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 ROMANTIC SWISS ALPS
สวติเซอรแ์ลนด์
7 วนั 4 คนื    

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK)        

 เดนิทางสูป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เดนิเลน่ทีล่เูซริน์ (Lucerne) เมอืงยอดนยิม
 เทีย่วกรงุเบริน์ (Bern) เมอืงหลวงทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลก
 เยอืนเมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) ชมยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ใหญส่ดุในยโุรป
 เขา้ชมปราสาทชลิยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายกุวา่ 800 ปี ทีเ่มอืงมองเรอซ์
 ชมเมอืงเวเวย่ ์(Vevey) เมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่เป็น “ไขม่กุแหง่รเิวยีรา่สวสิ”
 ตามรอยทีป่ระทับของสมเด็จยา่ ณ เมอืงโลซานน ์(Lausanne) ถา่ยรปูกบั น้้าพเุจทโด ณ กรงุเจนวีา

*** พชิติ 2 เขา ยอดเขาจงุเฟรา และ เขากลาเซยีร ์3000

ราคาเร ิม่ตน้ 59,900.-
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         กำาหนดการเดนิทาง                                                                                     

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.-

     เสน้ทางการเดนิทาง

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้
เทีย่

ง คำา่
โรงแรมทีพ่กั 
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 ✈ ✈ ✈
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   โปรแกรมการเดนิทาง  

วนัที ่1: กรงุเทพฯ 
22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู9 เคานเ์ตอร ์T สายการบิ

เอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ้านวยความสะดวก
วนัที ่2: กรงุเทพฯ - ดไูบ – ซูรคิ – ลเูซริน์
01.15 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 385

*** คณะเดนิทางวนัที ่7-13 ส.ค. และ 9-15 ต.ค. 61 ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่ EK 371 

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

***คณะเดนิทางวนัที ่30 ต.ค.-5 พ.ย. 61 ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่ EK 385 เวลา 01.05 

น. และถงึดไูบ เวลา 05.00 น.***
04.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ น้าทา่นเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางตอ่
08.40 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ โดยเทีย่วบนิ EK 087

***คณะเดนิทางวนัที ่30 ต.ค.-5 พ.ย. 61 ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่ EK 087 เวลา 08.25 

น. และถงึซูรคิ เวลา 12.25 น.***
13.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิซูรคิ  (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชัว่โมง และจะเปลีย่นเป็น 6 ชัว่โมงใน

วันที ่28 ตลุาคม 2561) หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร จากนัน้น้าทา่นเดนิทางเขา้สูเ่ดนิ

ทางสูเ่มอืงลเูซริน์ (Lucerne) เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอนัดบัหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถ่กูหอ้มลอ้ม

ไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา จากนัน้พาทา่นชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะ

สลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์ร้าลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวสิทีเ่กดิจากการ

ปฏวิัตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 

เมตร ทอดขา้มผา่นแมน่ำา้รอยส ์(Reuss River) อนังดงามซึง่เป็นเหมอืนสญัลักษณ์ของเมอืงลเูซริน์ 

เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยโุรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลมุสะพานมี

ภาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน  จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิ 

เชน่ ชอ็คโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดงั อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้
คำา่      รับประทานอาหารค้า่ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี

     เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก IBIS STYLES CITY หรอืเทยีบเทา่

วนัที ่3: ลเูซริน์ – จงุเฟรา – อนิเทอลาเกน
เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ออกเดนิทางสู ่เมอืงกรนิเดอวาลด ์(Grindelwald) เมอืงตากอากาศทีส่วยงามและยังเป็นทีต่ัง้สถานี

รถไฟขึน้สู ่ยอดเขาจงุเฟรา (Jungfrau) เเละเมือ่ปี คศ.2001 องคก์ารยเูนสโกประกาศใหย้อดเขา

จงุเฟรา เป็นพืน้ทีม่รดกโลกทางธรรมชาตแิหง่แรกของยโุรป น้าคณะน่ังรถไฟทอ่งเทีย่วธรรมชาต ิขึน้
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พชิติยอดเขาจงุเฟราทีม่คีวามสงูกวา่ระดบัน้้าทะเลถงึ 11,333 ฟตุหรอื 3,454 เมตร ระหวา่งเสน้ทางขึน้สู่

ยอดเขาทา่นจะไดผ้า่นชมธารน้้าแข็งทีม่ขีนาดใหญจ่นถงึ สถานรีถไฟจงุเฟรายอรค์ (Jungfraujoch)

สถานรีถไฟทีอ่ยูส่งูทีส่ดุในยโุรป (Top of Europe) เขา้ชมถำา้นำา้แข็ง (Ice Palace) ทีแ่กะสลัก

ใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารน้้าแข็งลกึถงึ 30 เมตร
เทีย่ง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพืน้เมอืง

บา่ย พาทา่นชมววิทีล่านสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จดุชมววิทีส่งูทีส่ดุในยโุรป      ทีร่ะดบัความสงูถงึ 

3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทีถ่งึชายแดนสวสิ สมัผัสกบัภาพของธารน้้าแข็ง Aletsch 

Glacier ทีย่าวทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 ก.ม.และหนาถงึ 700 เมตร โดยไมเ่คยละลาย อสิระ

ใหท้า่นไดส้นุกสนานกบัการถา่ยรปู เลน่หมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกบักจิกรรมบนยอดเขาและทีไ่ม่

ควรพลาดกบัการสง่โปสการด์โดยทีท้่าการไปรษณียท์ีส่งูทีส่ดุในยโุรป น้าคณะเดนิทางลงจากยอดเขา

โดยไมซ่้้าเสน้ทางเดมิ ใหท้า่นไดช้มววิทวิทัศนท์ีส่วยงามและแตกตา่งกนัจนถงึ สถานรีถไฟเมอืงลาว

ทเ์ทอบรนุเนนิ(Lauterbrunnen) จากนัน้น้าทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงอนิเทอรล์าเกน (Interlaken)

เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่ะหวา่ง ทะเลสาบทนู (Lake Thun) และทะเลสาบเบรยีนซ ์(Lake Brienz) อสิระ

ใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศและธรรมชาตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็กๆ   
คำา่       รับประทานอาหารค้า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง (สวสิฟองดรูช์สี)

     เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก  CITY OBERLAND หรอืเทยีบเทา่

(เพือ่ความสะดวกของทา่น กรณุาเตรยีมกระเป๋าสำาหรบัคา้งคนืทีเ่ซอรแ์มน 1 คนื ในคนืถดัไป)
วนัที ่4: อนิเทอลาเกน – เบริน์ – กลาเซยีร ์3000  – เซอรแ์มท
เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

น้าทา่นเดนิทางสูก่รงุเบริน์ (Bern) ซึง่ไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดก

โลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนีเ้บริน์ยังถกูจัดอนัดบัอยูใ่น 1 ใน 10 ของเมอืงทีม่คีณุภาพชวีติทีด่ ี

ท ีส่ดุของโลกในปี ค.ศ.2010 น้าทา่นชมบอ่หมสีนีำา้ตาล (Bear Park) สตัวท์ีเ่ป็นสญัลักษณ์ของก

รงุเบริน์ น้าทา่นชมมารก์าสเซ ยา่นเมอืงเกา่ ปัจจบุนัเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละ     บตูคิ เป็นยา่นที่

ปลอดรถยนต ์จงึเหมาะกบัการเดนิเทีย่วชมอาคารเกา่ อาย ุ200-300 ปี ชมนาฬกิาไซท้ ์คล็อคเคน่ท

รมั อาย ุ800 ปี ทีม่ ี“โชว”์ ใหด้ทูกุๆชัว่โมงในการตบีอกเวลาแตล่ะครัง้
เทีย่ง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี

บา่ย น้าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมอืงทีต่ัง้ของสถานกีระเชา้ไฟฟ้าขนาดใหญท่ี่

จผุูโ้ดยสารไดถ้งึ 125 คน น้าทา่นขึน้กระเชา้ยกัษ ์ขึน้สูเ่ขากลาเซยีร ์3000 (Glacier 3000) น้า

ทา่นเดนิขา้ม" The Peak Walk by Tissot"  สะพานแขวนทีม่คีวามยาว 107 เมตร ขา้มหนา้ผาที่

ระดบัความสงู 3,000 เมตร ทา่นจะไดช้มทัศนยีภาพทีส่วยงามของเทอืกเขาแอลป์ อนัสวยงามแบบกวา้ง
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ไกลสดุสายตา ***หมายเหต:ุ เขากลาเซยีร ์3000 จะปิดทำาการ ระหวา่งเดอืนตลุาคม-

พฤศจกิายน  คณะจะเปลีย่นไปขึน้กรอนเนอรแ์กรต (Gornergrat) แทน*** จากน ัน้นำาทา่นสู่

เมอืงเซอรแ์มท(Zermatt) เมอืงแหง่สกรีสีอรท์ ยอดนยิมทีไ่ดรั้บความนยิมสงู เนือ่งจากเป็นเมอืงที่

ปลอดมลพษิทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมอืงไมใ่ชน้้้ามันเชือ้เพลงิ แตใ่ชแ้บตเตอรีเ่ทา่นัน้ และยังมี

ฉากหลังของตวัเมอืงเป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นยอดเขาทีม่รีปูทรงสวยที่

สดุในสวสิ จากน ัน้นำาทา่นสูเ่มอืงเซอรแ์มท(Zermatt) เมอืงแหง่สกรีสีอรท์ ยอดนยิมทีไ่ดรั้บความ

นยิมสงู เนือ่งจากเป็นเมอืงทีป่ลอดมลพษิทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมอืงไมใ่ชน้้้ามันเชือ้เพลงิ แต่

ใชแ้บตเตอรีเ่ทา่นัน้ และยังมฉีากหลังของตวัเมอืงเป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ทีไ่ด ้

ชือ่วา่เป็นยอดเขาทีม่รีปูทรงสวยทีส่ดุในสวสิ
คำา่       รับประทานอาหารค้า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

      เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก DERBY  หรอืเทยีบเทา่

*** ในกรณีทีไ่มไ่ดพ้กัในเมอืงเซอรแ์มท ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิน์ำาพาทา่นไปเดนิเลน่ทีเ่มอืง

เซอรแ์มทและยา้ยไปพกัทีเ่มอืงขา้งเคยีงแทน***
วนัที ่5: เซอรแ์มท – โลซานน ์– ศาลาไทย 
เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

อสิระคร ึง่วนัชว่งเชา้ โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หข้อ้มลู หรอื คำาแนะนำา คา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดเป็นความรบั

ผดิชอบของตวัทา่นเอง

ใหท้า่นอสิระเดนิเทีย่วชมเมอืง หรอื เลอืกซือ้ของฝากตามอธัยาศยั 

หรอืจะเลอืกขึน้กระเชา้ไฟฟ้าเพือ่สมัผัสกบัความงดงามของยอดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ (Klien 

Matterhorn) ทีส่งูถงึ 4,478 เมตร และไดช้ือ่วา่เป็นยอดเขาทีม่รีปูทรงสวยทีส่ดุของเทอืกเขาแอลป์ 

ชืน่ชมกบัทวิทัศนท์ีส่วยงาม ณ จดุสงูทีส่ดุบรเิวณไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ เขา้ชมถำา้นำา้แข็งทีอ่ยูส่งูทีส่ดุ

ในสวสิ หรอืน่ังรถไฟฟนัเฟืองสูส่ถานรีถไฟกรอนเนอรแ์กรต (Gornergrat railway) ท้าทา่นเดนิ

ทางสูจ่ดุชมววิทีท่า่นจะไดเ้ห็นทัศนยีภาพทีส่วยงามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ ทีส่วยงาม น้าทา่นเดนิ

เทา้สูบ่รเิวณทะเลสาบทีอ่ยูส่งูจากระดบัน้้าทะเล 2,757 เมตร โดยบรเิวณทะเลสาบนีเ้ป็นเงาสะทอ้น

ภาพเขาแมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn's reflect) อนัสดุสวยงามยิง่นัก ( โดยปกตนิำา้ใน

ทะเลสาบ จะมากหรอืนอ้ยขึน้อยูก่บัปรมิาณนำา้ฝน และ สภาพอากาศ ชว่งเวลาทีเ่ดนิทางไปชม

อยูใ่นชว่งกลางปี (พฤษภาคม – ตลุาคม) ถา้ชว่งฤดหูนาวทะเลสาบจะกลายเป็นนำา้แข็ง)
เทีย่ง      อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศยั

บา่ย น้าทา่นเดนิทางโดยรถไฟสูเ่มอืงแทซ (Teasch) น้าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโลซานน ์(Lausanne) ซึง่

ตัง้อยูต่อนเหนอืของทะเลสาบเจนวีา เมอืงโลซานนนั์บไดว้า่เป็นเมอืงทีม่เีสน่หโ์ดยธรรมชาตมิากทีส่ดุ

เมอืงหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์มปีระวัตศิาสตรอ์นัยาวนานมาตัง้แตศ่ตวรรษที ่4 ในสมัยทีช่าวโรมันมาตัง้
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หลักแหลง่อยูบ่รเิวณรมิฝ่ังทะเลสาบทีน่ี ่เมอืงโลซานนม์คีวามสวยงามโดยธรรมชาต ิทวิทัศนท์ีส่วยงาม 

และอากาศทีป่ราศจากมลพษิ จงึดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจากทั่วโลกใหม้าพักผอ่นตากอากาศทีน่ี ่เมอืงนีย้ัง

เป็นเมอืงทีม่คีวามส้าคญัส้าหรับชาวไทยเนือ่งจากเป็นเมอืงทีเ่คยเป็นทีป่ระทับของสมเด็จยา่ น้าทา่นชม

ชมสวนสาธารณะทีม่รีปูปัน้ลงิ 3 ตวั ปิดห ูปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานทีท่รงโปรดของในหลวงเมือ่

ทรงพระเยาว ์และถา่ยรปูกบั ศาลาไทย ทีรั่ฐบาลไทยสง่ไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมอืงโลซานน์
คำา่       รับประทานอาหารค้า่ ณ ภัตตาคาร อาหารจนี

      เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก NOVOTEL LAUSANNE BUSSIGNY  หรอืเทยีบเทา่
 

วนัที ่6: โลซานน ์– มองเทรอซ ์– เขา้ชมปราสาทชลิยอง – เวเวย่ ์– เจนวีา – สนามบนิ     
เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

น้าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมองเทรอซ ์(Montreux)  เมอืงตากอากาศทีต่ัง้อยูร่มิทะเลสาบเจนวีา ไดช้ือ่

วา่รเิวยีรา่ของสวสิ ชมความสวยงามของทวิทัศน ์บา้นเรอืน รมิทะเลสาบ  นำาทา่นเขา้ชมปราสาทชลิ

ยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายกุวา่ 800 ปี สรา้งขึน้บนเกาะหนิรมิทะเลสาบเจนวีา  ตัง้แต่

ยคุโรมันเรอืงอ้านาจโดยราชวงศ ์SAVOY จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงเวเวย่ ์(Vevey) คอืเมอืงทีต่ัง้อยูใ่นรัฐ

โว ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยตวัเมอืงตัง้อยูบ่นชายฝ่ังทางตอนเหนอืของทะเลสาบเจนวีา ตา่งก็

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

ศลิปินตลกชือ่ดงัแหง่ฮอลลวีูด้ “ชาล ีแชปลนิ” ยังหลงไหลและไดอ้าศยัอยูท่ีเ่มอืงนีใ้นบัน้ปลายชวีติ
เทีย่ง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพืน้เมอืง

บา่ย น้าทา่นชมเมอืงและถา่ยรปูคูก่บัรปูปัน้ชาล ีแชปลนิ (Charlie Chaplin's statue) ตัง้บรเิวณดา้น

หนา้ Food Museum โดยทีม่ซีอ้มขนาดยักษ์ตัง้อยูใ่นทะเลสาบ ท้าใหม้กีารกลา่วตดิตลกกนัวา่เป็นรปู

ปัน้ชาล ีแชปลนิก้าลังหวิ จากนัน้น้าทา่นเดนิทางสู่เมอืงเจนวีา (Geneva) น้าชมเมอืงทีเ่ป็นศนูยก์ลาง

การประชมุนานาชาต ิเมอืงทีต่ัง้องคก์ารสากลระดบัโลก อาท ิองคก์ารการคา้โลก, กาชาด

สากล,แรงงานสากล ฯลฯ ถา่ยรปูกบั นำา้พเุจทโด ทีฉี่ดสายน้้าพุง่สงูขึน้ไปในอากาศถงึ 390 ฟตุ (เปิด

เฉพาะวันอากาศด)ี และถา่ยรปูกบั นาฬกิาดอกไม ้สญัลักษณ์ทีส่้าคญัของเมอืงเจนวีา
น้าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่ทำาคนืภาษ ี(Tax Refund) และมเีวลาชอ๊ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี 

(Duty Free) ภายในสนามบนิ
21.40 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EK 084
วนัที ่7: ดไูบ - กรงุเทพฯ  
06.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิอาบดุาบ ีเพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง
09.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 372

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

EK 370 เวลา 11.45 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 21.25 น.***
19.15 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ
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***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทำาการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีทีเ่มอืงน ัน้ม ี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความ

เหมาะสม
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กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้
หมายเหตุ 1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สน้้ีาเงนิ) เดนิทาง 

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่     

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ้านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง 

5. เมือ่ทา่นทำาการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเง ือ่นไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคำานงึถงึผลประโยชนแ์ละ

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสำาคญั

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

     

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

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 61,900.-

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 61,900.-

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,500.-

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

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั)
61,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ 43,900.-
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ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งชำาระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจำานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตุำา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

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

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 59,900.-

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 59,900.-

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,500.-

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

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั)
59,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ 41,900.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งชำาระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจำานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตุำา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **
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กำาหนดวนัเดนิทาง : 4-10, 18-24 ก.ย. 61

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 62,900.-

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 62,900.-

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 11,900.-

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

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั)
62,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ 44,900.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งชำาระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจำานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตุำา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

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

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 63,900.-

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 63,900.-

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 11,900.-

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

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั)
63,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ 45,900.-
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ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งชำาระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจำานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตุำา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

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

1-7 ธ.ค. 61

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 62,900.-

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 62,900.-

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,500.-

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

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั)
62,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ 44,900.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งชำาระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจำานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตุำา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **
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กำาหนดวนัเดนิทาง : 27 ธ.ค.-2 ม.ค. 62 (ปีใหม)่

อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 76,900.-

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 76,900.-

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,500.-

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

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั)
76,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ 49,900.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งชำาระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจำานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท
ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตุำา่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจ้านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ)

คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ

คา่รถโคช้ปรับอากาศน้าเทีย่วตามรายการ 

คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว)

คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ

คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ

คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเง ือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท 

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์
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** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางสำาหรบัครอบคลมุเร ือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิม่

เตมิกบัทางบรษิทัได ้** 

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั]

เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี ** 

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท]

คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7%

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
คา่ธรรมเนยีมการจัดท้าหนังสอืเดนิทาง
คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น้้า

หนักเกนิจากทางสายการบนิก้าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วย

จากโรคประจ้าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต ้
คา่ธรรมเนยีมน้้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา
คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง
คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งชำาระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจำานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท)
คา่ทปิพนกังานขบัรถ (โดยมาตรฐาน 15 สวติฟรงัก ์ตอ่ทา่นตลอดท ัง้ทรปิ)
คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 3 สวติฟรงัก ์ตอ่คน ตอ่วนั : 7 x 3 = 21 สวติฟรงัก)์

เง ือ่นไขการจอง

1. ช้าระเงนิมัดจ้าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจำาแลว้เทา่น ัน้

2. สง่ส้าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท้าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน  

30 วันนับจากวันจอง 

หากไมส่ง่สำาเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันที

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ คา่ใช ้

จา่ยทีเ่กดิขึน้

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่ 

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ้าตวั หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ้าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หม



CODE : GOE08

เงือ่นไขการชำาระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุำาเป็น

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเหต

  ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้
2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืน่วซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบริ

ษัทฯ ทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้งนาน

และอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้
3. ส้าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท้างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด้าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ้านัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้
4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต้่า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต้า่กวา่ 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่ค้ารอ้งขอท้าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิท

ดว้ย เนือ่งจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค้ารอ้งขอวซีา่ และจ้านวนหนา้

หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส้าหรับตดิวซีา่ไมต้่า่กวา่ 3 หนา้
5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่

  ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ

1. ทางบรษัิทไดส้้ารองทีน่ั่งพรอ้มช้าระเงนิมัดจ้าคา่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มัดจ้าตัว๋เครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่าย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง  

2. หากตัว๋เครือ่งบนิท้าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ

ก้าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ 

สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น้้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และ

อ้านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้
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กรณียกเลกิการเดนิทาง

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทำาใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจำานวนที ่

     บรษิทัฯกำาหนดไว ้(30 ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะ

เดยีวกนับรษัิทตอ้งน้าไป   

     ช้าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท้าการเลือ่น

การเดนิทางของทา่น   

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ้าตัว๋ และคา่

ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ 

7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้้าระคา่ทัวรห์รอืมัดจ้ามา

แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / คา่มัดจ้าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ 

(กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้)    

    คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ้านวน 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของ

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท้าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้ง

คู ่(Twin/Double) และ

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั

และบางโรงแรม  

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบั

เสรมิ

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูต้ิา่

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต 

     และไมม่อีา่งอาบน้้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่ง

กนั

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์

ใชเ้วลาทำาการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนัทำาการ

***ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact***

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และ

สำาเนา 1 ชุด

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งนำาสง่เขา้สถานทตู
และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได้

ะระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาด้

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ**

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส้าหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่

ช้ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน้ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย) 
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***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ำานกัอยูต่า่งประเทศ, ทำางานอยูต่า่งประเทศ หรอืนกัเรยีน 

นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซีา่

จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้กำาหนดของทางสถานทตูตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทตูอาจไมส่ามารถยืน่ขอ

วซีา่ในประเทศไทยได ้ขอ้กำาหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย***

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ้านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่ส่

คอนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ )

3. หลกัฐานการทำางาน  

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็น

กรรมการหรอืหุน้สว่น อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส้าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403)

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท้างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่โฉนด

ทีด่นิ เป็นตนั

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท้างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ้าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท้างาน, วันลา

(  ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-  สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่)

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก้่าลังศกึษาอยู ่

(  ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-  สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่)

4. หลกัฐานการเงนิ 

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคารท ัว่ไป ยอ้น

หลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (  รบกวนลกูคา้ท้ารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 

วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้พัเดทไมเ่กนิ 15 วันหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้้าเนา Bank Statement บญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน(  ของผู ้

ทีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) 

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกบัพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ญัชคีรบทกุตวั และจะตอ้งมี

แสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตวัครึง่กระดาษ A4 ไม่

สามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบบัเด็ม
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**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจำา บญัชกีระแสรายวนั

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ**

5. เอกสารสว่นตวั

- ส้าเนาทะเบยีนบา้น

- บตัรประชาชน

- สตูบิตัร(  กรณีเด็กอายตุ้า่กวา่ 18 ปี  )

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น)

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ้าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอื

ยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบส้าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามา

ดว้ย

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ้าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดัหนังสอื

ยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส้าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามา

ดว้ย

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิ

ทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ้าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบส้าเนาบตัรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส้าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้ี

อ้านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว

*** กรณีเด็กอายตุำา่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่

 
                                                                              

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ
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แบบฟอรม์สำาหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด์

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น)

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..…

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

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

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….…………………… 

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

7. สญัชาตปัิจจบุนั ................................สญัชาตโิดยก้าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั…………………………..

8. เพศ  ชาย         หญงิ

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

  หยา่               แยกกนัอยู ่                     หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ)

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ…………….

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ้า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง

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

…………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………..…

11. ทีอ่ยูปั่จจบุนัของผูข้อวซีา่

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………..……………

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

   หมายเลขโทรศพัทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้.................................................................

12. อาชพีปัจจบุนั (  หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้)

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส้าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่องสถาบนั

ศกึษา 

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….……
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14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา

          ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที่..........................ถงึวันที.่...........................

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้

                  ไมเ่คย เคย  (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)................................................

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสำาเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย**

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด้ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ้านักอยูข่องผูร้อ้งขอ

   ตวัผูข้อวซีา่เอง มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)

กรณุาระบชุือ่ ...................................................... 

สิง่ทีช่ว่ยในการด้ารงชพี …………………………………………………..…  

เงนิสด สิง่ทีช่ว่ยในการด้ารงชพี  

เชค็เดนิทาง  เงนิสด

บตัรเครดติ  ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

ช้าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้  คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ้านักมผีูอ้อกให ้

ช้าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้  ช้าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้

อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ              อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอำานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้
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