
 

 



 

 
 

วันที่ 1  กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
21.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัน้4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์

สายการบินเอมิเรตส์(EK) พบเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
วันที่ 2  ซูริค-ลูเซร์ิน-อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้ชาเปล-อินเทอร์ลาเคน-ทะเสาบเบรียนซ์ 
   สะพานอเซล์ทวาลด์ 
01.15 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบนิเอมิเรตส์(EK) เท่ียวบิน

ท่ี EK385 (01.15-04.45) / EK87 (08.40-13.20) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 17.05 ชัว่โมง 
(รวมเวลาแวะเปลี่ยนเคร่ืองที่สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหารและ
เคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 



 

12.05 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง) 
หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว น าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น(Luzern) เมืองพักตากอากาศท่ีมี
นกัท่องเท่ียวมากท่ีสดุในสวิส แต่ยงัรักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้เป็นอย่างดี เมืองท่ีได้ช่ือว่านกัท่องเท่ียว
บนัทึกภาพไว้มากท่ีสดุ มีทะเลสาบ ภูเขา ท่ีสวยงามท่ามกลางหบุเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภเูขาโอบ 
ล้อม ทศันียภาพบริเวณรอบๆ ลเูซิร์น เป็นอาคาร 
บ้านเรือนแบบสมยัใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนิน
เขาตลอด  ระยะทาง ริมทะ เลสาบจัด เ ป็น
สวนสาธารณะ มีดอกไม้นานา พรรณออกดอก
บานสะพร่ัง เช่นกุหลาบและทิวลิปอากาศริม
ทะ เลสาบ เย็ นสบายน าท่ านถ่ าย รูปคู่กับ
อนุสาวรีย์สิงโต(Lion Monument) ซึ่งแกะสลกั
อยูบ่นหน้าผาของภเูขาในเมืองเป็นสญัลกัษณ์ให้
ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิส ซึ่งท างานเป็น
ทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ท่ี 16 แห่ง
ฝร่ังเศส จากนัน้ชมสะพานไม้ชาเปล(Chapel 

bridge) ซึ่งข้ามแม่น า้รอยซ์(Reuss River) เป็น
สะพานไม้ท่ีเก่าท่ีสุดในโลกมีอายุหลายร้อยปี 
เป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสวิส 
สะพานไม้ชาเปลเป็นสะพานท่ีแข็งแรงมากมุง
หลังคาแบบโบราณ เช่ือมต่อไปยังป้อมแปด
เหล่ียมกลางน า้ ท่ีจัว่แต่ละช่องของสะพานจะมี
ภาพเขียนเป็นเร่ืองราวประวัติความเป็นมาของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่
อายกุว่า 400 ปีแล้ว ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกบั
การช้อปปิง้ท่ีมีร้านตวัแทนจ าหนา่ยนาฬิกาช่ือดงั 
อาทิ บคุเคอเรอร์ กือเบอลิน เอ็มบาสซ่ี ร้านขาย
ของท่ีระลึก ร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิง้สินค้าชัน้ดี ท่ีมีช่ือเสียงตามอธัยาศัย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่
เมืองอินเทอร์ลาเคน(Interlaken) เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่งกลางเมือง
ท่ามกลาง เทือกเขาน้อยใหญ่ เป็นหนึ่งในเมืองท่องเท่ียวท่ีสวยงามและน่าค้นหาเมืองหนึ่งในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ น าท่านถ่ายรูปกับทะเลสาบเบรียนซ์(Brienz Lake) วิวสวยอีกแห่งของประเทศ



 

สวิตเซอร์แลนด์ ชมความสวยงามระหว่างทางกนับ้าง หมู่บ้าน และ เมืองน่ารัก หลายท่ีตัง้อยู่ติดกับริม
ทะเลสาบ จากนัน้ตามรอยซีร่ีย์ดงั Crash Landing On You ท่ีสะพานอิเซล์ทวาลด์(Iseltwald Bridge) 

ซึ่งตัง้อยู่ทางฝ่ังใต้ของทะเลสาบเบรียนซ์(Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสุด เรียกว่าหันหน้า
ทะเลสาบหนัหลงัคือเทือกเขา ให้ทา่นเก็บภาพอยา่งจใุจ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร สุดพเิศษ!!! เมนูฟองดูว์ เมนูประจ าชาตขิองสวิส 
พักที่ Hotel Krebs Interlaken หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว 
 

วันที่ 3  อินเทอร์ลาเคน-ชเตเคลิแบร์ก-เขาชิลธอร์น-Skyline View Platform-เมอร์เรน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 ***ให้ท่านแยกกระเป๋าใบเล็กส าหรับพกั1คืน เพ่ือพกับนโรงแรมท่ีเมอร์เรน หมู่บ้านบนเทือกเขาแอลป์ 

เพ่ือความสะดวกในการถือขึน้เคเบิล้คาร์ *** น าท่านเดินทางสู่ชเตเคิลแบร์ก(Stechelberg) เพ่ือนั่ง
เคเบิ ล้คา ร์  น าท่านขึ ้นกระเ ช้ า สู่ยอดเขา
ชิลธอร์น(Schilthorn) เพ่ือไปชมทิวทศัน์แบบพา
โนรามา ซึ่งมีความสูงกว่า 2,973 เมตร จึงท าให้
สามารถมองเห็นทิวทัศน์อันตระการตาของยอด
ภูเขาหิมะเล่ืองช่ือ ทัง้จุงเฟรา ไอเก และมองซ์ ได้
อยา่งใกล้ชิดยิ่งขึน้ นอกจากนี ้ชิลธอร์นยงัเคยเป็น
ท่ีถ่ายท าภาพยนตร์ช่ือดงัอยา่ง James Bond 007 
ภาคยอดพยคัฆ์ราชินี “On Her Majesty’s Secret 
Service” กับฉากแอคชัน่ ท่ามกลางหิมะ ซึ่งสวม
บทบาทโดย จอร์จ เลเซนบี  จึงท าให้บนนี มี้
พิพิธภณัฑ์แบบอินเตอร์แอคทีฟของ Bond World 
007 ท่ีจดัแสดงเร่ืองราวน่ารู้จากภาคต่างๆ พร้อม
ให้ คณุได้สวมบทบาทบอนด์หรือสาวบอนด์กันได้
อย่างสนุกสนาน อิสระให้ท่านได้ด่ืมด ่าไปกับ
ทศันียภาพอนัสวยงามของยอดเขา พร้อมออกไปสมัผสัความหนาวเย็นได้ท่ี Skyline View Platform ได้
เวลาพอสมควรน าทา่นนัง่เคเบิล้คาร์กลบัสูเ่มอร์เรน 



 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บนธิลธอร์น หมุน 360 องศา 
นัง่เคเบิล้คาร์กลบัไปยงัเมืองเมอร์เรน(Murren) 

ในต านานท่ีได้ขึน้ช่ือว่างดงามท่ีสุดแห่งหนึ่งของ
สวิตเซอร์แลนด์ อยู่สูงกว่าระดับน า้ทะเลกว่า 
1,650 เมตร เมืองนีข้ึน้ช่ือว่า เป็นเมืองท่ีปราศจาก
รถยนต์ ท่ีอยูใ่นอ้อมกอดของขนุเขาท่ีรายล้อมด้วย
ทิวทศัน์อนัตระการตาของยอดเขาสามแห่ง ได้แก่ 
จงุเฟรา (Jungfrau) ไอเก (Eiger) และ มองซ์ (Monch) ให้ได้ช่ืนชม ท่ีดงึดดูให้ทกุคนต้องมาพิสจูน์ ความ
งามด้วยตาตนเองสกัครัง้ในชีวิต  

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Alpenruh, Murren (โรงแรมบนเขา ไม่มีห้องส าหรับพัก 3ท่าน // ต้องแยกและเพิ่ม 1 
ห้องพัก มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 100 CHF/ห้อง/คืน) 
 

วันที่ 4  เมอร์เรน-เฟียช์-อเล็ตช์อารีนา-น่ังรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส-เซอร์แมท 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

***ให้ท่านแยกกระเป๋าใบเล็กส าหรับพกั1คืน เพ่ือพักบนโรงแรมท่ีหมู่บ้านเซอร์แมทบนเทือกเขา เพ่ือ
ความสะดวกในการโดยรถไฟขึน้เขา*** 
น าทา่นเดนิทางสูเ่ฟียช์(Fiesch) หมูบ้่านท่ีมีสถานี
รถไฟเพ่ือต่อเคเบิล้คาร์ไปชมธารน า้แข็ง เอ็กกิส
ฮอร์น (Eggishorn) ท่ีระดบัความสูง 2,869 เมตร 
นั่ง เคเบิ ล้คา ร์ไปยังอเล็ต ช์อา รีนา (Aletsch 

Arena) ธารน า้แข็งท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ 
ได้รับการขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2001 
อเล็ตช์อารีนาท่ีจุดชมวิวธารน า้แข็งเอ็กกิสฮอร์น อิสระให้ท่านเก็บภาพอันสวยงามธารน า้แข็งบน
เทือกเขาแอลป์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนอเล็ตช์อารีนา 



 

น าท่านเดินทางสู่สถานีบริก(Brig) น าท่าน น่ัง
ร ถ ไ ฟ ก ล า เ ซี ย ร์ เ อ็ ก ซ์ เ พ ร ส ( Glacier 
Express) ซึ่งได้รับการขนานนามว่า “รถไฟด่วนท่ี
วิ่งช้าท่ีสุดในโลก” ไปชมทัศนียภาพธรรมชาติอนั
สวยงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพ่ือไปยัง
เมืองเซอร์แมท(Zermatt) หมู่บ้านในสกีรีสอร์
ทยอดนิยมของชาวสวิส ท่ีต้องเดินทางโดยสาร
รถไฟเท่านัน้ ซึ่งปลอดมลภาวะทัง้ปวง เพราะไม่มี
รถยนต์ท่ีใช้น า้มันเป็นเชือ้เพลิง ทัง้เมืองใช้รถ
แบตเตอร์ร่ี จกัรยาน และเมืองเดินเท่านัน้ น าท่าน
เดินสู่จดุชมวิวของเมืองเซอร์แมทท่ีเห็นทัง้ตวัเมือง
เซอร์แมทและฉากหลังเป็นยอดเขาแมทเทอร์
ฮอร์น(Matterhorn) อิสระทกุท่านเดินเล่นชมเมือง
สูดบรรยากาศอันแสนบริสุทธ์ิ สัมผัสบรรยากาศ
รอบข้างและบ้านเรือนก็แสนจะโรแมนตกิ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคารอาหารไทย 
พักที่ Hotel Gornergrat Dorf, Zermatt หรือเทียบเท่า 

(หมายเหต ุ: ขอสงวนสิทธ์ินัง่รถไฟ Local Train เข้าสูเ่มืองเซอร์แมทแทน ในกรณีท่ีรถไฟ Glacier Express เตม็) 
 

วันที่ 5  เซอร์แมท-สถานีรถไฟกอร์นาแกรท-ยอดเขากอร์นาแกรท-ยอดแมทเทอร์ฮอร์น 
   เบร์ิน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านสู่สถานีรถไฟกอร์นาแกรท(Gornergrat Bahn) ให้ท่านได้ต่ืนตาต่ืนใจกบัการนัง่รถไฟฟันเฟือง
สู่ยอดเขากอร์นาแกรท(Gornergrat) ซึ่งมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดบัน า้ทะเล ต่ืนตาต่ืนใจ
กบัยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นซึ่งท่านสามารถเห็นอยู่แคเ่อือ้มช่ืนชมกบัทิวทศัน์เหนือม่านเมฆ  เพลิดเพลิน
กบัทิวทศัน์อนังดงามของหิมะซึ่งปกคลมุยอดเขาตดักบัสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า น าท่านสู่ลานหิมะอนักว้าง
ใหญ่ สนุกสนานกับการเล่นหิมะ และชมบรรยากาศของยอดแมทเทอร์ฮอร์น(Matterhorn) ยอดเขา
ทรงปิระมิดท่ีมีปลายคุ้มงอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอล์ทดีสนีย์น าไปเป็นแบบเคร่ือง



 

เล่นบิ๊กธันเดอร์ Big Thunder ในสวนสนกุดีสนีย์แลนด์ ตลอดจนทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงาม จากนัน้พา
ท่านนัง่รถไฟลงไปท่ีสถานี Rotenboden ท่านเดิน
เ ท้ า สู่  ทะ เ ล ส าบ ริฟ เฟล (Riffelsee) ห นึ่ ง
จุดหมาย ท่ีชมยอด เขา ไคล น์แมท เทอ ร์

ฮอร์น (Klein Matterhorn)ได้สวยท่ีสุด ด้านหน้า
เป็นทุ่งหญ้าทุ่งดอกไม้ ด้านล่างเป็นทะเลสาบใสๆ 
ด้านหลงัเป็นยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นชดัๆ สวยสดุ
จะบรรยาย เก็บภาพประทบัใจกนัจนเตม็ท่ี 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าทา่นเดนิทางสูก่รุงเบิร์น(Bern) เมืองหลวงของ
สวิตเซอร์แลนด์ มีหมีสีน า้ตาลเป็นสญัลกัษณ์ เป็น
เมืองหลวงท่ีมีความเก่าแก่สวยงาม เป็นเมืองท่ีมี
แม่น า้ล้อมรอบไว้ทัง้3 ด้าน ช่ือว่า “เบิร์น” มาก
จากค าว่าแบร์ ซึ่งแปลว่า หมี เป็นสตัว์ในยตุแบร์ช
โทลด์น ามาตัง้ช่ือเมือง เป็นการตัง้ช่ือเมืองตาม
สัต ว์ ท่ี เ จอ เ ป็นตัวแรก  ห มีจึ งกลายมา เ ป็น
สญัลกัษณ์ของเมืองมาจนถึงทกุวนันี ้แม้กระทัง่ธงยงัเป็นรูปหมี ถงัขยะรูปหมี ร้านค้า โรงแรมหลายแหง่
ก็เป็นรูปหมี ของฝากของท่ีระลกึก็หมี 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
พักที่ Hotel Ambassador, Bern หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว 

 
วันที่ 6  เบร์ิน-บ่อหมีสีน า้ตาล-ย่านเมืองเก่า-ซูริค-สนามบนิซูริค 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น าท่านชมบ่อหมีสีน า้ตาล(Bear Park) สัตว์ท่ี
เป็นสญัลกัษณ์ของกรุงเบิร์น น าท่านชมมาร์กาส
เซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบนัเต็มไปด้วยร้านดอกไม้
และบูติค เป็นย่านท่ีปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับ
การเดินเท่ียวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี น า
ท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนท่ีมี
ระดบัสงูสดุของเมืองนี ้ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไป



 

ด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม อาย ุ800 ปี ท่ี
มี “โชว์” ให้ดทูกุๆชัว่โมงในการตีบอกเวลาแต่ละครัง้ น าท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์ Munster สิ่งก่อสร้าง
ทางศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถกูสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1421 ประตจูะมีภาพท่ีบรรยาย
ถึงการตดัสินครัง้สดุท้ายของพระเจ้า   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่เมืองซูริค(Zurich) ศูนย์กลาง
การเงิน เศรษฐกิจ และการธนาคารของยุโรปซึ่ง
มอบชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมือง
แห่งนีต้ัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น า้ลิมแม็ท และทะเลสาบซู
ริค ตวัเมืองอดุมไปด้วยมีป่าไม้เขียวชอุม่ แซมด้วย
สถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม ร้านค้า บ้านพัก
ตากอากาศกระจายตามบริเวณริมฝ่ังทะเลสาบซู
ริค น าชมความสวยงามของโบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์
(St.Peter Church) โบสถ์แหง่นีมี้จดุเดน่อยูท่ี่นาฬิกาซึง่เป็นนาฬิกาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสดุกว่าโบสถ์อ่ืนๆ ใน
ยโุรป จากนัน้ให้ท่านได้เดินเล่นเท่ียวชมบรรยากาศเรียบแมน่ า้ลิมแม็ท บริเวณถนนลิมแม็ทคีย์มีเวลาให้
ทา่นได้เดนิเลน่เท่ียวชมบรรยากาศรอบๆ เมือง พร้อมช้อปปิง้ของท่ีระลกึพืน้เมืองของสวิสเซอร์แลนด์ 

เยน็ รับประทานอาหารเยน็ ณ ภัตตาคาร 
ได้เวลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงซูริค เพ่ือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสมัภาระ
เตรียมตวัเดนิทางกลบั 

22.15 น. ออกเดินทางจากกรุงซูริค กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) เท่ียวบินท่ี EK86 (22.15-

06.25(+1)) / EK372 (09.40-18.55) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15.40 ชัว่โมง (รวมเวลาแวะ
เปลีย่นเคร่ืองทีส่นามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหารและเคร่ืองดืม่บนเคร่ือง 

 
วันที่ 7  กรุงเทพ(สนามบนิสุวรรณภูมิ) 
18.55 น. เดนิทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดภิาพ 



 

 

 
อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
 

ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

จนัทร-์อาทติย ์
(วนัหยุดเฉลมิพระชนมพรรษาราชนิ)ี 30 พ.ค. - 05 ม.ิย. 65 89,999.- 89,999.- 18,900.- 

จนัทร-์อาทติย ์ 13 - 19 ม.ิย. 65 89,999.- 89,999.- 18,900.- 

จนัทร-์อาทติย ์ 27 ม.ิย. - 03 ก.ค. 65 89,999.- 89,999.- 18,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
2. ค่าที่พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการ หรือ ระดับใกลเ้คยีงกัน ขอสงวนสทิธใินการ
ปรับเปลีย่นทีพั่ก ไปพักเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟรห์รอืมเีทศกาล // และบางโรงแรมอาจไมม่ี
หอ้งพักส าหรับ 3 ทา่น (อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ในการเพิม่หอ้ง) 
3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น ้าหนักกระเป๋า (น า้หนกั 25 กโิลกรมั) และคา่ประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสาย
การบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ 
6. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามันตามรายการทัวร ์
7. คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,500,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
8. คา่ประกันโควดิรักษาระหวา่งตา่งประเทศ (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
9. คา่วซีา่เชงเกน้และบรกิาร 
10. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ(กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 
ช.ม./วนั) 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

หมายเหต ุ: บริการไมร่วมในรายการทวัร์ !!! 
1.ตรวจ RT-PCR เพ่ือออกเอกสารใช้ในการเช็คอินขากลบัประเทศไทยคา่ใช้จา่ย สว่นนีไ้มร่วมอยูใ่นคา่ทวัร์มีคา่ใช้จ่าย
ประมาณ 150 CHF (อตัราค่าบริการตรวจอาจมีการเปลีย่นแปลง ณ วนัเดินทาง) 
 
2.กลบัถึงไทย คา่ท่ีพกัใน AQ/SHA+1วนั รอผลตรวจ RT-PCR คา่ใช้จา่ยไมร่วมอยูใ่นคา่ทวัร์  
ดรูายช่ือโรงแรม SHA+ ได้ท่ี https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.shathailand.com/
https://www.shathailand.com/list


 

3. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขาย
โปรแกรมไปแลว้ 
5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม  
6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ // ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
 
เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 35,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ั่งจะยนืยันเมือ่ไดรั้บเงนิมัดจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วี

ซา่ภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจอง
ทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดทั้นท ี
4. หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจังหวดั) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่ 
รับผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่
คณะและยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว 
หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัว
ตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์ี
ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

 
เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 
หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
 
ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 
1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ย

ใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 
2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ทา่นตอ้ง

แจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการ
พจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองใน
ประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่
กว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอื
เดนิทางเลม่เกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนือ่งจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิง่
ในการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซี่าไม่ต ่ากว่า 3 
หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปก
หนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การ
ขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 



 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย
สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิก์ารเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มีค่าใชจ้่าย ประมาณ 
35,000 บาท  

2.  หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่มี 
Refund จากทางสายการบนิ เนือ่งจากเป็นตั๋ว Charter Flight 

3.  น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่าย
การบนิก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่
เครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหา
ทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่ับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสาย
การบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเทา่นัน้ 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชัน่ เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองคา่ทัวรแ์ลว้ ไมส่ามารถยกเลกิ 

เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดท้กุกรณี 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่บรษัิทฯก าหนดไว ้(15ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทาง
บรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจาก
การยกเลกิของทา่น  

3. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ
จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น  ไปยังคณะตอ่ไปแตทั่ง้นีท้่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถ
เรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

4. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดรั้บการอนุมัตวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระคา่ทัวรห์รอื
มัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / 
คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออก
เดนิทางไมค่รบตามจ านวน คา่มัดจ าโรงแรม(กรณีมกีารเรยีกเก็บ) 

5. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวร์
ทัง้หมด 

6. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่
เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทัวรทั์ง้หมด 

 
ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว 

(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่าง
ประเภทอาจจะไมต่ดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง
ใหญก่ับ 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ 
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะ

ทัดรัตและไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ข ึน้อยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี
ลักษณะแตกตา่งกัน 

 

 
 


