
 

 

 

 

 



สวติเซอรแ์ลนด ์9 วนั (EK) 

ซูรคิ - ชไตน์อมัไรน์ - น ้ ำตกไรน์ – ยอดเขำจุงเฟรำ - ลอ่งเรอืวิทซเ์นำ - ยอดเขำรกิ ิ

ลูเซิรน์ - รถไฟเบอรนิ์นำ - กลำเซียเอก็ซเ์พลส - เซอรแ์มท - ยอดเขำแมทเธอรฮ์อรน์  

แทซ - มองเทรอ - โลซำนน ์- เจนีวำ - เบิรน์ - ซูรคิ  

ก ำหนดกำรเดินทำง        

วนัแรกของกำรเดินทำง          กรุงเทพ ฯ  

22.00 น. พรอ้มกนัทีส่นามบนิสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทางเขา้ที ่8-9  เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส ์

(EK) เจา้หนา้ทีจ่ากบริษทัฯ จะคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกใหท่้านก่อนขึ้นเครื่อง 

วนัที่สองของกำรเดินทำง        กรุงเทพ ฯ - ซูรคิ - ชไตน์อมัไรน ์- น ้ำตกไรน์ - อนิเทอรล์ำเกน้ 

02.00 น.  ออกเดนิทางสู่ เมอืงซูรคิ โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เที่ยวบนิที่ EK371/EK087 

  *.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ 0600-0825 น. *.*.*. 

12.25 น. (เวลาทอ้งถิน่) เดนิทางถงึ สนามบนิเมอืงซูรคิ (ZURICH) ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์หลงัผ่านพธิีการตรวจคนเขา้

เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ … 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ชไตนอ์นัไรน ์(STEIN AM RHEIN) เมอืงทีส่วยงาม และยงัคงทศันียภาพของธรรมชาติ

ทีง่ดงามของสถานที่ต่างๆในประวตัศิาสตร ์ทีย่งัอนุรกัษไ์ว ้และมไิดถ้กูท าลายไป น าท่านชมความยิง่ใหญ่ และ

ความสวยงามของ น า้ตกไรน ์น า้ตกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในทวปียุโรป ใหท่้านไดช้ื่นชมธรรมชาติ และถ่ายรูปไวเ้ป็นที่ระลกึ  

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ (INTERLAKEN) เมอืงตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 แห่งกลาง

เมอืงท่ามกลาง เทอืกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ท่านจะไดเ้หน็เขาจงุเฟราอนัลอืชื่อ (ขึ้นอยู่กบัสภาพดนิฟ้า

อากาศ) นาฬกิาดอกไม ้สถานคาสโิน ฯลฯ ตรงน้ีแหละคือ สวสิฯ แบบสุดสุด อย่างทีห่ลายคนยงัไมเ่คยไดส้มัผสั และ

ยงัเคยใชเ้ป็นฉากถ่ายท าภาพยนตรไ์ทยเรื่อง “วนัน้ีทีร่อคอย” ถงึเมอืงอนิเทอรล์าเกน้  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  CITY OBERLAND หรอืเทยีบเท่า 

 วนัที่สำมของกำรเดินทำง     อนิเทอลำเกน้ - ยอดเขำจุงเฟรำ - กลนิเดอรว์ำลว ์- ลูเซิรน์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟ GRINDELWALD GRUND เพือ่นัง่รถไฟสู่ยอดเขาจงุเฟรา สถานีรถไฟทีสู่ง

ทีสุ่ดในโลกซึง่มคีวามสูง 11,333 ฟิต  

09.10 น.  ออกจากสถานีรถไฟ GRINDELWALD GRUND ดว้ยรถไฟขบวนที ่443 

09.36 น.         ถงึสถานี KLEINE SCHEIDEGG ดว้ยรถไฟขบวนที่ 543 

10.37 น. ถงึสถานี JUNGFRAUJOCH เมือ่ถงึยอดเขาแลว้ท่านจะไดส้มัผสักบัทศันียภาพอนังดงามของยอดเขามากมายที่

ปกคลุมดว้ยหมิะ จากนัน้อสิระใหท่้านไดส้มัผสัและเลน่กบัปยุหมิะอย่างจใุจ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนยอดเขา  

 จากนัน้อสิระใหท่้านมเีวลาอย่างเตม็ที่ทีจ่ะเกบ็ภาพที่ระลกึบนลานกวา้งทีเ่ตม็ไปดว้ยหมิะขาวโพลนใหท่้านได ้

สนุกสนานอย่างเตม็อิ่ม จนถงึเวลาอนัสมควร จงึน าท่านเดนิทางกลบัโดยใชเ้สน้ทางที่สุดแสนโรแมนตกิอกีเสน้หน่ึง 



ช่วงขากลบั 

13.45 น.  ออกเดนิทางจากสถานี JUNGFRAUJOCH สถานี KLEINE SCHEIDEG ดว้ยรถไฟขบวนที่ 558 

14.35 น.  ถงึสถานี KLEINE SCHEIDEGG 

14.47 น.  ออกเดนิทางสู่ LAUTER BRUNNEN ดว้ยรถไฟขบวนที ่358 

15.45 น. เดนิทางถงึสถานี LAUTER BRUNNEN เวทแีห่งเทอืกเขาแอลป์ ใหท่้านชมววิทีง่ดงามจากจดุน้ี 

(ถา้อากาศอ านวย) ท่านจะมองเหน็ที่ราบสูงโกรส และไคลเนชไนเค็ก ทะเลสาบบา้คเซสนี า้เงนิ และผูย้ิง่ใหญ่ของ

ยอดเขาสวสิ คือ เวท็เทอรฮ์อรน์ ชเรค็ฮอรน์ โอเกอรแ์ละยุงเฟรายอ้ค เดนิทางถงึเมอืงลูเซริน์  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  GRAND EUROPE หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สี่ของกำรเดินทำง      ลูเซิรน์ - ท่ำเรอืวิทซเ์นำ - ยอดเขำรกิ ิ- ลูเซิรน์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์ (LUCERNE) เมอืงพกัตากอากาศทีม่นีกัท่องเทีย่วมากทีสุ่ดในสวสิฯแต่ยงัรกัษา

สภาพแวดลอ้มไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี  

น าท่านถ่ายรูปคู่กบั อนุสาวรยีส์งิโต (LION MONUMENT) ซึง่แกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภเูขาในเมอืงเป็น

สญัลกัษณใ์หร้ะลกึถงึทหารรบัจา้งชาวสวสิซึง่ท  างานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลุยสท์ี่ 16 แห่งฝร ัง่เศส น าท่าน

เดนิขา้มสะพานไมท้ีม่ชีื่อเสยีงที่สุดของลูเซริน์ (KAPELLBRUCKE) ซึง่เป็นสะพานไมท้ีม่หีลงัคาคลุมตลอดทอดตวั

ขา้มแมน่ า้ “รุซซ”์ (REUSS) อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยงัเป็นสญัลกัษณข์องสวสิ…อสิระให ้

ท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ช ัน้น าของสวสิตามอธัยาศยั อาท ินาฬกิาช ัน้น า ผา้ลูกไมส้วสิ ชอ็คโกแลต 

มดีพบัวคิทอเรยี นาฬกิากุก๊กู ฯลฯ จนกระท ัง่ถงึเวลาอนัสมควร 

ชมความงามของทะเลสาบลูเซริน์ ทีร่ายลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาแอลป์ ซึง่ทะเลสาบลูเซริน์ 

เป็นทะเลสาบทีม่นีกัท่องเทีย่วมาเยอืนมากทีสุ่ดในสวสิฯ  

น าท่านเดนิทางสู่ ยอดเขาริกิ (Mt.RIGI) เป็นยอดเขาทีย่อดนิยมทีสุ่ดของชาว

สวสิฯและท่านจะได ้ ชมความสวยงามของยอดเขาพลีาทสุ (Mt.PILATUS)  

มงักรแห่งสวติเซอรแ์ลนด ์ชาวสวสิฯ ในยุคกลางมคีวามเชื่อว่ามมีงักรอาศยั

อยู่ในหุบเขาพลีาทุส สถานทีถ่่ายท าภาพยนตรร์ะดบัโลก JAMES BOND 

THE GOLDEN EYE  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางกลบัสู่ เมอืงลูเซริน์ ..อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงสนิคา้ช ัน้น าของสวสิตามอธัยาศยั อาท ินาฬกิาช ัน้น า 

ผา้ลูกไมส้วสิ ชอ็คโกแลต มดีพบัวคิทอเรยี นาฬกิากุก๊กู ฯลฯ ... 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั GRAND EUROPE หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หำ้ของกำรเดินทำง     ลูเซิรน์ - วำดุซ - รถไฟเบอรนิ์นำ - กลำเซียเอก็ซเ์พลส - แทซ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงวาดุซ (VITZNAU) เมอืงหลวงของประเทศลกิเตนสไตน ์ประเทศเลก็ๆที่ถกูลอ้มรอบ

ดว้ยเทอืกเขาแอลป์ทีไ่มม่ทีางออกสู่ทะเล...อสิระใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 



จากนัน้น าท่าน นัง่รถไฟสายเบอรนิ์นา (BERNINA EXPRESS) รถไฟท่องเทีย่วด่วนพเิศษ สายเก่าแก่สุดของ

สวติเซอรแ์ลนด ์เปิดบริการตัง้แค่ปีค.ศ.1990 เสน้ทางรถไฟเริ่มตน้ที่เมอืงควัร ์

ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์สิ้นสุดทีเ่มอืงติราโน ประเทศอิตาล ีโดยบริษทัไร

เธยีนร ์บาหน์ มเีอกลกัษณเ์ป็นรถไฟสแีดงสด บนทางขนาดกวา้ง1เมตร เป็น

รถไฟด่วนพเิศษ แบบตูโ้ดยสารชมววิแบบพานอรามา ผ่านเขตใจกลาง

เทอืกเขาแอลป์ ทีม่หีมิะปกคลุมตลอดทัง้ปี ผ่านหุบเหว ล  าธาร โตรกผา 

อโุมงค ์  55 แห่ง และสะพาน196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโคง้วงกลมที ่

Brusio มชีื่อเสยีงโด่งดงัไปท ัว่โลก เสน้ทางน้ีรบัประกนัความ

สวยแบบหา้มกะพริบตา… 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย น าท่านเดนิทางโดยรถไฟสายส าคญั และสวยงามที่สุดเสน้ทาง

หน่ึงของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 

นามว่า กลาเซยีเอก็ซเ์พลส (GLACIER EXPRESS) ท่านจะได ้

ชื่นชมกบัสายธาร และขนุเขาทีส่ลบัซบัซอ้นสวยงามเกนิค าบรรยายจนกระท ัง่ถงึ เมอืงแทซ (TASCH) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  TASCH หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หกของกำรเดินทำง       แทซ - ยอดเขำแมทเทอรฮ์อรน์ - เซอรแ์มท - มองเทรอ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดนิทางโดยรถไฟจากเซอรแ์มท สู่กอรเ์นอรก์รทั ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท ีผ่านธรรมชาติทวิทศันอ์นั

ยิง่ใหญ่สวยงามท ัง้สองขา้งทางตรงสู่ ยอดเขากอรเ์นอรก์รทั ทีม่คีวามสูงเหนือ

ระดบัน า้ทะเล 3,286 เมตร ณ ที่น้ี ท่านจะไดพ้บจดุทีส่วยทีสุ่ดของการชมยอดเขาต่างๆ 

โดยเฉพาะยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ ภเูขายอดคลา้ยเขาววัโดดเด่นทีค่วามสูง 4,478 เมตร  

จากนัน้น าท่านนัง่รถไฟสู่ เมอืงเซอรแ์มท (ZERMATT) เมอืงตากอากาศทีส่วยงามดุจ

สวรรคบ์นดนิอยู่สูงกว่าระดบัน า้ทะเล 1,620 เมตร ซึง่สงวนสถานทีไ่วใ้หม้แีต่อากาศ

บรสุิทธิ์ โดยหา้มรถที่ใชแ้กส๊ และน า้มนัเขา้มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้ ทีม่ไีวบ้รกิาร

นกัท่องเทีย่ว ซึง่ท่านจะประทบัจากประสบการณ์ในการเดนิทางคร ัง้น้ี   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมองเทรอ (MONTREUX) ระหว่างทางแวะถ่ายภาพความงดงามของ ปราสาทซลีอน 

(CHATEAU DE CHILLON) ซึง่ต ัง้อยู่บนจดุยุทธศาสตรท์ี่ดทีี่สุด 

และท าเลทีง่ดงามที่สุดแห่งหน่ึงของมองเทรอ (MONTREUX) เป็น

สถานที่เคยคุมขงันกัโทษการเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในอดตี   

 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโลซานน ์(LAUSANNE) ...ชมตวัเมอืงเก่า

สมยัโบราณ ย่านชอ้ปป้ิงปลาซแชงฟรองซวัส ์มหาวหิารนอทเทรอดาม

อนัเก่าแก่ เริ่มสรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1718 และเป็นอาคารแบบโกธคิที่ความ

สวยงามตดิอนัดบัยุโรปอกีดว้ย ... 



ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  LAUSANNE หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่เจด็ของกำรเดินทำง        โลซำนน ์- เจนีวำ - เบิรน์ - ซูรคิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้เดนิทางสู่ เมอืงเจนีวา (GENEVA) เมอืงส าคญัอีกแห่งหน่ึงของสวติเซอรแ์ลนด ์ตัง้อยู่บรเิวณตอนปลาย

แหลมของทะเลสาบเจนีวา ทะเลสาบทีม่รูีปคลา้ยพระจนัทรค์รึ่งเสี้ยวยามขา้งแรม  

น าท่านชมกรุงเจนีวาอนังดงามที่รายลอ้มดว้ยสวนสาธารณะ และองคก์ารนานาชาตต่ิางๆ อาท ิตึกสหประชาชาติ, 

สภาแรงงานโลก, องคก์ารกาชาดสากล ...แวะถ่ายรูปกบันาฬกิาดอกไม ้ชมน า้พเุจทโด ที่สูงถงึ 130 เมตร 

สญัลกัษณท์ีง่ดงามรมิทะเลสาบเจนีวา   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ กรุงเบริน์ (BERNE) เมอืงทีม่นี า้พมุากที่สุดเมอืงหน่ึงของยุโรป ชมกรุงเบริน์ เมอืงทีไ่ดร้บั

ต าแหน่งมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมทีอ่งคก์ารยูเนสโกใหอ้นุรกัษไ์ว ้ชมมารค์กาสเซ ย่านเมอืงเก่าที่

ปจัจบุนัเตม็ไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละรา้นเสื้อผา้บูตคิ เป็นย่านที่

ปลอดรถยนตจ์งึเหมาะกบัการเดินเทีย่ว ชมอาคารเก่าอายุ 200 - 

300 ปี ชมถนนจงุเคอรน์กาสเซ ถนนทีม่รีะดบัสูงสุดๆ ของเมอืงน้ี 

ถนนครมักาสเซ เตม็ไปดว้ยรา้นภาพวาด และรา้นขายของเก่าใน

อาคารโบราณ ชมนาฬกิา ไซท้ ์กลอ็คเค่น อายุ 800 ปีทีม่ ี“โชว”์ ใหดู้ทกุๆช ัว่โมง

ทีน่าฬกิาตบีอกเวลา มหาวหิารเซนตว์นิเซนตร์ทัเฮา้ส (ทาวนฮ์อลล)์ เบเรน็กรา

เบน็หรอืหลุมหม ีสตัวท์ีเ่ป็นสญัลกัษณข์องกรุงเบริน์ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงซูรคิ ...ชมเมอืงซูรคิ บรเิวณถนน 

BAHNHOFSTRASSE ย่านชอ้ปป้ิงทีห่รูหราที่สุดในเมอืงซูรคิและใหญ่ทีสุ่ดใน

สวติเซอรแ์ลนด ์ถนนสายน้ีไมใ่ช่ถนนสายทีด่ีทีสุ่ดในสวสิอย่างเดยีวเท่านัน้ แต่

ยงัเป็นถนนทีด่ีทีสุ่ดในยุโรปเลยทเีดยีว เน่ืองจากเป็นทีต่ ัง้ของธนาคารใหญ่ๆ 

มากมาย ชมย่านเมอืงเก่าโบสถใ์หญ่ประจ าเมอืง ทีม่คีวามงดงามของศิลปะทีผ่สมผสานกนัระหว่างสวสิ และ

เยอรมนั 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั ZURICH หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่แปดของกำรเดินทำง          ซูรคิ - กรุงเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิเมอืงซูรคิ เพือ่เดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 

14.35 น.       ออกเดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK088/EK376 

*.*.*. แวะเปลีย่นเครื่องทีเ่มอืงดูไบ 2345-0305 น. *.*.*. 

วนัที่เกำ้ของกำรเดินทำง               กรุงเทพ ฯ 

12.05 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ….. 

**********  



 
หมำยเหต ุ ก าหนดการเดินทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พื่อความเหมาะสม ท ัง้น้ีทางบริษทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั ตลอดจน

ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 

อตัรำค่ำใชจ้ำ่ย   

อตัราค่าใชจ้่าย ผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่) พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม 

17-25 พ.ย. 

3-11 ธ.ค. 
76,900.- 

12,500.- 

28 ธ.ค. – 5 ม.ค. 86,900.- 

 

** ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ หำกทำงสำยกำรบินมีกำร ข้ึนรำคำของภำษีน ้ ำมนัและ/หรอืภำษีประกนัภยักำรเดินทำง และค่ำวีซ่ำ ** 

อตัรำน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั  (Economy Class) ตัว๋กรุป๊เท่านัน้ 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบุตามรายการ หรอืเทยีบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในภมูปิระเทศทีม่ี

อากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การประชมุ 

อนัเป็นผลท าใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัที่เมอืงเดมิ โดยบรษิทัจะค านึงถงึความเหมาะสมและ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั) 

5. ค่าอาหารทีร่ะบตุามรายการ 

6. ค่าบรกิารน าทวัรโ์ดยหวัหนา้ทวัร ์

7. ค่าวซี่าเชง็เกน้ (สถานทูตจะเป็นผูก้  าหนดนดัหมายคิวยืน่วซี่าตามกรุป๊ แลว้ลูกคา้ไมส่ามารถเดินทางมายืน่ได ้ตามก าหนดการ 

กรณีทีจ่ะตอ้งมค่ีาใชจ่้ายเพิม่เติม ท่านจะตอ้งเป็นผูช้  าระเองเท่านัน้ ท่านละ 500.- บาท)  

8. ค่าประกนัอุบตัิเหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,750,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์(ค่ารกัษาพยาบาลส าหรบัคนไขใ้น 

จากอบุตัิเหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / 

ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 
 

อตัรำน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษ ี

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

4. ค่าทปิคนขบัรถในยุโรป ท่านละ 16 สวสิฟรงั 

5. ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 25 สวสิฟรงั  
 

 



กรุณำจองกอ่นลว่งหนำ้ พรอ้มช ำระเงนิค่ำมดัจ ำ ท่ำนละ 30,000.- บำท 

ภำยใน 24 ชัว่โมง นบัจำกวนัจอง มิฉะนั้นทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะขอรบัลูกคำ้รำยต่อไป 

ช ำระสว่นที่เหลอื 30 วนั ลว่งหนำ้กอ่นออกเดินทำง มิฉะนั้นขอสงวนสทิธิ์ในกำรคนืเงนิคำ่มดัจ ำท ัง้หมด ถอืวำ่ทำ่นยกเลกิอตัโนมตั (AUTO CANCLE) 

 

เงือ่นไขกำรส ำรองที่นัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง พรอ้มช าระงวดแรก 30,000.- บำท  

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึ้นไป  คืนมดัจ าท ัง้หมด 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ้นไป  เกบ็ค่าจ่ายท่านละ 2,000.-บาท 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 20-24 วนั  เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-29 วนั   ไมค่ืนเงนิมดัจ าไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 20 วนั  เกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 บริษทัขอสงวนสทิธิ์ ไม่ขายทวัรแ์ก่ลูกคา้ที่เดินทางแลว้มคีวามประพฤติไม่น่ารกั หรือมพีฤติกรรมเป็นที่รงัเกียจของคนส่วนใหญ่ 

เช่น ไมร่กัษาเวลาเลย พดูจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงดงัร าคาญรบกาวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง ชกัชวนผูอ้ื่นใหก่้อนความ

วุ่นวายในทวัร ์ฯลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางสวนใหญ่) 

 บริษทัไมข่ายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กนิ 4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั) 

 บรษิทัไมข่ายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุต า่กว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้ทางบริษทัฯ ก่อนจองทวัรเ์พื่อหาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งขออภยั

ท่าน เพราะหากเดก็งอแง จะไปรวบกวนผูร่้วมเดนิทางอื่น 

 บริษทัไม่ขายทวัรแ์ก่ท่าน ที่ตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บริษทัฯ ก่อนจองทวัร ์เพื่อหาขอ้สรุป) ตอ้งขออภยั เพื่อค วามสะดวกและ

รวดเรว็ในหมูค่ณะเป็นส่วนใหญ่ 
 

หมำยเหต ุ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ยกเลกิการเดนิทางก่อนลว่งหนา้ 14 วนั ในกรณีทีไ่มส่ามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15-20 ท่าน (ผูใ้หญ่) และ/

หรอื ผูร่้วมเดนิทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 15-20 ท่าน ซึ่งในกรณีน้ีทางบริษทัฯ ยนิดีคืนเงนิใหท้ ัง้หมดหกั

ค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกิดเหตุจ  าเป็นสุดวสิยัจนไม่อาจ   แกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทรพัยส์นิสูญหาย สูญเสยีหรือไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตุสุดวสิยั

บางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ  



 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้ริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏเิสธการเขา้ประเทศ

ไมว่่าในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยู่ใน ดุลพนิิจของสถานฑูต 

เรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติิในนามของบริษทัฯ เมือ่ ท่านไดช้ าระเงนิมดัจ าหรือ

ท ัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของ บรษิทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและ

ยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 
 

หมำยเหตุ  

1. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะ

ถกูปฏเิสธวซี่า สถานทูตไมค่ืนค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้  าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทกุคร ัง้  

2. หากสถานทูตมกีารสุ่มเรียกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชิญท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมาย และโปรด

แต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร

เพิม่เตมิ ทางบริษทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั 

3. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของทางสถานทูต

เรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯเมือ่ท่านได ้ช าระเงนิมดัจ าหรอื

ท ัง้หมด จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยท ัง้หมด  

4. ทำงบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ ำนวยควำมสะดวกในขัน้ตอนกำรยื่นวซ่ีำ แต่ในการพจิารณาอนุมตัวิซี่า จะอยู่ในดุลพนิิจของทำง

สถำนทูตฯ เท่ำนั้น ซึง่อาจจะเกิดความไมส่ะดวกแก่ท่านได ้ทางบริษทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ที่น้ี 

 *** ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้ม และมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุ

เท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซี่าปลอมหรอืผดิวตัถปุระสงคใ์นการยืน่ขอวซี่าท่องเที่ยว ทางบรษิทั

ฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ่้ายที่เกดิขึ้นจรงิ  *** 

 

ขอ้ควำมซึ่งถอืเป็นสำระส ำหรบัท่ำนผูมี้เกยีรติซึ่งร่วมเดินทำง 

ทางบริษทัฯ เป็นตวัแทนในการจดัน าสมัมนา และการเดินทางที่มีความช านาญ โดยจดัหาโรงแรมที่พกั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกิดประโยชนสู์งสุดในการเดินทาง ท ัง้น้ีทาง

บริษทัฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบในอุบตัิเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พกั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอุบตัิเหตุรวมถึงภยั

ธรรมชาติ, โจรกรรม, วนิาศกรรม, อคัคีภยั, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมอืง, การผนัผวนของอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความล่าชา้ของเที่ยวบนิ, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิ่น,  ตลอดจนการถูกปฏเิสธออกวี

ซ่าจากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑตู รวมถงึผูม้อี  านาจท าการแทนประจ าประเทศไทย (โดยไม่จ าตอ้ง

แสดงเหตผุล เน่ืองจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวท ัง้

ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษิทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขที่บริษทัฯ ที่รบัประกนัในกรณีที่ผูร่้วมเดินทาง

ถูกปฎิเสธโดยเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ /หรือ ต่างประเทศ มใิหเ้ดินทางออก หรือ เขา้ประเทศ เน่ืองมาจาก

ความประพฤติ พฤติกรรมของผูเ้ดินทาง ไม่ปฎบิตัิตามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มกีารปลอมแปลงเอกสาร

เพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิกฎหมาย บริษทัฯ จะไม่คืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอียดดา้นการเดินทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้าม

ความจ าเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้น้ีกำรขอสงวนสิทธิดงักล่ำว บริษัท จะยึดถือและ

ค ำนึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนควำมปลอดภยัของท่ำนผูมี้เกยีรต ิซึ่งร่วมเดินทำงเป็นส ำคญั 



- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ลูกคา้ที่เคยเดินทางแลว้มคีวามประพฤติไมน่่ารกัหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่กัเกยีจของคนส่วนใหญ่ 

เช่น ไมร่กัษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืว่ามากลุม่ใหญ่แลว้ไม่ 

เกรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุ่นวานในทวัร ์ฯลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่)  

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กนิ 4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้มใีบรบัรอง

แพทย)์  

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์ก่ท่านที่มเีด็กทารกอายุต า่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนจองทวัรเ์พือ่หา

ขอ้สรุป ร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่าน เพราะหากเด็กงอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอื่น 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไม่ขายแก่ท่านที่ตอ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั)  

- ในกรณีที่ท่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี า้เงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษิทัฯ สงวนสทิธท์ี่จะไมร่บัผดิชอบ หากท่านถกู ปฏเิสธ

การเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตเิราใชห้นงัสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู 

- ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอค ายนืยนัว่าทวัรน์ ัน้ๆ ยนืยนั การ

เดนิทาง หากท่านออกตัว๋โดยไม่ไดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บรษิทัฯ ไม่สามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได  ้ 

- ใน 1 วนั คนขบัรถจะท างานและพกัผ่อนระหว่างขบัรถรวมแลว้ไมเ่กนิ 12 ชม. เช่น เริ่มงาน 08.00 น. ตอ้งจบงานภายใน 20.00 น. 

หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้หมายถงึท่านยอมรบั

ในขอ้ความและเงือ่นไขที่บริษทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้ 

  

“ขอขอบพระคุณทกุท่ำนที่ไดม้อบควำมไวว้ำงใจ ใหท้ำงบรษิทั เป็นผูน้ ำพำกำรเดินทำงในครัง้น้ี” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสำรประกอบกำรกำรยื่นวซ่ีำ สวิสฯ 
 

 หนงัสอืเดนิทาง(Passport) ตอ้งมีอำยุเหลอืมำกกว่ำ6 เดือนและมหีนา้เหลอืส าหรบั

ประทบัวซี่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ 

 รูปถำ่ย (พึ้นหลงัสขีำวเท่ำนั้น) 

- รูปถ่ายปจัจุบนัหนา้ตรงขนาด  2น้ิว จ านวน 3  ใบ (ใชรู้ปสีพื้นหลงัขำว ถ่ำย

มำตรฐำนไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งขยำยจำกฟิลม์เท่ำนั้นรูปโพลำลอยด/์สติ๊กเกอรใ์ช้

ไม่ได ้) และกรุณาเขยีนชื่อ-นามสกลุตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูป 

  หลกัฐำนกำรเงนิ ประเภทออมทรพัย ์ / สถำนทูตไม่รบัพจิำรณำบญัชี กระแสรำยวนั 

- สเตทเมน้รายการเดินบญัชียอ้นหลงั 6เดือน หรือย่ำงน้อย 4 เดือน (อพัเดทยอด ไม่เกิน 15 วนันับจำกวนัยื่นเอกสำร) 

ยอดเงนิในบญัชีขัน้ต ำ่ 100,000.- 

หลกัฐำนกำรท ำงำน (เป็นภำษำองักฤษและเป็นหลกัฐำนปจัจุบนัเท่ำนั้น) 

กรณีเป็นพนักงำน 

- หนงัสอืรบัรองการท างานตวัจริง  ระบุอาชีพ-ต าแหน่ง, เงนิเดือนและระยะเวลาในการท างาน(อายุไมเกิน 1 เดือนก่อนยื่น และชื่อ 

นามสกลุภาษาองักฤษ ตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์)  

กรณีเป็นเจำ้ของกจิกำร 

- ใชส้  าเนาหนงัสือรบัรองบริษทัที่มชีื่อของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการหรือหุน้ส่วน พรอ้มท ัง้เซน็ชื่อรบัรองส าเนาและประทบัตรา

บรษิทัฯ (อายุส าเนาไมเ่กนิ 3 เดอืน)  

กรณีเป็นนักเรยีนหรอืนักศึกษำ 

- หนงัสอืรบัรองการเป็นนกัเรียน นกัศึกษาตวัจริง เป็นภาษาองักฤษจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัที่ก  าลงัศึกษาอยู่ (อายุไมเกิน 

1 เดอืนก่อนยืน่)  

   ส าเนาทะเบยีนบา้น (แปลเป็นภาษาองักฤษ) 

   ส าเนาบตัรประชาชน  (แปลเป็นภาษาองักฤษ) 

   ส าเนาใบสูตบิตัร (กรณีอายุต า่กว่า 20 ปี) (แปลเป็นภาษาองักฤษ) 

   ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ – นามสกลุ (ถา้ม)ี (แปลเป็นภาษาองักฤษ) 

   ส าเนาใบทะเบยีนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ ) (แปลเป็นภาษาองักฤษ)  

** เอกสารทกุอย่างทีเ่ป็นส าเนา หา้มถ่ายรูปและ้ปริ้น ตอ้งถ่ายเอกสารจากตน้ฉบบั หรอืสแกนเท่านัน้ค่ะ 

** ส ำหรบัผูเ้ยำวอ์ำยุต ำ่กว่ำ18ปี ที่เดินทำงคนเดียวหรอืเดินทำงกบับิดำหรอืมำรดำเพยีงคนเดียวจ าเป็นตอ้งยืน่หนงัสอืยนิยอมจาก

บดิาหรอืมารดาอกีคนทีไ่ม่ไดเ้ดินทางไปดว้ยและจะตอ้งออกมาจากทางอ าเภอเท่านัน้ พรอ้มท ัง้สูตบิตัรทะเบยีนบา้นและใบเปลีย่น

นามสกลุ (ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ) ในใบค ารอ้งขอวซี่าจะตอ้งมลีายเซน็ตข์องบดิามารดาพรอ้มท ัง้ถ่ายส าเนา หนงัสอืเดนิทาง

ของบดิามารดาดว้ยในกรณีที่บดิามารดาไมม่หีนงัสอืเดนิทางผูส้มคัรตอ้งเขยีนหนงัสอือธิบายพรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนของบดิา

มารดาดว้ย 

หมำยเหต ุ : กรณีผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถออกค่ำใชจ้ำ่ยเองได ้

- ผูท้ีอ่อกค่าใช่จ่ายใหจ้ะตอ้งเป็นพ่อ แม ่พี ่นอ้งสามแีละภรรยาเท่านัน้และจะตอ้งมหีลกัฐานเป็นลายลกัษณอ์กัษรเพือ่แสดงว่าเป็น

บคุคลทีอ่อกค่าใช่จ่ายใหท้ ัง้หมดพรอ้มท ัง้ถ่ายส าเนาทะเบยีนบา้น 

- ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอยู่ดว้ยกนัโดยไมจ่ดทะเบยีนจะตอ้งมหีนงัสอืชี้แจง้เป็นภาษาองักฤษ ใหท้างสถานทูตทราบ 


