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 ROMANTIC SWISS ALPS 

สวติเซอรแ์ลนด ์

7 วนั 4 คนื     
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK)         

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ราคาเร ิม่ตน้ 57,900.- 
ราคาทวัร ์+ ต ัว๋เคร ือ่งบนิ 
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 เดนิทางสูป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เดนิเลน่ทีล่เูซริน์ (Lucerne) เมอืงยอดนยิม 

 เทีย่วกรุงเบริน์ (Bern) เมอืงหลวงทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลก 

 เยอืนเมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) ชมยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ใหญ่สุดในยโุรป 

 เขา้ชมปราสาทชลิยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายกุว่า 800 ปี ทีเ่มอืงมองเรอซ ์

 ชมเมอืงเวเวย่ ์(Vevey) เมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็น “ไขม่กุแหง่รเิวยีร่าสวสิ” 

 ตามรอยทีป่ระทับของสมเด็จยา่ ณ เมอืงโลซานน ์(Lausanne) ถ่ายรูปกับ น ้าพเุจทโด ณ กรุงเจนวีา 

*** พชิติ 2 เขา ยอดเขาจุงเฟรา และ เขากลาเซยีร ์3000 

 
 

 

         ก าหนดการเดนิทาง                                                                                      
 

วนัที ่  5-11, 19-25 ก.พ. 62 59,900.- 

วนัที ่  5-11, 19-25 ม.ีค. 62 59,900.- 

วนัที ่  2-8, 6-12 เม.ย. 62 57,900.- 

วนัที ่  12-18 เม.ย. 62 68,900.- 

วนัที ่  24-30 เม.ย. 62 57,900.- 

วนัที ่  5-11, 15-21 พ.ค. 62 59,900.- 

 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ 
กลาง

วนั 
ค า่ 

โรงแรมทีพ่กั  

หรอื เทยีบเทา่ 

1. กรงุเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

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

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

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

5. เซอรแ์มท – โลซานน์ - ศาลาไทย O X O 

NOVOTEL 

LAUSANNE 

BUSSIGNY 

6. 
โลซานน์ – มองเทรอซ ์ - เขา้ชมปราสาทชลิยอง - เวเว่ย ์- เจนีวา – 

สนามบนิ      
O O ✈  

7. กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  
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   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัที ่1: กรุงเทพฯ   

22.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู9 เคานเ์ตอร ์T สายการบิ

เอมเิรตส ์โดยมีเจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

วนัที ่2: กรุงเทพฯ - ดูไบ – ซูรคิ – ลเูซริน์ 

01.05 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 385 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่2 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 01.15 น. และถงึดูไบ 

เวลา 04.45 น.*** 

05.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ น าทา่นเปลีย่นเครือ่งเพื่อเดนิทางตอ่ 

08.25 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ โดยเทีย่วบนิ EK 087 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่2 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 08.40 น. และถงึซูรคิ 

เวลา 13.20 น.*** 

12.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิซูรคิ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั๋วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 5 ชั๋วโมงใน

วันที ่31 มีนาคม 2562) หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมืองและศลุกากร จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สู่

เดนิทางสูเ่มอืงลูเซริน์ (Lucerne) เมืองทอ่งเทีย่วยอดนยิมอันดับหนึง่ของสวิตเซอรแ์ลนด ์ทีถ่กูหอ้ม

ลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา จากนัน้พาทา่นชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ที่

แกะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพื่อเป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวสิทีเ่กดิจาก

การปฏวัิตใินฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มีความยาวถงึ 204 

เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น า้รอยส ์(Reuss River) อันงดงามซึง่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซริ์น 

เป็นสะพานไมท้ี่มีหลังคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยโุรป สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลมุสะพานมี

ภาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน  จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิ 

เชน่ ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มีดพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

ค า่      รบัประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก IBIS STYLES CITY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3: ลเูซริน์ – จุงเฟรา – อนิเทอลาเกน 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู ่เมอืงกรนิเดอวาลด ์(Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงามและยังเป็นทีตั่ง้สถานี

รถไฟขึน้สู ่ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อปี คศ.2001 องคก์ารยเูนสโกประกาศใหย้อดเขาจุง

เฟรา เป็นพื้นทีม่รดกโลกทางธรรมชาตแิหง่แรกของยโุรป น าคณะน่ังรถไฟทอ่งเทีย่วธรรมชาต ิขึน้พชิติ

ยอดเขาจุงเฟราทีม่ีความสงูกว่าระดับน ้าทะเลถงึ 11,333 ฟตุหรอื 3,454 เมตร ระหว่างเสน้ทางขึน้สูย่อด

เขาทา่นจะไดผ้่านชมธารน ้าแข็งทีม่ีขนาดใหญ่จนถงึ สถานรีถไฟจุงเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) 
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สถานรีถไฟทีอ่ยูสู่งทีสุ่ดในยุโรป (Top of Europe) เขา้ชมถ า้น า้แข็ง (Ice Palace) ทีแ่กะสลักให ้

สวยงาม อยูใ่ตธ้ารน ้าแข็งลกึถงึ 30 เมตร 

กลางวนั        รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพื้นเมือง 

บา่ย พาทา่นชมววิทีล่านสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จุดชมววิทีส่งูทีส่ดุในยโุรป      ทีร่ะดับความสงูถงึ 3,571 

เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทีถ่งึชายแดนสวสิ สัมผัสกับภาพของธารน ้าแข็ง Aletsch Glacier ที่

ยาวที่สดุในเทอืกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 ก.ม.และหนาถงึ 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อสิระใหท้่านได ้

สนุกสนานกับการถา่ยรปู เลน่หมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกับกจิกรรมบนยอดเขาและทีไ่ม่ควรพลาด

กับการสง่โปสการด์โดยทีท่ าการไปรษณียท์ีส่งูทีส่ดุในยโุรป น าคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ ้า

เสน้ทางเดมิ ใหท้า่นไดช้มววิทวิทัศน์ทีส่วยงามและแตกตา่งกันจนถงึ สถานรีถไฟเมอืงลาวทเ์ทอบรนุ

เนนิ(Lauterbrunnen) จากนั้นน าท่านเดนิทางตอ่สู่เมอืงอนิเทอรล์าเกน (Interlaken) เป็นเมืองที่

ตัง้อยูร่ะหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรยีนซ์ (Lake Brienz) อสิระใหท้า่นได ้

สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมืองเล็กๆ    

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (สวสิฟองดูรช์สี) 

ทีพ่กั      เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก  CITY OBERLAND หรอืเทยีบเทา่ 

(เพือ่ความสะดวกของทา่น กรณุาเตรยีมกระเป๋าส าหรบัคา้งคนืทีเ่ซอรแ์มน 1 คนื ในคนืถดัไป) 

วนัที ่4: อนิเทอลาเกน – เบริน์ – กลาเซยีร ์3000  – เซอรแ์มท 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูก่รุงเบริน์ (Bern) ซึง่ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดก

โลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบริน์ยังถกูจัดอันดับอยูใ่น 1 ใน 10 ของเมอืงทีม่คุีณภาพชวีติทีด่ที ีสุ่ด

ของโลกในปี ค.ศ.2010 น าทา่นชมบอ่หมสีนี า้ตาล (Bear Park) สัตว์ทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของกรงุเบริ์น 

น าทา่นชมมารก์าสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบันเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละ     บูตคิ เป็นย่านที่ปลอด

รถยนต ์จงึเหมาะกับการเดนิเทีย่วชมอาคารเกา่ อาย ุ200-300 ปี ชมนาฬกิาไซท้ ์คล็อคเคน่ทรมั อาย ุ

800 ปี ทีม่ี “โชว์” ใหด้ทูกุๆชั่วโมงในการตบีอกเวลาแตล่ะครัง้ 

กลางวนั        รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมืองทีตั่ง้ของสถานีกระเชา้ไฟฟ้าขนาดใหญท่ี่

จุผูโ้ดยสารไดถ้งึ 125 คน น าทา่นขึน้กระเช้ายกัษ์ ขึน้สูเ่ขากลาเซยีร ์3000 (Glacier 3000) น า

ทา่นเดนิขา้ม" The Peak Walk by Tissot"  สะพานแขวนทีม่ีความยาว 107 เมตร ขา้มหนา้ผาทีร่ะดับ

ความสงู 3,000 เมตร ทา่นจะไดช้มทัศนียภาพทีส่วยงามของเทอืกเขาแอลป์ อันสวยงามแบบกวา้งไกล

สดุสายตา ***หมายเหตุ: เขากลาเซยีร ์3000 จะปิดท าการ ระหวา่งเดอืนตุลาคม-พฤศจกิายน  

คณะจะเปลีย่นไปขึน้กรอนเนอรแ์กรต (Gornergrat) แทน*** จากน ัน้น าทา่นสูเ่มอืงเซอรแ์มท

(Zermatt) เมืองแหง่สกีรสีอร์ท ยอดนยิมทีไ่ดร้ับความนิยมสงู เน่ืองจากเป็นเมืองทีป่ลอดมลพิษทาง

อากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใชน้ ้ามันเชือ้เพลงิ แตใ่ชแ้บตเตอรีเ่ทา่นัน้ และยังมีฉากหลังของตัว
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เมืองเป็นยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่ไดช้ื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิส 

จากน ัน้น าท่านสู่เมอืงเซอรแ์มท(Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยมที่ไดร้ับความนิยมสูง 

เน่ืองจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใชน้ ้ามันเชื้อเพลงิ แต่ใช ้

แบตเตอรีเ่ทา่นัน้ และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ทีไ่ดช้ือ่ว่า

เป็นยอดเขาทีม่ีรปูทรงสวยทีส่ดุในสวสิ 

ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก DERBY  หรอืเทยีบเทา่ 

*** ในกรณีทีไ่มไ่ดพ้กัในเมอืงเซอรแ์มท ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิน์ าพาทา่นไปเดนิเลน่ทีเ่มอืง

เซอรแ์มทและยา้ยไปพกัทีเ่มอืงขา้งเคยีงแทน*** 

วนัที ่5: 
เซอรแ์มท – โลซานน ์– ศาลาไทย  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 อสิระครึง่วนัช่วงเช้า โดยมหีวัหนา้ทวัรใ์หข้อ้มูล หรอื ค าแนะน า ค่าใชจ้่ายท ัง้หมดเป็นความ

รบัผดิชอบของตวัทา่นเอง 

ใหท้า่นอสิระเดนิเทีย่วชมเมือง หรอื เลอืกซือ้ของฝากตามอัธยาศัย  

หรอืจะเลอืกขึน้กระเชา้ไฟฟ้าเพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ (Klien 

Matterhorn) ทีส่งูถงึ 4,478 เมตร และไดช้ือ่ว่าเป็นยอดเขาทีม่ีรปูทรงสวยทีส่ดุของเทอืกเขาแอลป์ ชืน่

ชมกับทวิทัศน์ทีส่วยงาม ณ จุดสงูทีส่ดุบรเิวณไคลน์แมทเทอรฮ์อรน์ เขา้ชมถ า้น า้แข็งทีอ่ยูส่งูทีส่ดุใน

สวสิ หรอืน่ังรถไฟฟนัเฟืองสูส่ถานรีถไฟกรอนเนอรแ์กรต (Gornergrat railway) ท าทา่นเดนิทางสู่

จุดชมววิทีท่า่นจะไดเ้ห็นทัศนียภาพทีส่วยงามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ ทีส่วยงาม น าทา่นเดนิเทา้สู่

บรเิวณทะเลสาบทีอ่ยูส่งูจากระดับน ้าทะเล 2,757 เมตร โดยบรเิวณทะเลสาบน้ีเป็นเงาสะทอ้นภาพเขา

แมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn's reflect) อันสดุสวยงามยิง่นัก ( โดยปกตนิ า้ในทะเลสาบ จะมาก

หรอืนอ้ยขึน้อยูก่บัปรมิาณน า้ฝน และ สภาพอากาศ ช่วงเวลาทีเ่ดนิทางไปชมอยูใ่นช่วงกลางปี 

(พฤษภาคม – ตุลาคม) ถา้ช่วงฤดูหนาวทะเลสาบจะกลายเป็นน า้แข็ง) 

กลางวนั      อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

บา่ย น าท่านเดนิทางโดยรถไฟสู่เมอืงแทซ (Teasch) น าท่านเดนิทางสู่เมอืงโลซานน ์(Lausanne) ซึง่

ตัง้อยูต่อนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับไดว้่าเป็นเมืองทีม่ีเสน่หโ์ดยธรรมชาตมิากทีสุ่ด

เมืองหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์มีประวัตศิาสตรอั์นยาวนานมาตัง้แตศ่ตวรรษที ่4 ในสมัยทีช่าวโรมันมาตัง้

หลักแหลง่อยูบ่รเิวณรมิฝ่ังทะเลสาบทีน่ี่ เมืองโลซานน์มีความสวยงามโดยธรรมชาต ิทวิทัศน์ทีส่วยงาม 

และอากาศทีป่ราศจากมลพษิ จงึดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจากทั่วโลกใหม้าพักผ่อนตากอากาศทีน่ี่ เมืองน้ียัง

เป็นเมืองทีม่ีความส าคัญส าหรับชาวไทยเน่ืองจากเป็นเมืองทีเ่คยเป็นทีป่ระทับของสมเด็จยา่ น าทา่นชม

ชมสวนสาธารณะทีม่รีูปปัน้ลงิ 3 ตวั ปิดห ูปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อ

ทรงพระเยาว์ และถา่ยรปูกับ ศาลาไทย ทีรั่ฐบาลไทยสง่ไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ 
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ค า่       รับประทานอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก NOVOTEL LAUSANNE BUSSIGNY  หรอืเทยีบเทา่ 
  

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

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมองเทรอซ ์(Montreux)  เมืองตากอากาศทีตั่ง้อยูร่มิทะเลสาบเจนีวา ไดช้ือ่ว่า

รเิวียรา่ของสวสิ ชมความสวยงามของทวิทัศน์ บา้นเรอืน รมิทะเลสาบ  น าทา่นเขา้ชมปราสาทชลิยอง 

(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายกุว่า 800 ปี สรา้งขึน้บนเกาะหนิรมิทะเลสาบเจนีวา  ตัง้แตย่คุโรมัน

เรอืงอ านาจโดยราชวงศ ์SAVOY จากนัน้เดนิทางสูเ่มืองเวเวย่ ์(Vevey) คอืเมืองทีตั่ง้อยูใ่นรัฐโว ของ

ประเทศสวติเซอร์แลนด ์โดยตัวเมืองตัง้อยูบ่นชายฝ่ังทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ต่างก็ขนาน

นามใหเ้มืองเวเว่ย ์เป็น "ไขมุ่กแหง่รเิวยีรา่สวสิ"(Pearls of the Swiss Riviera) ทีแ่มแ้ตศ่ลิปินตลกชือ่

ดังแหง่ฮอลลวีูด้ “ชาล ีแชปลนิ” ยังหลงไหลและไดอ้าศัยอยูท่ีเ่มืองน้ีในบัน้ปลายชวีติ 

กลางวนั       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

บา่ย น าทา่นชมเมืองและถา่ยรปูคูก่ับรูปปั้นชาล ีแชปลนิ (Charlie Chaplin's statue) ตัง้บรเิวณดา้นหนา้ 

Food Museum โดยทีม่ีซอ้มขนาดยักษ์ตัง้อยูใ่นทะเลสาบ ท าใหม้ีการกลา่วตดิตลกกันว่าเป็นรปูปั้นชาล ี

แชปลนิก าลังหวิ จากนั้นน าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเจนวีา (Geneva) น าชมเมืองที่เป็นศูนยก์ลางการ

ประชมุนานาชาต ิเมืองทีตั่ง้องคก์ารสากลระดับโลก อาท ิองค์การการคา้โลก, กาชาดสากล,แรงงาน

สากล ฯลฯ ถา่ยรปูกับ น า้พุเจทโด ทีฉี่ดสายน ้าพุ่งสงูขึน้ไปในอากาศถงึ 390 ฟตุ (เปิดเฉพาะวันอากาศ

ด)ี และถา่ยรปูกับ นาฬกิาดอกไม ้สัญลักษณ์ทีส่ าคัญของเมืองเจนีวา 

 น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่ท าคนืภาษ ี(Tax Refund) และมีเวลาช๊อปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี (Duty 

Free) ภายในสนามบนิ 

20.40 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EK 084 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่2 เม.ย. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 21.40 น. และถงึดูไบ 

เวลา 06.10 น.*** 

วนัที ่7: ดูไบ - กรุงเทพฯ   

07.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบ เพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง 

09.30 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 372 

***คณะเดินทางต ัง้แต่วนัที ่2 เม.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดนิทาง เวลา 09.40 น. และถึง

กรุงเทพฯ เวลา 18.55 น.*** 

***คณะเดนิทางวนัที ่12-18 เม.ย. 62 ออกเดนิทางโดยเทีย่วบนิที ่EK 418 เวลา 08.45 น. และ

ถงึกรุงเทพฯ เวลา 18.15 น.*** 

18.40 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 
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***รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีทีเ่มอืงน ัน้ม ี

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลีย่นตามความ

เหมาะสม 

 

กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหตุ 

  
1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตสุดุวสัิยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมืองไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมืองของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทัง้ในกรณีทีท่า่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทาง  

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราคา่บรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เม ือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมายเหตุทุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 
โปรแกรม : ROMANTIC SWISS ALPS สวติเซอรแ์ลนด ์ 7 วนั 4 คนื   

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK)    
 

 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :   5-11, 19-25 ก.พ. 62  

5-11, 19-25 ม.ีค. 62  
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อตัราค่าบรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 59,900.- 

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

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,500.- 

เด็กมีเตยีง (อายไุม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 59,900.- 

เด็กไมม่ีเตยีง (อายไุม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
59,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เคร ือ่งบนิ ทา่นละ 42,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืน่วซี่าในวนัย ืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :   2-8, 6-12 เม.ย. 62  

อตัราค่าบรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 57,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 57,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,900.- 

เด็กมีเตยีง (อายไุม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 57,900.- 

เด็กไมม่ีเตยีง (อายไุม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
57,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เคร ือ่งบนิ ทา่นละ 40,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืน่วซี่าในวนัย ืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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ก าหนดวนัเดนิทาง :   12-18 เม.ย. 62  

อตัราค่าบรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 68,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 68,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,900.- 

เด็กมีเตยีง (อายไุม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 68,900.- 

เด็กไมม่ีเตยีง (อายไุม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
68,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เคร ือ่งบนิ ทา่นละ 44,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืน่วซี่าในวนัย ืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง :   24-30 เม.ย. 62  

อตัราค่าบรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 57,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 57,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,900.- 

เด็กมีเตยีง (อายไุม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 57,900.- 

เด็กไมม่ีเตยีง (อายไุม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
57,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เคร ือ่งบนิ ทา่นละ 40,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืน่วซี่าในวนัย ืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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ก าหนดวนัเดนิทาง :   5-11, 15-21 พ.ค. 62  

อตัราค่าบรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 59,900.- 

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

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,500.- 

เด็กมีเตยีง (อายไุม่เกนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น ทา่นละ 59,900.- 

เด็กไมม่ีเตยีง (อายไุม่เกนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
59,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมต ัว๋เคร ือ่งบนิ ทา่นละ 42,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซี่าประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืน่วซี่าในวนัย ืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

อตัราค่าบรกิารนีร้วม  
1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกนิ

จ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        ค่าประกันอุบตัเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบตัเิหตุวงเงนิไม่เกนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

        ** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

        เพ ิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

        เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

        เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

        **ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

        [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์  

9. ค่าภาษมีลูค่าเพ ิม่ 7% 
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อตัราค่าบรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทเิชน่  ค่าเครือ่งดืม่ทีส่ั่งพเิศษ, ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสาย

การบนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอื

ของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. ค่าธรรมเนยีมวซี่าประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 

      (ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซี่าในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท) 

6. ค่าทปิพนกังานขบัรถ (15 สวติฟรงัก)์ 

7. ค่าทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย (21 สวติฟรงัก)์ 

 

เงือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแลว้เท่าน ัน้ 

2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซี่า ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  

หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้ับการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซี่าไดท้นัท ี

4. หากท่านทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่่างจงัหวดั) ใหท้า่นตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

5. การยืน่วซี่าในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีน้ตอนการยืน่วซี่าไม่เหมอืนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยืน่  

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่ว

ในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัว่โมงตดิต่อกัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็น

หมู่คณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซ่ีาหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

  ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซี่าและการยืน่ขอวซี่า 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททวัร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซี่า หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้

เพือ่วางแผนในการขอวซี่าของทา่น ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวีซ่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่าง

การพจิารณาอนุมัตวิซี่าได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรอืศกึษาอยู่เทา่นัน้ 
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4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยืน่ค า

รอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนือ่งจากประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะ

เป็นประโยชนอ์ย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซี่าไม่ต ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่ส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ขอ้มลูเพ ิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์าร

เรยีกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีาใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากต๋ัวเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ทา่นไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสิทธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จริง และรอ 

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ ีจ่ะน่ังตอ้งมคุีณสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ ีม่ ี

ร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลือผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 

กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ 

ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คนืค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธ ิใ์นการเก็บค่าใชจ่้ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่ 

     บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไป    

     ช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่น    

    ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนยีมวซี่าตามที ่ 

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซี่าไมผ่่าน) และทา่นไดช้ าระค่าทวัรห์รอืมัดจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 

    เก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซี่าและค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ หรอืค่าต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้)     

    ค่าส่วนต่างในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  



CODE :GOE08 

 

 

8. กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของ 

    สงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และ 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม   

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลัีกษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรัต  

     และไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 7วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศู่นยย์ ืน่วซี่า TLS Contact 

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหว่างยืน่วซี่าเขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเล่มออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่รือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทบัวซี่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใช ้

งานเหลอืไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ช ารดุ (หนังสอืเดนิทางเล่มเก่า กรณุาน ามา

ประกอบการยืน่วซี่าดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยูต่่างประเทศ, ท างานอยูต่่างประเทศ หรอืนกัเรียน นกัศกึษาศกึษาอยู่

ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหนา้ที่ของทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยืน่ขอวีซ่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทาง

สถานทูตตอ้งการเพ ิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ต่างชาตดิว้ย*** 

 

2. รูปถ่าย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จ านวน 2 ใบ 

***ใบหนา้สูง2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบุคคล  พืน้หลงัขาวเท่าน ัน้ ถ่ายไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ู

เห็นค ิว้ หา้มสวมแว่นตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูปไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่ร่ีองรอยช ารุด*** 

ตวัอยา่งรูป 
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3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้ส่วน อายุไม่เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบ

ทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สัญญาเชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน, วันลา 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่

สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลังศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชือ่

สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกค่าใชจ่้ายเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคารท ัว่ไป ยอ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจาก

ทางธนาคารเทา่นัน้ (รบกวนลูกคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ ค่อยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 

15 วันหรอือยู่ในเดอืนทีย่ืน่วซี่า 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกค่าใชจ่้ายเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน(ของผูท้ ีอ่อกค่าใชจ้่าย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ญัชคีรบทกุตัว และจะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรูปแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 ไม่สามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้

ธนาคารใหอ้อกเป็นรูปแบบฉบบัเด็ม 

 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารส่วนตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สูตบิตัร(กรณเีด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกุล (ถา้มกีารเปลีย่น) 
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6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปต่างประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทาง

ไปต่างประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไปต่างประเทศกับใคร มี

ความสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแต่

เพยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กว่า 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซี่า 

  

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพ ิม่เตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพ ิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซี่าเชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
 

(กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทุกขอ้  เนือ่งจากจะมผีลต่อการพจิารณาวซี่าของท่าน) 

 

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

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

7. สัญชาตปัิจจุบนั ................................สัญชาตโิดยก าเนดิ หากต่างจากปัจจุบนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หย่า                แยกกันอยู่                       หมา้ย (คู่สมรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซี่าเป็นเด็ก อายุต ่ากว่า 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้ส่ช ือ่ และทีอ่ยู่ ผูป้กครอง 

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

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

 

11. ทีอ่ยู่ปัจจุบนัของผูข้อวซี่า 

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

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………..…………… 
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   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิต่อได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจุบนั (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยว่าคา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยู่ของสถาบนัศกึษา  

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

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

14. วซี่าเชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไม่เคย                   เคยได ้  ใชไ้ดตั้ง้แต่วันที.่.........................ถงึวันที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซี่าเชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนท่านถ่ายส าเนาหนา้วซี่าเชงเกน้ตวัล่าสดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซี่าหรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุ ือ่ ......................................................   

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง         เงนิสด 

   บตัรเครดติ        ทีพั่กทีม่ผีูจ้ัดหาให ้

   ช าระค่าทีพั่กล่วงหนา้แลว้                    ค่าใชจ้่ายทัง้หมดระหว่างพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้                     ช าระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ                       อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สี่วนเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและ

คอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเท่าน ัน้ 



CODE :GOE08 

 

 

 

 

 


