้งให ้

การดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวาม

จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ ัง้หมด 
 

เง่ือนไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเกบ็คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 
  ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิิจของสถานทตู มใิชบ่รษิทัทวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยให ้

การพจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษิทั ท่านตอ้งแจง้

ใหท้างบรษิัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซ ึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการ

พจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนินเร ือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที่

ตนพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่น้ัน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเร ิม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 

6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่ม

เกา่ ใหก้บัทางบรษิทัดว้ย เน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้ง

ขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัตดิวซีา่ไม่ต ่ากวา่ 3 หนา้ 



QE3MXP-EK023   13 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือ

เดินทางน้ันๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรอื การขดีเขียน 

หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

  ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เคร ือ่งบนิและทีน่ั่งบนเคร ือ่งบนิ 

1. ทางบรษิทัไดส้ ารองที่น่ังพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเคร ือ่งบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ย

สาเหตใุด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเคร ือ่งบนิ ซ ึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 

5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตั๋วเคร ือ่งบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิเ์รยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่าง

นอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมีคุณสมบตัติรงตามทีส่าย

การบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเรว็ในกรณีทีเ่คร ือ่งบนิมี

ปัญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรมั) ไม่ใชผู่ท้ี่มีปัญหาทางดา้น

สุขภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน 

ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่น้ัน 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท า 

ใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30 ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกดิความ 

เสยีหายตอ่ทางบรษิทัและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษิทัตอ้งน าไป   ช าระคา่เสยีหายตา่งๆ 

ทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท า 

    การเลือ่นการเดนิทางของทา่น   ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้

    คอื คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และทา่นไดช้ าระคา่ 

    ทวัรห์รอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่ คา่มดัจ าตั๋ว 

    เคร ือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเคร ือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเคร ือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุป๊ออกเดนิทางไม่ 

    ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนื 
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    คา่ทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่ 

    เหตผุลใดๆตามทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการ ไม่คนืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว  

  (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple   

  Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไม่ตดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไม่ 

  มหีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไม่มเีคร ือ่งปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบทีม่ ี

   อณุหภมูติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม  

    บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะ 

   ทดัรตั และไม่มอีา่งอาบน ้า ซ ึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจม ี

   ลกัษณะแตกตา่งกนั 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศู่นยย์ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชดุ ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทาง

ธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชดุ และส าเนา 1 ชดุ 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทูตแลว้ ไม่สามารถดงึเล่มออกมาก่อนได ้

 

**ลูกคา้กรุณาอย่ายดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยู่เร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรบั

ประทบัวซีา่อย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  
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***ในกรณีที่ถือพาสปอรต์ สญัชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่

ตา่งประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หน้าทีข่องทาง

บรษิ ัทใหท้ราบทนัที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะมีเงื่อนไข และ ขอ้ก าหนดของทาง

สถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซีา่ในประเทศไทย

ได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถา่ย รูปถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จ านวน 2 ใบ 

***ใบหน้าสูง2.5- 3 CM.ขึน้อยู่กบัลกัษณะใบหน้าของแตล่ะบุคคล  พืน้หลงัขาว

เท่านัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้หน็หู เหน็คิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเคร ือ่งประดบั 

ไมใ่ส่คอนแทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารุด*** 

ตวัอย่างรูป 

 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรบัรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอื

หุน้ส่วน อายุไม่เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถ่ายรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรบัรองการท างาน จากบรษิทัฯ ระบุต าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเร ิม่ท างาน, วนั

ลา 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM 
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IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลงัศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าว่า “TO WHOM 

IT MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงิน  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้่ายเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารทัว่ไป ยอ้นหลงั 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่าน้ัน (รบกวนลูกคา้ท ารายการเดนิ

บญัช ีโดยการฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ ค่อยขอ Statement เพือ่ใหอ้พัเดทไม่เกนิ 15 วนั

หรอือยู่ในเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้่ายเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บญัชอีอมทรพัย ์

ยอ้นหลงั 6 เดอืน(ของผูท้ีอ่อกค่าใชจ้่าย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกุลใหต้รงกบัพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ญัชคีรบทุกตวั 

และจะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทุก ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรูปแบบทีเ่ป็นตวัคร ึง่กระดาษ 

A4 ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรูปแบบฉบบัเด็ม 

 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารส่วนตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สูตบิตัร(กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกุล (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเดก็อายุไมถ่งึ 18 ปี ไม่ไดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเดก็เดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบตัร
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ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเดก็เดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัร

ประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบุ

ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั 

พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเดก็ทีบ่ดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีด

ว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเดก็อายุต า่กว่า 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา  

หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 
แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

 
(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทุกขอ้   

เน่ืองจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของท่าน) 
 

ชือ่ – นามสกุล ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจุบนั ................................สญัชาตโิดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ     โสด           แต่งงาน (จดทะเบยีน)        แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน)               
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  หย่า                แยกกนัอยู่                       หมา้ย (คู่สมรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มคัรขอวซีา่เป็นเด็ก อายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิูรณ ์ใหใ้ส่ช ือ่ และทีอ่ยู่ ผูป้กครอง 

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

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

11. ทีอ่ยู่ปัจจุบนัของผูข้อวซีา่ 

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

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

   E-MAIL (ตอ้งระบุ)............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศพัทม์อืถอืทีต่ดิต่อได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุนั (หากคา้ขาย ใหร้ะบุดว้ยว่าคา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ช ือ่บรษิทัหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรบันักเรยีน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยู่

ของสถาบนัศกึษา  

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไม่เคย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัที.่.........................ถงึวนัที.่........................... 

15. เคยถูกพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวนัที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนท่านถา่ยส าเนาหน้าวซีา่เชงเกน้ 

ตวัล่าสุดแนบมาดว้ย** 

16.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซีา่หรอืไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 
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      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผูีอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษิทั/องคก์ร)  

        กรุณาระบุช ือ่ ......................................................   

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีพ่กัทีม่ผูีจ้ดัหาให ้

   ช าระค่าทีพ่กัล่วงหนา้แลว้    ค่าใชจ้่ายทัง้หมดระหว่างพ านักมผูีอ้อกให ้

   ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้    ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบุ)     อืน่ๆ (โปรดระบุ)    

   

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต ทางบรษิทัไม่มสี่วนเกีย่วขอ้ง

ใดๆทัง้สิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวก 

ใหแ้กผู่เ้ดนิทางเท่านัน้ 

 

 


