
 



สวติเซอรแ์ลนด ์9 วนั (EK) 

ซูรคิ - ชไตน์อมัไรน์ - น ้าตกไรน ์– ยอดเขาจุงเฟรา - ลอ่งเรอืวิทซเ์นา - ยอดเขารกิ ิ

ลูเซิรน์ - รถไฟเบอรนิ์นา - กลาเซียเอก็ซเ์พลส - เซอรแ์มท - ยอดเขาแมทเธอรฮ์อรน์  

แทซ - มองเทรอ - โลซานน ์- เจนีวา - เบิรน์ - ซูรคิ  

ก าหนดการเดินทาง        

วนัแรกของการเดินทาง          กรุงเทพ ฯ  

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

(EK) เจา้หนา้ทีจ่ากบรษิทัฯ จะคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใหท่้านก่อนขึ้นเครื่อง  

วนัที่สองของการเดินทาง        กรุงเทพ ฯ - ซูรคิ - ชไตน์อมัไรน ์- น ้าตกไรน ์- อนิเทอรล์าเกน้ 

02.00 น.  ออกเดนิทางสู่ เมอืงซูรคิ โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที่ EK371/EK087 

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

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

เมอืงเรยีบรอ้ยแลว้ … 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ ชไตนอ์นัไรน ์(STEIN AM RHEIN) เมอืงทีส่วยงาม และยงัคงทศันียภาพของธรรมชาติ

ทีง่ดงามของสถานทีต่่างๆในประวตัศิาสตร ์ทีย่งัอนุรกัษไ์ว ้และมไิดถ้กูทาํลายไป  นาํท่านชมความยิง่ใหญ่ และ

ความสวยงามของ นํา้ตกไรน ์นํา้ตกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในทวปียุโรป ใหท่้านไดช้ื่นชมธรรมชาต ิและถ่ายรูปไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ (INTERLAKEN) เมอืงตากอากาศสวยงามพรอ้มทะเลสาบ 2 แห่งกลาง

เมอืงท่ามกลาง เทอืกเขานอ้ยใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิง่ท่านจะไดเ้หน็เขาจงุเฟราอนัลอืชื่อ (ขึ้นอยู่กบัสภาพดนิฟ้า

อากาศ) นาฬกิาดอกไม ้สถานคาสโิน ฯลฯ ตรงน้ีแหละคือ สวสิฯ แบบสุดสุด อย่างทีห่ลายคนยงัไมเ่คยไดส้มัผสั และ

ยงัเคยใชเ้ป็นฉากถ่ายทาํภาพยนตรไ์ทยเรื่อง  “วนัน้ีทีร่อคอย” ถงึเมอืงอนิเทอรล์าเกน้  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  CITY OBERLAND หรอืเทยีบเท่า 

 วนัที่สามของการเดินทาง     อนิเทอลาเกน้ - ยอดเขาจุงเฟรา - กลนิเดอรว์าลว ์- ลูเซิรน์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่สถานีรถไฟ GRINDELWALD GRUND เพือ่นัง่รถไฟสู่ยอดเขาจงุเฟรา สถานีรถไฟทีสู่ง

ทีสุ่ดในโลกซึง่มคีวามสูง 11,333 ฟิต  

09.10 น.  ออกจากสถานีรถไฟ GRINDELWALD GRUND ดว้ยรถไฟขบวนที่ 443 

09.36 น.         ถงึสถานี KLEINE SCHEIDEGG ดว้ยรถไฟขบวนที่ 543 

10.37 น. ถงึสถานี JUNGFRAUJOCH เมือ่ถงึยอดเขาแลว้ท่านจะไดส้มัผสักบัทศันียภาพอนังดงามของยอดเขามากมายที่

ปกคลุมดว้ยหมิะ จากนัน้อสิระใหท่้านไดส้มัผสัและเลน่กบัปยุหมิะอย่างจใุจ  



เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บนยอดเขา  

 จากนัน้อสิระใหท่้านมเีวลาอย่างเตม็ทีท่ีจ่ะเกบ็ภาพทีร่ะลกึบนลานกวา้งทีเ่ตม็ไปดว้ยหมิะขาวโพลนใหท่้านได ้

สนุกสนานอย่างเตม็อิ่ม จนถงึเวลาอนัสมควร จงึนาํท่านเดนิทางกลบัโดยใชเ้สน้ทางทีสุ่ดแสนโรแมนตกิอกีเสน้หน่ึง  

ช่วงขากลบั 

13.45 น.  ออกเดนิทางจากสถานี JUNGFRAUJOCH สถานี KLEINE SCHEIDEG ดว้ยรถไฟขบวนที่ 558 

14.35 น.  ถงึสถานี KLEINE SCHEIDEGG 

14.47 น.  ออกเดนิทางสู่ LAUTER BRUNNEN ดว้ยรถไฟขบวนที่ 358 

15.45 น. เดนิทางถงึสถานี LAUTER BRUNNEN เวทแีห่งเทอืกเขาแอลป์ ใหท่้านชมววิทีง่ดงามจากจดุน้ี 

(ถา้อากาศอาํนวย) ท่านจะมองเหน็ทีร่าบสูงโกรส และไคลเนชไนเค็ก  ทะเลสาบบา้คเซสนีํา้เงนิ และผูย้ิง่ใหญ่ของ

ยอดเขาสวสิ คือ เวท็เทอรฮ์อรน์ ชเรค็ฮอรน์ โอเกอรแ์ละยุงเฟรายอ้ค เดนิทางถงึเมอืงลูเซริน์  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  GRAND EUROPE หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่สี่ของการเดินทาง      ลูเซิรน์ - ท่าเรอืวิทซเ์นา - ยอดเขารกิ ิ- ลูเซิรน์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์ (LUCERNE) เมอืงพกัตากอากาศทีม่นีกัท่องเทีย่วมากทีสุ่ดในสวสิฯแต่ยงัรกัษา

สภาพแวดลอ้มไวไ้ดเ้ป็นอย่างดี  

นาํท่านถ่ายรูปคู่กบั อนุสาวรยีส์งิโต (LION MONUMENT) ซึง่แกะสลกัอยู่บนหนา้ผาของภเูขาในเมอืงเป็น

สญัลกัษณใ์หร้ะลกึถงึทหารรบัจา้งชาวสวสิซึง่ทาํงานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลุยสท์ี่  16 แห่งฝร ัง่เศส นาํท่าน

เดนิขา้มสะพานไมท้ีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดของลูเซริน์ (KAPELLBRUCKE) ซึง่เป็นสะพานไมท้ีม่หีลงัคาคลุมตลอดทอดตวั

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

ท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ช ัน้นาํของสวสิตามอธัยาศยั อาท ินาฬกิาช ัน้นาํ ผา้ลูกไมส้วสิ ชอ็คโกแลต 

มดีพบัวคิทอเรยี นาฬกิากุก๊กู ฯลฯ จนกระท ัง่ถงึเวลาอนัสมควร 

ชมความงามของทะเลสาบลูเซริน์ ทีร่ายลอ้มไปดว้ยเทอืกเขาแอลป์ ซึง่ทะเลสาบลูเซริน์ 

เป็นทะเลสาบทีม่นีกัท่องเทีย่วมาเยอืนมากทีสุ่ดในสวสิฯ  

นาํท่านเดนิทางสู่ ยอดเขารกิิ (Mt.RIGI) เป็นยอดเขาทีย่อดนิยมทีสุ่ดของชาว

สวสิฯและท่านจะได ้ ชมความสวยงามของยอดเขาพลีาทสุ (Mt.PILATUS)  

มงักรแห่งสวติเซอรแ์ลนด ์ชาวสวสิฯ ในยุคกลางมคีวามเชื่อว่ามมีงักรอาศยั

อยู่ในหุบเขาพลีาทสุ สถานทีถ่่ายทาํภาพยนตรร์ะดบัโลก JAMES BOND 

THE GOLDEN EYE  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   

บา่ย จากนัน้นาํท่านเดนิทางกลบัสู่ เมอืงลูเซริน์ ..อสิระใหท่้านชอ้ปป้ิงสนิคา้ช ัน้นาํของสวสิตามอธัยาศยั  อาท ินาฬกิาช ัน้นาํ 

ผา้ลูกไมส้วสิ ชอ็คโกแลต มดีพบัวคิทอเรยี นาฬกิากุก๊กู ฯลฯ ... 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั GRAND EUROPE หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หา้ของการเดินทาง     ลูเซิรน์ - วาดุซ - รถไฟเบอรนิ์นา - กลาเซียเอก็ซเ์พลส - แทซ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านออกเดนิทางสู่ เมอืงวาดุซ (VITZNAU) เมอืงหลวงของประเทศลกิเตนสไตน ์ประเทศเลก็ๆทีถ่กูลอ้มรอบ

ดว้ยเทอืกเขาแอลป์ทีไ่มม่ทีางออกสู่ทะเล ...อสิระใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 



จากนัน้นาํท่าน นัง่รถไฟสายเบอรนิ์นา (BERNINA EXPRESS) รถไฟท่องเทีย่วด่วนพเิศษ สายเก่าแก่สุดของ

สวติเซอรแ์ลนด ์เปิดบรกิารตัง้แค่ปีค.ศ.1990 เสน้ทางรถไฟเริ่มตน้ทีเ่มอืงควัร ์

ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์สิ้นสุดทีเ่มอืงตริาโน ประเทศอติาล ีโดยบรษิทัไร

เธยีนร ์บาหน์ มเีอกลกัษณเ์ป็นรถไฟสแีดงสด บนทางขนาดกวา้ง1เมตร เป็น

รถไฟด่วนพเิศษ แบบตูโ้ดยสารชมววิแบบพานอรามา ผ่านเขตใจกลาง

เทอืกเขาแอลป์ ทีม่หีมิะปกคลุมตลอดทัง้ปี ผ่านหุบเหว ลาํธาร โตรกผา 

อโุมงค ์  55 แห่ง และสะพาน196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโคง้วงกลมที ่

Brusio มชีื่อเสยีงโด่งดงัไปท ัว่โลก เสน้ทางน้ีรบัประกนัความ

สวยแบบหา้มกะพรบิตา… 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย นาํท่านเดนิทางโดยรถไฟสายสาํคญั และสวยงามทีสุ่ดเสน้ทาง

หน่ึงของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 

นามว่า กลาเซยีเอก็ซเ์พลส (GLACIER EXPRESS) ท่านจะได ้

ชื่นชมกบัสายธาร และขนุเขาทีส่ลบัซบัซอ้นสวยงามเกนิคาํบรรยายจนกระท ัง่ถงึ เมอืงแทซ (TASCH) 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั  TASCH หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่หกของการเดินทาง       แทซ  - ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ - เซอรแ์มท - มองเทรอ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

นาํท่านเดนิทางโดยรถไฟจากเซอรแ์มท สู่กอรเ์นอรก์รทั ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท ีผ่านธรรมชาตทิวิทศันอ์นั

ยิง่ใหญ่สวยงามท ัง้สองขา้งทางตรงสู่ ยอดเขากอรเ์นอรก์รทั ทีม่คีวามสูงเหนือ

ระดบันํา้ทะเล 3,286 เมตร ณ ทีน้ี่ ท่านจะไดพ้บจดุทีส่วยทีสุ่ดของการชมยอดเขาต่างๆ 

โดยเฉพาะยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ ภเูขายอดคลา้ยเขาววัโดดเด่นทีค่วามสูง 4,478 เมตร  

จากนัน้นาํท่านนัง่รถไฟสู่ เมอืงเซอรแ์มท (ZERMATT) เมอืงตากอากาศทีส่วยงามดุจ

สวรรคบ์นดนิอยู่สูงกว่าระดบันํา้ทะเล 1,620 เมตร ซึง่สงวนสถานทีไ่วใ้หม้แีต่อากาศ

บรสุิทธิ์ โดยหา้มรถทีใ่ชแ้กส๊ และนํา้มนัเขา้มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้ ทีม่ไีวบ้รกิาร

นกัท่องเทีย่ว ซึง่ท่านจะประทบัจากประสบการณใ์นการเดนิทางคร ัง้น้ี    

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ  ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงมองเทรอ (MONTREUX) ระหว่างทางแวะถ่ายภาพความงดงามของ ปราสาทซลีอน 

(CHATEAU DE CHILLON) ซึง่ต ัง้อยู่บนจดุยุทธศาสตรท์ีด่ทีีสุ่ด 

และทาํเลทีง่ดงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงของมองเทรอ (MONTREUX) เป็น

สถานทีเ่คยคุมขงันกัโทษการเมอืงทีม่ชีื่อเสยีงในอดตี    

 นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงโลซานน ์(LAUSANNE) ...ชมตวัเมอืงเก่า

สมยัโบราณ ย่านชอ้ปป้ิงปลาซแชงฟรองซวัส  ์มหาวหิารนอทเทรอดาม

อนัเก่าแก่ เริ่มสรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1718 และเป็นอาคารแบบโกธคิทีค่วาม

สวยงามตดิอนัดบัยุโรปอกีดว้ย ... 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร  

ทีพ่กั  LAUSANNE หรอืเทยีบเท่า 



วนัที่เจด็ของการเดินทาง        โลซานน์  - เจนีวา - เบิรน์ - ซูรคิ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม  

จากนัน้เดนิทางสู่ เมอืงเจนีวา (GENEVA) เมอืงสาํคญัอกีแห่งหน่ึงของสวติเซอรแ์ลนด์ ตัง้อยู่บรเิวณตอนปลาย

แหลมของทะเลสาบเจนีวา ทะเลสาบทีม่รูีปคลา้ยพระจนัทรค์รึ่งเสี้ยวยามขา้งแรม  

นาํท่านชมกรุงเจนีวาอนังดงามทีร่ายลอ้มดว้ยสวนสาธารณะ และองคก์ารนานาชาตต่ิางๆ  อาท ิตกึสหประชาชาติ, 

สภาแรงงานโลก, องคก์ารกาชาดสากล ...แวะถ่ายรูปกบันาฬกิาดอกไม  ้ชมนํา้พเุจทโด ทีสู่งถงึ 130 เมตร 

สญัลกัษณท์ีง่ดงามรมิทะเลสาบเจนีวา   

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บา่ย จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ กรุงเบริน์ (BERNE) เมอืงทีม่นีํา้พมุากทีสุ่ดเมอืงหน่ึงของยุโรป ชมกรุงเบริน์ เมอืงทีไ่ดร้บั

ตาํแหน่งมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมทีอ่งคก์ารยูเนสโกใหอ้นุรกัษไ์ว ้ ชมมารค์กาสเซ ย่านเมอืงเก่าที่

ปจัจบุนัเตม็ไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละรา้นเสื้อผา้บูตคิ  เป็นย่านที่

ปลอดรถยนตจ์งึเหมาะกบัการเดนิเทีย่ว ชมอาคารเก่าอายุ 200 - 

300 ปี ชมถนนจงุเคอรน์กาสเซ ถนนทีม่รีะดบัสูงสุดๆ ของเมอืงน้ี 

ถนนครมักาสเซ เตม็ไปดว้ยรา้นภาพวาด และรา้นขายของเก่าใน

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

ทีน่าฬกิาตบีอกเวลา มหาวหิารเซนตว์นิเซนตร์ทัเฮา้ส (ทาวนฮ์อลล)์ เบเรน็กรา

เบน็หรอืหลุมหมี สตัวท์ีเ่ป็นสญัลกัษณข์องกรุงเบริน์  

จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ เมอืงซูรคิ ...ชมเมอืงซูรคิ บรเิวณถนน 

BAHNHOFSTRASSE ย่านชอ้ปป้ิงทีห่รูหราทีสุ่ดในเมอืงซูรคิและใหญ่ทีสุ่ดใน

สวติเซอรแ์ลนด ์ถนนสายน้ีไมใ่ช่ถนนสายทีด่ทีีสุ่ดในสวสิอย่างเดยีวเท่านัน้ แต่

ยงัเป็นถนนทีด่ทีีสุ่ดในยุโรปเลยทเีดยีว เน่ืองจากเป็นทีต่ ัง้ของธนาคารใหญ่ๆ 

มากมาย ชมย่านเมอืงเก่าโบสถใ์หญ่ประจาํเมอืง ทีม่คีวามงดงามของศิลปะทีผ่สมผสานกนัระหว่างสวสิ และ

เยอรมนั 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 

ทีพ่กั ZURICH หรอืเทยีบเท่า 

วนัที่แปดของการเดินทาง          ซูรคิ - กรุงเทพฯ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้นาํท่านเดนิทางสู่ สนามบนิเมอืงซูรคิ เพือ่เดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ 

14.35 น.       ออกเดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK088/EK376 

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

วนัที่เกา้ของการเดินทาง               กรุงเทพ ฯ 

12.05 น.  เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ….. 

**********  

 
หมายเหต ุ กาํหนดการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดเ้พือ่ความเหมาะสม ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะยดึถอืความปลอดภยั ตลอดจน

ผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

 



อตัราค่าใชจ้า่ย   

อตัราค่าใชจ้่าย ผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู)่ พกัเด่ียวจ่ายเพิ่ม 

17-25 พ.ย. 

3-11 ธ.ค. 
76,900.- 

12,500.- 

28 ธ.ค. – 5 ม.ค. 86,900.- 

 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ข้ึนราคาของภาษีน ้ ามนัและ/หรอืภาษีประกนัภยัการเดินทาง และค่าวีซ่า  ** 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าต ัว๋เครื่องบนิไป-กลบั  (Economy Class) ตัว๋กรุป๊เท่านัน้ 

2. ค่าภาษสีนามบนิทกุแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศนาํเทีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมทีร่ะบตุามรายการ หรอืเทยีบเท่า (โรงแรมส่วนใหญ่จะไมม่เีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในภมูปิระเทศทีม่ี

อากาศหนาวเยน็, ราคาโรงแรมอาจมกีารปรบัขึ้นหลายเท่าตวั หากวนัเขา้พกัตรงกบัช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร,์การประชมุ 

อนัเป็นผลทาํใหต้อ้งการเปลีย่นยา้ยเมอืง หรอืเพิม่ค่าทวัรใ์นกรณีพกัทีเ่มอืงเดมิ โดยบรษิทัจะคาํนึงถงึความเหมาะสมและ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั) 

5. ค่าอาหารทีร่ะบตุามรายการ 

6. ค่าบรกิารนาํทวัรโ์ดยหวัหนา้ทวัร ์

7. ค่าวซี่าเชง็เกน้ (สถานทูตจะเป็นผูก้าํหนดนดัหมายคิวยืน่วซี่าตามกรุป๊ แลว้ลูกคา้ไมส่ามารถเดนิทางมายืน่ได ้ตามกาํหนดการ 

กรณีทีจ่ะตอ้งมค่ีาใชจ่้ายเพิม่เตมิ ท่านจะตอ้งเป็นผูช้าํระเองเท่านัน้  ท่านละ 500.- บาท)  

8. ค่าประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง ในวงเงนิท่านละไมเ่กนิ 1,750,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์(ค่ารกัษาพยาบาลสาํหรบัคนไขใ้น 

จากอบุตัเิหต ุและเจบ็ป่วย (แอดมดิ 8 ชม.) / การเคลือ่นยา้ยเพือ่การรกัษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลือ่นยา้ยกลบัประเทศ / 

ค่าใชจ่้ายในการส่งศพหรอือฐักลบัประเทศ (เท่านัน้) 
 

อตัราน้ีไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมจดัทาํหนงัสอืเดนิทาง , แจง้เขา้แจง้ออกสาํหรบัผูท้ีไ่มไ่ดถ้อืหนงัสอืเดนิทางของไทย 

2. ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% และภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % ในกรณีทีต่อ้งการใบกาํกบัภาษ ี

3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, มนิิบารแ์ละทวีช่ีองพเิศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มส ัง่พเิศษ 

4. ค่าทปิคนขบัรถในยุโรป ท่านละ 16 สวสิฟรงั 

5. ค่าทปิหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 25 สวสิฟรงั  

กรุณาจองกอ่นลว่งหนา้ พรอ้มช าระเงนิค่ามดัจ า ท่านละ 30,000.- บาท 

ภายใน 3 วนันบัจากวนัจอง มิฉะนั้นทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ที่จะขอรบัลูกคา้รายต่อไป 

ช าระสว่นที่เหลอื 15 วนั ลว่งหนา้กอ่นออกเดินทาง มิฉะนั้นขอสงวนสทิธ์ิในการคืนเงนิค่ามดัจ าท ัง้หมด ถอืว่าท่านยกเลกิอตัโนมตั (AUTO CANCLE) 

 

เงือ่นไขการส ารองที่นัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้อย่างนอ้ย 4 สปัดาหก่์อนการเดนิทาง พรอ้มชาํระงวดแรก 30,000.- บาท  

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 45 วนัขึ้นไป  คืนมดัจาํท ัง้หมด 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัขึ้นไป  เกบ็ค่าจ่ายท่านละ 2,000.-บาท 



 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 20-24 วนั  เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทาง 25-29 วนั   ไมค่ืนเงนิมดัจาํไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิ้น 

 กรณียกเลกิก่อนการเดนิทางนอ้ยกว่า 20 วนั  เกบ็ค่าใชจ่้าย 100% ของราคาค่าทวัรท์ ัง้หมด 

 บรษิทัขอสงวนสทิธิ์ ไมข่ายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่ดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารกั หรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่งัเกยีจของคนส่วนใหญ่ 

เช่น ไมร่กัษาเวลาเลย พดูจาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงดงัราํคาญรบกาวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง ชกัชวนผูอ้ื่นใหก่้อนความ

วุ่นวายในทวัร ์ฯลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางสวนใหญ่) 

 บรษิทัไมข่ายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กนิ 4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั) 

 บรษิทัไมข่ายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุตํา่กว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้ทางบรษิทัฯ ก่อนจองทวัรเ์พือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั) ตอ้งขออภยั

ท่าน เพราะหากเดก็งอแง จะไปรวบกวนผูร่้วมเดนิทางอื่น 

 บรษิทัไมข่ายทวัรแ์ก่ท่าน ทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนจองทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุป) ตอ้งขออภยั เพือ่ความสะดวกและ

รวดเรว็ในหมูค่ณะเป็นส่วนใหญ่ 

หมายเหต ุ 

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

หรอื ผูร่้วมเดนิทางในคณะไมส่ามารถผ่านการพจิารณาวซี่าไดค้รบ 15-20 ท่าน ซึง่ในกรณีน้ีทางบรษิทัฯ ยนิดคีืนเงนิใหท้ ัง้หมดหกั

ค่าธรรมเนียมวซี่า หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ื่นใหถ้า้ตอ้งการ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ทีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน้ี์ เมือ่เกดิเหตจุาํเป็นสุดวสิยัจนไมอ่าจ   แกไ้ขไดแ้ละจะไม่

รบัผดิชอบใดๆ ในกรณีทรพัยส์นิสูญหาย สูญเสยีหรอืไดร้บับาดเจบ็ทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัรแ์ละเหตสุุดวสิยั

บางประการ เช่น การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล ต่างๆ  

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิ์การใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศ

ไมว่่าในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงนิในทกุกรณี  

 กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานฑตู เพือ่ใหอ้ยู่ใน ดุลพนิิจของสถานฑตู 

เรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศ จะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ เมือ่ท่านไดช้าํระเงนิมดัจาํหรอื

ท ัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของ บรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและ

ยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆของเอกสารวซี่า 

หมายเหตุ  

1. การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็าม อาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่านจะ

ถกูปฏเิสธวซี่า สถานทูตไมค่ืนค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํรอ้งใหมก่ต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียมใหมท่กุคร ัง้  

2. หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณต์ามนดัหมาย และโปรด

แต่งกายสุภาพ ท ัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หนา้ทีไ่ปอาํนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสาร

เพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักลา่วเช่นกนั  

3. กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ์ในการแจง้สถานทูตเพือ่ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของทางสถานทูต

เรื่องวซี่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯเมือ่ท่านได ้ชาํระเงนิมดัจาํหรอื

ท ัง้หมด จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยท ัง้หมด  

4. ทางบรษิทัฯ เป็นแค่ตวัแทนอ านวยความสะดวกในขัน้ตอนการยื่นวซ่ีา แต่ในการพจิารณาอนุมตัวิซี่า จะอยู่ในดุลพนิิจของทาง

สถานทูตฯ เท่านั้น ซึง่อาจจะเกดิความไมส่ะดวกแก่ท่านได ้ทางบรษิทัฯ จงึตอ้งขออภยัมา ณ ทีน้ี่  

 *** ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้ม และมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศตามทีร่ะบุ

เท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซี่าปลอมหรอืผดิวตัถปุระสงคใ์นการยืน่ขอวซี่าท่องเทีย่ว ทางบรษิทั

ฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการคืนเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นจรงิ  *** 



 

ขอ้ความซึ่งถอืเป็นสาระส าหรบัท่านผูมี้เกยีรตซิึ่งร่วมเดินทาง  

ทางบรษิทัฯ  เป็นตวัแทนในการจดันาํสมัมนา และการเดนิทางทีม่คีวามชาํนาญ โดยจดัหาโรงแรมทีพ่กั อาหาร 

ยานพาหนะ และสถานทีท่่องเทีย่วพรอ้มท ัง้การสมัมนา ดูงาน เพือ่ความสะดวกสบาย และเกดิประโยชนสู์งสุดในการเดนิทาง ท ัง้น้ีทาง

บรษิทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบในอบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายทีเ่กดิจากโรงแรมทีพ่กั ยานพาหนะ,  อนัเน่ืองจากอบุตัเิหตรุวมถงึภยั

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

ระหว่างประเทศ, การนดัหยุดงาน, ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ, สายการเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถิน่,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวี

ซ่าจากกงสุล และ / หรอื ส่วนงานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสถานเอกอกัคราชฑตู รวมถงึผูม้อีาํนาจทาํการแทนประจาํประเทศไทย (โดยไมจ่าํตอ้ง

แสดงเหตผุล เน่ืองจากเป็นสทิธพิเิศษทางการทูต) ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ หมายรวมถงึในระหว่างการเดนิทางท่องเทีย่วท ัง้

ใน หรอื ต่างประเทศ แต่ทางบรษิทัฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ ทีร่บัประกนัในกรณีทีผู่ร่้วมเดนิทาง

ถกูปฎเิสธโดยเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ /หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ เน่ืองมาจาก

ความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฎบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคุมโรคตดิต่อเฉพาะพื้นทีม่กีารปลอมแปลงเอกสาร

เพือ่การเดนิทาง รวมถงึมสีิง่ผดิกฎหมาย บรษิทัฯ จะไมค่ืนค่าใชจ่้ายใดๆ รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้าม

ความจาํเป็น หรอืเพือ่ความเหมาะสมทัง้ปวง โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้น้ีการขอสงวนสทิธิดงักล่าว บรษิทั จะยดึถอืและ

ค านึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภยัของท่านผูมี้เกยีรต ิซึ่งร่วมเดินทางเป็นส าคญั 

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ลูกคา้ทีเ่คยเดนิทางแลว้มคีวามประพฤตไิมน่่ารกัหรอืมพีฤตกิรรมเป็นทีร่กัเกยีจของคนส่วนใหญ่  

เช่น ไมร่กัษาเวลาเลย พดู จาหยาบคาย ดื่มสุราบนรถ ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผูอ้ื่น เอาแต่ใจตนเอง หรอืถอืว่ามากลุม่ใหญ่แลว้ไม่  

เกรงใจผูอ้ื่นชกัชวนผูผ้ืน่ใหก่้อนความวุ่นวานในทวัร์ ฯลฯ (เพือ่ความสุขของผูเ้ดนิทางเป็นส่วนใหญ่)  

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มข่ายทวัรแ์ก่ท่านทีม่คีรรภเ์กนิ 4 เดอืน (เพราะอาจเกดิอนัตราย / เพือ่ความปลอดภยั / เวน้มใีบรบัรอง

แพทย)์  

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขายหรอืไมข่ายทวัรแ์ก่ท่านทีม่เีดก็ทารกอายุตํา่กว่ากว่า 2 ขวบ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนจองทวัรเ์พือ่หา

ขอ้สรุป ร่วมกนั) ตอ้งกราบขออภยัท่าน เพราะหากเดก็งอแงจะไปรบกวนผูเ้ดนิทางท่านอื่น  

- บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใ์นการขาย หรอืไมข่ายแก่ท่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ (กรุณาแจง้บรษิทัฯ ก่อนซื้อทวัร ์เพือ่หาขอ้สรุปร่วมกนั)   

- ในกรณีทีท่่านจะใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนีํา้เงนิ) เดนิทางกบัคณะ บรษิทัฯ สงวนสทิธท์ีจ่ะไมร่บัผดิชอบ หากท่านถกู  ปฏเิสธ

การเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตเิราใชห้นงัสอืเดนิทางบคุคลธรรมดา เลม่สเีลอืดหมู  

- ท่านทีจ่ะออกตัว๋ภายในประเทศ เช่น เชยีงใหม ่ภเูกต็ หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพือ่ขอคาํยนืยนัว่าทวัรน์ ัน้ๆ ยนืยนั  การ

เดนิทาง หากท่านออกตัว๋โดยไมไ่ดร้บัการยนืยนัจากพนกังานแลว้ทวัรน์ ัน้ยกเลกิ บรษิทัฯ ไมส่ามารถรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายนัน้ได ้   

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

หากมกีารเสยีเวลาระหว่างวนัทกุกรณีโปรแกรมอาจตอ้งแกไ้ขปรบัเปลีย่น  - เมือ่ท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้หมายถงึท่านยอมรบั

ในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจว้แลว้ขา้งตน้  

  

“ขอขอบพระคุณทกุท่านที่ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบรษิทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครัง้น้ี” 

 

เอกสารประกอบการการยื่นวซ่ีา สวสิฯ 
 

 หนงัสอืเดนิทาง(Passport) ตอ้งมีอายุเหลอืมากกว่า6 เดือนและมหีนา้เหลอืสาํหรบั

ประทบัวซี่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ 



 รูปถา่ย (พึ้นหลงัสขีาวเท่านั้น) 

- รูปถ่ายปจัจบุนัหนา้ตรงขนาด  2น้ิว จาํนวน 3  ใบ (ใชรู้ปสพีื้นหลงัขาว ถา่ยมาตรฐานไม่เกนิ 6 เดือน ซึ่งขยายจากฟิลม์

เท่านั้นรูปโพลาลอยด/์สติ๊กเกอรใ์ชไ้ม่ได ้) และกรุณาเขยีนชื่อ-นามสกลุตวับรรจงไวด้า้นหลงัรูป 

  หลกัฐานการเงนิ ประเภทออมทรพัย ์ / สถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชี กระแสรายวนั 

- สเตทเมน้รายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั 6เดือน หรอืย่างนอ้ย 4 เดือน (อพัเดทยอด ไม่เกนิ 15 วนันับจากวนัยื่นเอกสาร) 

ยอดเงนิในบญัชีขัน้ต า่ 100,000.- 

หลกัฐานการท างาน (เป็นภาษาองักฤษและเป็นหลกัฐานปจัจุบนัเท่านั้น) 

กรณีเป็นพนักงาน 

- หนงัสอืรบัรองการทาํงานตวัจรงิ  ระบอุาชพี-ตาํแหน่ง, เงนิเดอืนและระยะเวลาในการทาํงาน(อายุไมเกนิ 1 เดอืนก่อนยืน่ และชื่อ 

นามสกลุภาษาองักฤษ ตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์)  

กรณีเป็นเจา้ของกจิการ 

- ใชส้าํเนาหนงัสอืรบัรองบรษิทัทีม่ชีื่อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้ส่วน พรอ้มท ัง้เซน็ชื่อรบัรองสาํเนาและประทบัตรา

บรษิทัฯ (อายุสาํเนาไมเ่กนิ 3 เดอืน)  

กรณีเป็นนักเรยีนหรอืนักศึกษา 

- หนงัสอืรบัรองการเป็นนกัเรยีน นกัศึกษา ตวัจรงิ เป็นภาษาองักฤษจากทางโรงเรยีนหรอืสถาบนัทีก่าํลงัศึกษาอยู่ (อายุไมเกนิ 

1 เดอืนก่อนยืน่)  

   สาํเนาทะเบยีนบา้น (แปลเป็นภาษาองักฤษ) 

   สาํเนาบตัรประชาชน  (แปลเป็นภาษาองักฤษ) 

   สาํเนาใบสูตบิตัร (กรณีอายุตํา่กว่า 20 ปี) (แปลเป็นภาษาองักฤษ) 

   สาํเนาใบเปลีย่นชื่อ – นามสกลุ (ถา้ม)ี (แปลเป็นภาษาองักฤษ) 

   สาํเนาใบทะเบยีนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ ) (แปลเป็นภาษาองักฤษ)  

** เอกสารทกุอย่างทีเ่ป็นสาํเนา หา้มถ่ายรูปและ้ปริ้น ตอ้งถ่ายเอกสารจากตน้ฉบบั หรอืสแกนเท่านัน้ค่ะ 

** ส าหรบัผูเ้ยาวอ์ายุต า่กว่า18ปี ที่เดินทางคนเดียวหรอืเดินทางกบับดิาหรอืมารดาเพยีงคนเดียวจาํเป็นตอ้งยืน่หนงัสอืยนิยอมจาก

บดิาหรอืมารดาอกีคนทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางไปดว้ยและจะตอ้งออกมาจากทางอาํเภอเท่านัน้ พรอ้มท ัง้สูตบิตัรทะเบยีนบา้นและใบเปลีย่น

นามสกลุ (ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ) ในใบคาํรอ้งขอวซี่าจะตอ้งมลีายเซน็ตข์องบดิามารดาพรอ้มท ัง้ถ่ายสาํเนา หนงัสอืเดนิทาง

ของบดิามารดาดว้ยในกรณีทีบ่ดิามารดาไมม่หีนงัสอืเดนิทางผูส้มคัรตอ้งเขยีนหนงัสอือธบิายพรอ้มแนบสาํเนาบตัรประชาชนของบดิา

มารดาดว้ย 

หมายเหต ุ : กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถออกค่าใชจ้า่ยเองได ้

- ผูท้ีอ่อกค่าใช่จ่ายใหจ้ะตอ้งเป็นพ่อ แม ่พี ่นอ้งสามแีละภรรยาเท่านัน้และจะตอ้งมหีลกัฐานเป็นลายลกัษณอ์กัษรเพือ่แสดงว่าเป็น

บคุคลทีอ่อกค่าใช่จ่ายใหท้ ัง้หมดพรอ้มท ัง้ถ่ายสาํเนาทะเบยีนบา้น  

- ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางอยู่ดว้ยกนัโดยไมจ่ดทะเบยีนจะตอ้งมหีนงัสอืชี้แจง้เป็นภาษาองักฤษ ใหท้างสถานทูตทราบ  

 

 

 

 

 

 


