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ก ำหนดกำรเดินทำง 

มีนำคม 26 มีนำคม – 06 เมษำยน 2561 139,900.- 

เมษำยน 
14 - 25 เมษำยน 2561 

28 เมษำยน – 09 พฤษภำคม 2561 
139,900.- 

พฤษภำคม 18-29 พฤษภำคม 2561 139,900.- 

มิถุนำยน 01-12 มิถุนำยน2561 139,900.- 

ตำรำงเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลำ 

วนัที่สอง กรุงเทพฯ-ซูริค BKK-ZRH TG 970 01.05-07.50 

วนัทีสิบเอ็ด มิลำน-กรุงเทพฯ MXP-BKK TG 941 14.05-05.55+1 

วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ 

22.00 น. พรอ้มกันท่ี สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู ้โดยสารขาออก ชั้น 4 

แถว D เคาน์เตอรส์ายการบินไทย แอร์เวย ์(TG) ประตูทางเขา้ท่ี 2 โดยมี
เจา้หนา้ท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัในการตรวจเอกสารและสมัภาระใน

การเดินทาง 

 

วนัที่สอง กรุงเทพฯ-ซูริค-เมืองชไตน ์อมั ไรน-์อพัเพนเซล-ซูก 

01.05 น. ออกเดินทางสู่ ท่ำอำกำศยำนซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยสายการ

บินแห่งชาติ เท่ียวบินท่ี TG970 
 

07.50 น. เดินทางถึง ท่ำอำกำศยำนซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์หลงัจากผ่านพิธี

ตรวจคนเขา้เมืองแลว้  

 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ดินแดนแห่งภูเขำเขียวขจีและทะเลสำบอนังดงำม 

น ำท่ำนนัง่ชมววิสวยของเส้นทำงรถไฟสายเบอร์นินา เอก็ซเพรส รถไฟสำยประวติัศำสตร์เก่ำแก่สุด 

 และรถไฟสายกลาเซียร์ เอก็ซเพรส รถไฟสำยโรแมนติกท่ีสุดในสวสิเซอร์แลนด์ 
น าท่านพิชิตเทือกเขาแอลป์ ณ ยอดเขำกรอนเนอรแ์กรต ขึ้ น ยอดเขำชทำนเซอรฮ์อรน์  

ขึ้ นกระเชา้ Cabrioกระเชา้ลอยฟ้าเปิดประทุนแห่งแรกของโลก  

เยือนสถานีรถไฟท่ีอยูส่งูท่ีสุดในยุโรป ณ ยอดเขำจุงเฟรำ  

ชมแม่น า้เวอร์ซาก้า หรือแม่น ้ำคริสตลั แม่น ้ำแห่งอญัมณี ตั้งอยูใ่จกลำงหุบเขำสวสิแอลป์ 
 เยอืนเมืองท่องเท่ียวดงัๆ ของสวสิ อำทิ เจนีวา มองเทรอซ์ เมืองแสนสวยริมทะเลสำบเลอมงัค์ 
เท่ียวเมืองอพัเพนเซล เมืองเกษตรกรรมท่ีไดช่ื้อวำ่มีธรรมชำติสวยงำม แบบชนบทสวิสแท้ๆ   

เป็นแหล่งผลิตชีสท่ีมีช่ือเสียง เป็นเมืองท่ีรำยลอ้มดว้ยเทือกเขำแอลป์กบัทุ่งหญำ้ท่ีเขียวขจีผสมกบัสีสันของดอก
หญำ้หลำกสี อำคำรบำ้นเรือนยงัคงอนุรักษไ์วใ้นสไตลด์ั้งเดิมซ่ึงมีลกัษณะโดดเด่นเฉพำะตวั 

เท่ียวชมทะเลสาบบลูซี หรือ ทะเลสำบสีน ้ำเทอควอยส์ พเิศษ ให้ท่านได้ทาน เมนูปลาเทราซ์ 

เท่ียวมลิาน ใหท่้ำนชอ้ปป้ิงอยำ่งจุใจกลำงมหำนครแห่งแฟชัน่ 
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 น า ท่ านเ ดินทางเข ้าสู่  เ มือง ซูริค(Zurich) เ ป็นเมือง ท่ี ใหญ่ ท่ี สุดใน 

สวิตเซอรแ์ลนด ์เมืองน้ีเป็นศูนยก์ลางทางการคา้และวฒันธรรมท่ีรูจ้กักนัทัว่

โลก (เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์คือ เมืองเบิร์น) จากการส ารวจในปี 

2006 และ ปี 2007 ซูริค ไดร้บัการขนานนามว่าเป็นเมืองท่ีมี"คุณภาพชีวิต

ท่ีดีท่ีสุด"ในโลก ซูริค ถูกสรา้งขึ้ นโดยชาวโรมนั  (เรียกว่า " Turicum ") ใน

คริสตศตวรรษท่ี 15 เมืองน้ีอยู่เหนือน ้าทะเลราว 400 เมตร (1,340 ฟุต) 

และมีทะเลสาบซูริคอยู่ทางเหนือห่างออกไปราว 27 กิโลเมตร (17 ไมล)์ 

เมืองซูริคเป็นเมืองเก่าท่ีตั้ งขนาบข้างด้วยแม่น ้ าลิมแมทท่ีไหลมาจาก

ทะเลสาบทางทิศเหนือ ดว้ยประชากรราว 336,000 ซูริคจึงเป็นเมืองท่ีใหญ่

ท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด์ และยังประกอบไปดว้ยโบสถ์เก่าแก่ น ้าพุ ถนนหิน 

อาคารต่างๆ ท่ีบางแห่งก็มีอายุมากกว่า 700 ปี บา้นเรือนและรา้นคา้เล็กๆ 

มากมาย  

หลงัจากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองชไตน ์อมั ไรน ์(STEIN AM RHEIN) 

(ระยะทาง 22 กม.) เป็นเมืองโบราณเล็กๆมีแม่น ้าไรน์ไหลผ่านกลางเมือง

และมีถนนสายหลักเพียงสายเดียวอาคารบา้นเรือนปลูกสรา้งมาแต่โบราณ 

โดยบางบา้นจะมีมุขหน้าต่างยื่นออกมา ผนังนอกบา้นมีการวาดภาพสีน ้าปูน

เปียก fresco บอกเล่าเร่ืองราวต่างๆเอาไว ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน  
บ่ำย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมือง อพัเพนเซล (APPENZELL) เมืองท่ีไดข้ึ้ นช่ือว่า

เป็นเมืองการ์ตูนในนวนิยายของชาวสวิส ท่ีตั้งอยู่ในหุบเขา อีเบนนาลพ ์

(Ebenalp) อยูท่างทิศตะวนัออกของประเทศ ซ่ึงใกลก้บัประเทศ ลิคเทนสไตน์ 

(Liechtenstein ) เป็นเมืองท่ีรายลอ้มดว้ยเทือกเขาแอลป์กบัทุ่งหญา้ท่ีเขียวขจี

ผสมกบัสีสนัของดอกหญา้หลากสี อาคารบา้นเรือนยงัคงอนุรกัษ์ไวใ้นสไตล์

ดั้งเดิมซ่ึงมีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวดว้ยจัว่หน้าบา้นลักษณะโคง้มน และ

หลงัคาท่ีท าจากกระเบ้ืองท่ีมีช่ือเสียงของท่ีน่ี น าท่านเดินเล่นชมตัวเมืองอัพ

เพนเซล ใหท่้านถ่ายรปูกบัศาลาวา่การเมือง และย่านตึกเก่าของเมือง และให้

ท่านอิสระถ่ายวิวทิวทศัน์รอบเมืองอพัเพนเซลตามอธัยาศยั 

จากน้ันเดินทางสู่เมืองซูก (Zug) 

 

ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารในโรงแรม  

ที่พกั น ำท่ำนเขำ้สู่ที่พกัโรงแรม PARK HOTEL หรือเทียบเท่ำ  

วนัที่สำม อนัเดอรแ์มท – รถไฟ GLACIER EXPRESS - เซอรแ์มท 
เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

09.00 น. จากน้ันไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมือง อันเดอรแ์มท (Andermatt) เมือง

เล็กๆน่ารกัท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาและเป็นชุมทางสายรถไฟ กลาเซีย เอ็กซ

เพรส (GLACIER EXPRESS)  รถไฟสายโรแมนติคท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดของ

สวิตเซอรแ์ลนด ์

 

เทเที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคารอาหาร อำหำรทอ้งถิ่น 
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13.54 น. น าท่านออกเดินทางขึ้ นสู่เซอร์แมทโดย รถไฟสำย กลำเซียรเ์อ็กซเพรส

(Glacier Express) สมัผัสความงามตลอด 2 ขา้งทาง ดว้ยระยะเวลาเกือบ 3 

ชัว่โมง ท่ีท่านจะไดด่ื้มด า่กบัธรรมชาติของภเูขาสงูของเทือกเขาแอลป์ ทุ่งหญา้ 

บา้นทรงชาเล่ต ์สายน ้าธรรมชาติท่ีงดงามจนถึงเมืองเซอรแ์มท (ZERMATT)  

หมู่บา้นในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซ่ึงปลอดมลภาวะทั้งปวง 

เพราะ ไม่มีรถยนต์ท่ีใช้น ้ ามันเป็นเช้ือเพลิง ทั้งเมืองใช้รถแบตเตอร์ร่ี , 

จกัรยาน และเดินเท่าน้ัน  อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมืองสูดบรรยากาศอัน

แสนบริสุทธ์ิ 

 

ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน  
ที่พกั น ำท่ำนเขำ้สู่ที่พกัโรงแรม HOTEL AMBASSADOR หรือเทียบเท่ำ 
วนัที่สี่ เซอรแ์มท-ยอดเขำกอรเ์นอรแ์กรต-ทำซ-มองเทรอซ ์

gเชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
09.00 น. จากน้ันน าท่านสมัผสัประสบการณก์ารเยือนยอดเขาแรกของทริปน้ี 

น าท่านนั่งรถรำงข้ึนสู่ยอด GORNERGRAT เพ่ือชมความงามอันสุดจะ

บรรยายของยอดเขามทัเตอร์ฮอรน์ จนกลายมาเป็นฉากของภาพยนตรห์ลาย

เร่ือง ผ่านชมแบบบา้นและความเป็นอยู่ของชาวสวิสท่ีสืบทอดกนัมาเป็นเวลา

หลายรอ้ยปีระหวา่งสองขา้งทาง 

 

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน   
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่เมืองทำซ (Tasch) โดยรถไฟ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ 

เมืองมองเทรอซ ์(Montreux) เมืองตากอากาศท่ีตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา 

ไดช่ื้อวา่ริเวียร่าของสวิส ชมความสวยงามของทิวทศัน์ บา้นเรือนริมทะเลสาบ 

น าท่านแวะถ่ายรูป ปรำสำทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุ

กว่า 800 ปี สรา้งบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตั้งแต่ยุคโรมนัเรืองอ านาจ

โดยราชวงศซ์าวอย โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือควบคุมการเดินทางของนักเดินทาง

และขบวนสินค้าท่ีจะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต้หรือจากตะวันตกสู่

ตะวนัออกของสวิตเซอร์แลนด์ เน่ืองจากเป็นเสน้ทางเดียวท่ีไม่ตอ้งเดินทาง

ขา้มเทือกเขาสงูชนั ปราสาทแห่งน้ีจึงเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซ่ึงเอาเปรียบ

ชาวสวิสมานานนับรอ้ยปี ปราสาทแห่งน้ีจึงเป็นอนุสาวรียแ์ห่งความเกลียดชงั

ของชาวสวิส ในปี ค.ศ.1530 เกิดการต่อต้านการเอารัดเอาเปรียบของ

ราชวงศซ์าวอย โดยมีคนหนุ่มเลือดรอ้นแห่งเจนีวา 3 คน ไดเ้ป็นผูน้ าต่อตา้น 

แต่ทา้ยท่ีสุดคนหน่ึงถูกจับประหารชีวิต คนหน่ึงหนีหายไป ส่วนอีกคนหน่ึง 

ถูกจบัขงัคุกล่ามโซ่ไวท่ี้ปราสาทชิลยองนานถึง 4 ปี ก่อนท่ีราชวงศซ์าวอย จะ

ถูกท าลายอย่างส้ินเชิงจากกองทัพแห่งเบิรน์ในปีค.ศ.1536 จากน้ันอิสระให้

ท่านเดินเล่นชมเมือง 

 

ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารจีน  
ที่พกั น ำท่ำนเขำ้สู่ที่พกัโรงแรม HOTEL EDEN PALACE AU LAC หรือเทียบเท่ำ  
วนัที่หำ้ มองเทรอซ-์เวเว่ย-์โลซำนน-์อีววัร-์เจนีวำ 
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เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย ์(Vevey) เมืองท่ีไดร้บัการขนานนามวา่ 

"ไข่มุกแห่งริเวียร่ำสวิส (Pearls of the Swiss Riviera)" ดินแดนท่ีเหมาะแก่

การท ากิจกรรมแทบทุกฤดกูาล น าท่านแวะถ่ายรปูกบั รูปป้ัน ชำรลี์ แชปลิน 

(Chaplin Statue) ผูเ้ป็นศิลปินตลกแห่งฮอลลีวูด้ ซ่ึงในอดีตไดเ้คยใชบ้ั้นปลาย

ชีวิตท่ีเมืองน้ี 

ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่เมืองโลซำนน ์(Lausanne) น าท่านชม เมืองโล

ซำนน ์ซ่ึงตั้งอยู่บนฝั่งเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับไดว้่าเป็น

เมืองท่ีมีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด์ มี

ประวติัศาสตรอ์นัยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 เมืองโลซานน์ตั้งอยู่บนเนิน

เขาริมฝัง่ทะเลสาบเจนีวา จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทศัน์ท่ีสวยงาม 

และอากาศท่ีปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเท่ียวจากทัว่โลกใหม้าพกัผ่อน

ตากอากาศท่ีน่ี เมืองน้ียงัเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัส าหรบัชาวไทยเน่ืองจาก

เป็นเมืองท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จยา่ น าท่านเดินชม สวนสำธำรณะที่มี

รูปป้ันลิง 3 ตวั ปิดหู ปิดปำก ปิดตำ อนัเป็นสถานท่ีทรงโปรดของในหลวง

เมื่อทรงพระเยาว์ และ  ถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ท่ีรัฐบาลไทยส่งไปตั้งใน

สวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน  
บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ หมู่บำ้นอีววัร ์(YVOIRE) ประเทศฝรัง่เศส เป็นเมืองท่ีมี

อายุเก่าแก่กวา่เจ็ดรอ้ยปี เป็นเมืองในยุคกลางของยุโรป ท่ียงัมีการอนุรกัษ์

เก็บรกัษาปราสาท ประตเูมือง และก าแพงเก่าแก่เอาไว ้ปัจจุบนัถูกจดัใหเ้ป็น

หน่ึงในหมูบ่า้นท่ีสวยท่ีสุดของฝรัง่เศส น าท่าน ชมหมู่บำ้นเก่ำแก่ที่สรำ้งใน

ยุคกลำงที่สวยงำมของฝรัง่เศส ท่ีมีอายุกวา่ 700 ปี และยงัไดร้บัรางวลั

ชนะเลิศในปี 2006 ในการดแูลรกัษาไดดี้ท่ีสุด ตวับา้นเรือนถูกประดบัดว้ย

ดอกไมไ้มว่า่จะฤดไูหน ก็ตาม จนไดร้บัรางวลั “Four Flowers” ระดบัยุโรป 

และไดร้บัรางวลั International Trophy for Landscape และพืชสวน อีกทั้งยงั

เป็นหมูบ่า้นตวัอยา่งของฝรัง่เศสในปี 2002 อีกดว้ย  

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เจนีวำ (Geneva) เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและมี

ความส าคญัมากเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ไดร้บัการยก

ยอ่งวา่เป็นเมืองนานาชาติ (Global City) เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งขององคก์ร

ระหวา่งชาติส าคญัๆ หลายองคก์ร เช่น ส านักงานใหญ่ขององคก์าร

สหประชาชาติประจ าทวีปยุโรป, องคก์ารอนามยัโลก (WHO), องคก์าร

การคา้โลก (WTO) เป็นตน้ นอกจากน้ีแลว้กรุงเจนีวายงัเป็นสถานท่ีจดัตั้ง

องคก์ารสนันิบาตชาติ ใน ค.ศ. 1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864   

น าท่านชม น ้ำพุเจดโด กลางทะเลสาบเลคเลมงัค ์น ้าพุท่ีไดร้บัการยอมรบัว่า

สูงและมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก และยงัเป็นหน่ึงในสถานท่ีส าคญัท่ีมีช่ือเสียง

ท่ีสุดของกรุงเจนีวา โดยสามารถมองเห็นไดจ้ากทุกจุดในเมือง น ้าพุเจดโด

 



 

 
5 

เป็นน ้ าพุท่ีได้รับการยอมรับว่าเป็น "สัญลักษณ์ของกรุงเจนีวา" โดยน ้ าพุ

สามารถพุ่งไดสู้งสุดประมาณ 140 เมตร (459 ฟุต) น ้าพุถูกติดตั้งในปี 

1886 น าท่านแวะถ่ายภาพกับ นำฬิกำดอกไม้สวนอังกฤษ (Jardin 

Anglais) ริมทะเลสาบเจนีวา จากน้ันอิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน  
ที่พกั น ำท่ำนเขำ้สู่ที่พกัโรงแรม HOTEL RAMADA ENCORE หรือเทียบเท่ำ  

วนัที่หก เจนีวำ-ทะเลสำบบลซีู-เมืองอินเทอรล์ำเกน -กรินเดอวำล 
เชำ้ จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ BLAUSEE LAKE (BLUE LAKE) ทะเลสาบสีน ้า 

เทอรค์วอยสเ์ป็น ทะเลสาบของเอกชน ท่ีอยูใ่นเขต Bernese Oberland อยู่

ระหวา่งเมือง Frutigen และ Kandersteg เป็นท่ีๆใชไ้ว ้ส าหรบัเพาะพนัธุป์ลา

เทราซ ์ดว้ยความสวยงามของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสีน ้าทะเลสาบมีสี

เขียวมรกตและมีความใสจนมองเห็นพ้ืนดินดา้นล่างและสามารถมองเห็น 

ปลาเทราซแ์วกว่ายในทะเลสาบอีกดว้ย จนขึ้ นช่ือว่า Blausee Blue Trout โดย

ยงัเปิดใหนั้กท่องเท่ียวสามารถตกปลาเทราซไ์ดอี้กดว้ย อิสระให ้ท่านเดินเล่น

ถ่ายรปูกบัทะเลสาบท่ีมีความสวยงามแห่งน้ี 

 

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร พิเศษ เมนูปลำเทรำซ ์  
บ่ำย น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอรล์ำเกน (Interlaken) เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่

ระหวา่ง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ ์(Lake Brienz)  
อนัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั และ มีความส าคญัประหน่ึงเมืองหลวงของ

แบรน์เนอรโ์อเบอลนัด ์มีภาพของยอดเขาจงูเฟราเป็นฉากหลงั 
ไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวำล (Grindelwald) อนัไดช่ื้อว่าเป็น

เมืองสกีรีสอรท์ท่ีสวยท่ีสุดในโลกตั้งอยูใ่นหุบเขารายลอ้มดว้ยภเูขาท่ีสวยงาม

เป็นสถานท่ีโรแมนติกท่ีสุด เมืองเล็กๆท่ามกลางโอบกอดของเทือกเขาแอลป์

ท่ีแสนโรแมนติก และเมืองแห่งน้ีจะหนาแน่นไปดว้ยนักท่องเท่ียวมากมาย

ในช่วงฤดหูนาว เน่ืองจากกรินเดลวาลน้ันเป็นเมืองแห่งรีสอรท์กีฬาฤดหูนาวท่ี

มีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของสวิตเซอรแ์ลนด ์

 

ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน  
ที่พกั น ำท่ำนเขำ้สู่ที่พกัโรงแรม HOTEL SUNSTAR หรือเทียบเท่ำ  

วนัที่เจ็ด กรินเดอวำล-ข้ึนเขำจุงเฟรำ-เลำเทอบรุนเน่น-ลเูซิรน์  

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านสู่สถานีรถไฟฟ้าเพ่ือขึ้ นรถไฟสายจุงเฟราบาหเ์นน สู่ ยอดเขำจุงเฟรำ 

(Jungfraujoch) ซ่ึงไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกอีก

ของสวิสเซอรแ์ลนด ์ระหวา่งทางก่อนถึงจุงเฟราน้ัน ท่านสามารถพบเห็นบา้น

สไตลส์วิสน่ารกัท่ีกระจดักระจายอยูท่ัว่ไป มีทั้งบา้นสีน ้าตาลเขม้ตดักบั

หนา้ต่างสีแดงสด, สีครีมอ่อนตดักบัประตหูน้าต่างสีเขียวสด สวยงามแปลก

ตาและมีเสน่ห ์วิวธรรมชาติท่ีสลบักนัระหวา่งสีเขียวของภเูขา ทุ่งหญา้ กบั 

พ้ืนท่ีท่ีปกคลุมดว้ยหิมะสีขาว ระหวา่งการเดินทางรถไฟจะจอดใหท่้านไดช้ม
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ความงดงามของเทือกเขาแอลป์ จนถึงยอดเขำจุงเฟรำ (Jungfraujoch) ซ่ึงมี

ความสูงถึง 13,642 ฟุต เป็นยอดเขาท่ีสงูท่ีสุดในทวีปยุโรป (TOP OF 

EUROPE) น าท่านชม กลาเซียรห์รือธารน ้าแข็งขนาดใหญ่ จากน้ันสนุกสนาน

กบัการเล่นหิมะในลานกวา้ง SPHINX จุดชมวิวท่ีสงูท่ีสุดในยุโรป สามารถ

มองเห็นไดก้วา้งไกลท่ีสุด ณ จุด 3,571 เมตร ชมถ ้ำน ้ำแข็งท่ีแกะสลกัให้

สวยงาม อยูใ่ตธ้ารน ้าแข็ง 30 เมตร สมัผสักบัภาพของธารน ้าแข็ง Alestsch 

ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตร และไมค่วร

พลาดกบัการส่งโปสการด์โดยท่ีท าการไปรษณียท่ี์สงูท่ีสุดในยุโรป อิสระให้

ท่านไดเ้ดินเล่นและถ่ายรปูตามอธัยาศยั 

เที่ยง รบัประทานอาหาร ณ ภตัตาคาร บนยอดเขาจุงเฟรา  

บ่ำย น าท่านเดินทางเมือง เลำเทอบรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN)  ตั้งอยูทิ่ศ

ตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เชิญเท่ียวชมวิวทิวทศัน์สวยงาม 

เช่ย น ้าตกทรุมเมลบาค อยู่ในภเูขาวนวนเป็นเกลียว เกิดจากธารน ้าแข็งมี10

ชั้น และน ้าตก Staubbach น ้าไหลแรงและเย็นมากๆ เห็นมีฝงูแกะท่ีเล้ียงอยู่

รอบๆ ส่วนถนนในหมูบ่า้นของเมืองมีเสน้ดียวขนานไปกบัช่องเขา ส าหรบั

รา้นคา้ต่างๆในเมืองน้ี อยูใ่กล้ๆ กนั รวมถึงรา้นสหกรณ ์ท่ีน่ี ยงัเป็นจุดรวม

ของรถไฟหลายสาย ท่ีสถานี Lauterbrunnen ชมความงามของภเูขาท่ีอยู่ราย

รอบแนวเทือกเขา Alps,หุบเขา Lauterbrunnen Valley รวมถึงยอด Jungfrau  

น าท่านเดินเล่นแวะถ่ายรปูกบัหมูบ่า้น เล็กๆในหุบเขาท่ีแยกเป็นสองแพร่ง 

เงียบสงบท่ีไมวุ่ย่วาย โดยมีฉากหลงัของหมูบ่า้นคือน ้าตกท่ีมีช่ืเสียงท่ีสุดช่ือวา่ 

ชเตำบบ์ำค (Staubbach) น ้าตกท่ีมีความสูง 300 เมตร และเป็นหน่ึงใน

น ้าตกท่ีตกลงมาแบบมว้นเดียวจบท่ีสงูท่ีสุดในยุโรป 

จากน้ันไดเ้วลาน าท่านเดินสู่เมือง ลเูซิรน์ (LUZERN) เมืองท่องเท่ียวอนัดบั

หน่ึงของสวิตเซอรแ์ลนด ์อิสระทุกท่านชมเมืองหรือเลือกสินคา้ของท่ีระลึก

ต่างๆ  หรืออิสระเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 

 

ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน  

ที่พกั น ำท่ำนเขำ้สู่ที่พกัโรงแรม IBIS STYLES LUZERN CITY HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่แปด ลเูซิรน์-เขำชทำนเซอรฮ์อรน์-ลเูซิรน์  

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขำชทำนเซอรฮ์อรน์ (Mt.Stanserhorn) ตั้งอยูใ่น

ต าบล Nidwalden ใกล ้กบัชายแดนรฐั Obwalden มีความสงูท่ี 1,898 เมตร

(6,227 ฟุต)น าท่านนัง่รถรางไอน ้า ระหวา่งทางคุณจะไดช้มวิวแบบพา

โนราม่าและใหท่้านไดส้มัผัสการเดินทางโดยขึ้ นกระเชา้ “Cabrio” กระเชา้

ลอยฟ้าเปิดประทุนท่ีมี2ชั้นแห่งแรกของโลกท่ีคงมีความหมายมาจากค าว่า 

“Cabriolet”หรือ“Convertible” ซ่ึงหมายถึง คลา้ยรถเปิดประทุน ขึ้ นสู่ยอดเขา 

Mount Stanserhorn กระเชา้เปิดประทุน “Cabrio” ใชง้บประมานในการสรา้ง

ถึง ราคา 28,100,000 CHF สวิสฟรงัซ ์(เป็นเงินไทยประมาณ 

983,500,000 บาท) เสน้ทางขนส่งสาธารณะแห่งถูกสรา้งขึ้ นตั้งแต่ 1981 
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เสร็จในปี 1893 โดยนกธุรกิจ 3 ท่าน คือ Franz Josef Bucher-Durrer and 

Josef Durrer-Gasser 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน   

บ่ำย น าท่านชมและแวะถ่ายรปูกบั สะพำนไมช้ำเพล หรือสะพำนวิหำร (Chapel 

bridge) ซ่ึงขา้มแม่น ้ารอยซ ์เป็นสะพานไมท่ี้เก่าแก่ท่ีสุดในโลก มีอายุหลาย

รอ้ยปี เป็นสญัลกัษณแ์ละประวติัศาสตรข์องเมืองลเูซิรน์เลยทีเดียว สะพาน

วิหารน้ีเป็นสะพานท่ีแข็งแรงมากมุงหลงัคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยงัป้อม

แปดเหล่ียมกลางน ้า จัว่แต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเร่ืองราวประวติั

ความเป็นมาของประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกวา่ 400 

ปี แต่น่าเสียดายท่ีปัจจุบนัสะพานไมน้ี้ถูกไฟไหมเ้สียหายไปมาก ตอ้งบรูณะ

สรา้งขึ้ นใหมเ่กือบหมด จากน้ันน าท่านชมรปู แกะสลกัสิงโตรอ้งไห ้หรือ 

อนุสำวรียรู์ปสิงโตหิน เป็นอนุสาวรียท่ี์ตั้งอยูใ่จกลางเมือง ไมไ่กลจากสะพาน

ไมม้ากนัก อนุสาวรียร์ปูสิงโตหิน แกะสลกัอยูบ่นหนา้ผา ท่ีหวัของสิงโตจะมี

โล่ห ์ซ่ึงมีกากบาทสญัลกัษณข์องสวิสเซอรแ์ลนดอ์ยู ่อนุสาวรียร์ปูสิงโตแห่งน้ี

ออกแบบและแกะสลกัโดย ธอร ์วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลกัอยูร่าว 2 ปี ตั้งแต่ 

ค.ศ.1819-1821 โดยสรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในดา้นความ

กลา้หาญ ซ่ือสตัย ์จงรกัภกัดี ท่ีเสียชีวิตในประเทศฝรัง่เศส ระหวา่งการต่อสู ้

ป้องกนัพระราชวงัในครั้งปฏิวติัใหญ่สมยัพระเจา้หลุยสท่ี์ 16 อิสระใหท่้าน 

ชอ้ปป้ิงสินคา้ชั้นน าของสวิสตามอธัยาศยั อาทิ นาฬิกาชั้นน า ช็อคโกแลต มีด

พบัวิคทอเรีย นาฬิกากุก๊ก ูฯลฯ 

 

ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน  

ที่พกั น ำท่ำนเขำ้สู่ที่พกัโรงแรม IBIS STYLES LUZERN CITY HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่เกำ้ ลเูซิรน์-เซนต ์มอริทช-์รถไฟ BERNINA EXPRESS– ทิรำโน่ (อิตำลี)  

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่เมือง เซนต ์มอริทช ์(ST.MORITZ) เมืองตากอากาศท่ีแพง

ท่ีสุดในสวิตเซอรแ์ลนด ์ และศนูยก์ลางกีฬาสกีท่ีมีช่ือเสียงระดบัโลก โดยตวั

เมืองน้ันตั้งอยูใ่นรฐัเกราบึนเดิน (Graubünden) เป็นรฐัท่ีใหญ่ท่ีสุด และอยู่

ทางตะวนัออกสุดของประเทศ ตั้งอยูบ่นยอดท่ีสงูท่ีสุดของเทือกเขาแอลป์ 

นอกจากน้ีแลว้เมืองตากอากาศแห่งน้ียงัเคยไดร้บัเลือกใหเ้ป็นสถานท่ีแขง่ขนั

กีฬาโอลิมปิคฤดหูนาวถึง 2 ครั้งอีกดว้ย น าท่านชมความงดงามของทะเลสาบ 

เซนต ์มอริทซ ์(Lake St. Moritz) ซ่ึงหากท่านมาในช่วงฤดรูอ้นจะพบกบั

ความงดงามของน ้าใสสีเขียวมรกต แต่ถา้เป็นหน้าหนาว น ้าในทะเลสาบจะ

กลายเป็นน ้าแข็งทั้งหมด อิสระทุกท่านตามอธัยาศยั 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน  

บ่ำย  น าจากน้ันน าเดินทางโดยรถไฟสายท่องเท่ียว BERNINA EXPRESS  

(เสน้ทำงรถไฟที่สวยที่สุดในโลก) จากเมืองเซนตม์อริทซ ์สู่เมือง ทิรำโน่ 

(Tirano) ของประเทศอิตาลี รถไฟสาย BERNINA EXPRESS รถไฟสายเก่าแก่
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ท่ีสุดของสวิตเซอรแ์ลนด ์เปิดบริการตั้งแค่ปีค.ศ.1910 เป็นรถไฟด่วนพิเศษ 

แบบตูโ้ดยสารชมวิวแบบพาโนราม่า ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ท่ีมีหิมะ

ปกคลุมตลอดทั้งปี ผ่านหุบเหว ล าธาร โตรกผา อุโมงค ์55 แห่ง และสะพาน

196 แห่ง โดยเฉพาะสะพานโคง้วงกลมท่ี Brusio มีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก 

เปิดวิ่งตลอดทั้ง ถือวา่เป็นเสน้สายรถไฟท่ีวิวทิวทศัน์สวยท่ีสุดในโลก และวา่

กนัวา่หากใครไดม้านัง่รถไฟสายน้ีก็ไม่ตอ้งไปนัง่รถไฟท่องเท่ียวสายอ่ืนๆ ใน

โลกเลย   จากน้ันเดินทางถึงเมืองทิราโน (ใชเ้วลาประมาณ 2 .30 ชัว่โมง) 

จากน้ันน าท่านเดินเล่นชมเมืองทิรำโน 

ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน  

ที่พกั น ำท่ำนเขำ้สู่ที่พกัโรงแรม BERNINA HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่สิบ ทิรำโน-เบลลินโซน่ำ  

เชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านออกเดินทางสู่เมือง  เบลลินโซน่ำ ( BELLINZONA) เมืองหลวงท่ีมี

ช่ือเสียงของมณฑล ทีชีโน เมืองท่ีไดร้บัการขนานนามว่า “เมืองแห่งปราสาท” 

โดยตวัเมืองตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกของ แม่น ้าทีชีโน (Ticino River) โดยถดั

ขึ้ นไปเหนือแมน่ ้าจะเป็นเทือกเขาแอลป์   

น าท่านเดินชมเมือง เบลลินโซน่ำ ซ่ึงท่านจะพบกบัเมืองในยุคกลางท่ีมีการ

อนุรกัษ์บา้นเรือนและหมู่ปราสาทหลายหลงัไวไ้ดอ้ย่างดีเยี่ยม โดยมี สถานท่ี

ท่ีน่าท่องเท่ียวส าคญัก็คือปราสาท เพราะเมืองน้ีมีปราสาทขนาดใหญ่ 3 แห่ง

ดว้ยกนั คือ Castelgrande, Castello di Montebello และ Castello di Sasso 

Corbaro ทั้ง 3 ปราสาทไดร้บัการขึ้ นทะเบียนจาก UNESCO เป็นมรดกโลก

ดว้ย  อิสระใหทุ้กท่านเดินเล่นถ่ายรปูตามอธัยาศยั 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน  

บ่ำย น าท่านเดินทางสู่ Verzasca Valley เพ่ือน าท่านชม แม่น ้ำเวอรซ์ำสกำ้ 

(Verzasca River) หรือ "แมน่ ้าคริสตลั" (Crystal River) แมน่ ้าแห่งอญัมณีท่ี

ตั้งอยูใ่จกลางหุบเขาสวิสแอลป์ มีความโดดเด่นในเร่ืองของความใสสะอาด

ราวกบัคริสตลั โดยจุดท่ีลึกสุดของแม่น ้าสายน้ีอยูที่ มีลึกถึง 50 ฟุต และมี

ระยะทางยาว 30 กิโลเมตร โดยแมน่ ้าสายน้ีมีตน้ก าเนิดจากเทือกเขา Pizzo 

Barone และไหลลงสู่ทะเลสาป Lake Maggiore จุดเด่นของสถานท่ีแห่งน้ีคือ

แมน่ ้าเวอรซ์าสกา้คือมีสีเขียวอมฟ้า หรือท่ีเราเรียกกนัว่า เทอรค์วอยส ์

(Turquoise) นัน่เอง 

จากน้ันน าท่านเดินทางสู่มิลำน (Milan)มีช่ือเสียงในดา้นแฟชัน่ ศิลปะ และ 

เคร่ืองหนัง เป็นเมืองแห่งแฟชัน่ส าคญัเมืองหน่ึงของโลก ในลกัษณะเดียวกบั  

นิวยอรก์ ปารีส ลอนดอน จากน้ันน าท่านชอ้ปป้ิงท่ี แกลลอรี่ วิคเตอร ์เอ็ม 

มำนูเอล มิลำน เป็นอาคารศนูยก์ารคา้ หา้งเก่าแก่อาคารกระจกเก่าแก่และ 

สง่างามท่ีสุดของโลกแห่งหน่ึง ตั้งอยูเ่มืองมิลาน ประเทศอิตาลี เป็นศูนยร์วม 
สินคา้แบรนดเ์นมอนัทนัสมยั มมีสินคา้มากมายใหเ้ลือกซ้ือไมว่า่จะเป็น 

 



 

 
9 

 

 

 

 

เส้ือผา้ กระเป๋า รองทา้ และนาฬิกา แบรนดเ์นมช่ือดงัมากมาย อาทิ หลุยส ์ 

วิตตอง,พราดา้,เฟอรากาโม,่อารม์าน่ี,เวอรซ์าเช่ หรือ เลือกซ้ือสินคา้ 
พ้ืนเมือง อิสระใหส้ ารวจสินคา้แบรนดเ์นมช่ือดงัของอิตาลีตามอธัยาศยั 

ค ำ่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

ที่พกั น ำท่ำนเขำ้สู่ที่พกัโรงแรม HOLIDAY INN MILAN NORD HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

วนัที่สิบเอ็ด มิลำน  

gเชำ้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 น าท่าน เดินทางเขา้สู่จุดศนูยก์ลางอนัศกัด์ิสิทธ์ิ เพ่ือถ่ายรปูกบั ดูโอโม 

(DUOMO) มหาวิหารแบบกอธิคท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสามในยุโรป สรา้งในปี 

1386 ดา้นนอก มีหลงัคายอดเรียวแหลมจ านวน 135 ยอด และมีรปูป้ันหิน

อ่อนจากทุกยุคทุกสมยักวา่ 2,245 ช้ิน บนสุดมีรปูป้ันทองขนาด 4 เมตรของ

พระแมม่าดอนน่าเป็นสง่าอยู ่อิสระใหท่้านไดถ่้ายภาพเป็นท่ีระลึก หลงัจาก

น้ันน าท่านชม โรงละครโอเปร่า ลาสกาล่า ชมรปูป้ันของ ลีโอนาโด ดาวินชี 

จิตรกรเอกท่ีโด่งดงั 

 

11.30 น. น าท่านออกเดินทางสู่ ท่ำอำกำศยำนมัลเพนซ่ำ ประเทศอิตำลี  
14.05 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายกำรบินไทย แอรเ์วย ์เท่ียวบินท่ี TG 941  
วนัที่สิบสอง  กรุงเทพฯ  

05.55 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ  

 

*** รำคำและรำยกำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงตำมควำมเหมำะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัสภำวะของเงินบำทที่ไม่คงที่  
 กำรเปล่ียนแปลงเวลำของสำยกำรบิน / สภำวะทำงอำกำศซ่ึงกำรเปล่ียนแปลงน้ี ทำงบริษทัฯ 

จะยดึถือผลประโยชนข์องผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั *** 

ค่ำทวัรต์อ่ท่ำน : อตัรำค่ำบริกำรน้ีส  ำหรบัผูเ้ดินทำงตั้งแต ่15 ท่ำน ข้ึนไป 
 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
 เด็กอายุ 2-11 ปี (ไมเ่สริมเตียง-พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน)  
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีวีซ่าแลว้หกัออก 

***ทำงบริษทัฯไม่มีบริกำรส ำหรบัลกูคำ้ที่ตอ้งกำรนอนหอ้ง Triple (หอ้งส ำหรบั

ผูใ้หญ่ 3 ท่ำน) *** 

      139,900.- 
19,900.- 

130,900.- 
3,000.- 

รำคำอำจมีกำรปรบัข้ึน-ลง ตำมรำคำน ้ำมนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตำมควำมเป็นจริงที่สำยกำรบิน 
ประกำศปรบั และที่มีเอกสำรยนืยนัเท่ำนั้น (คิด ณ วนัท่ี 20 พ.ย. 2560 ) 

กำรจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณำจองทวัรแ์ละช ำระเงินมัดจ  ำล่วงหนำ้ 40,000 

บำท/ท่ำน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
 กรุณำช ำระค่ำทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนำ้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่ าระเงินส่วนท่ี

เหลือตามวนัท่ีก าหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
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ท่ำนสำมำรถโอนเงินเขำ้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรำยละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่ำทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-ซริูค-กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอรเ์วย ์ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 9 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 
 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน ้าด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการน าเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ (ประเทศสวิสเซอรแ์ลนด)์ ส าหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการ

เดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาล

ในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอำยุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่ำทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 ยโูร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 10 วนั คิดเป็น 50 ยโูร 

 ค่าทิปหวัหน้าทัวรไ์ทย วนัละ 3 ยูโร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 12 วนั คิดเป็น 36 ยูโร หรือขึ้ นอยู่
กบัความพึงพอใจของท่าน 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาใน
หอ้งพกัค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้

จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมี

ค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมม่ีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

กำรยกเลิก : 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วง
เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจ ากบั
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ทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจ า
ท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจ า 40,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจ า 40,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้ าการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การน าเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

เอกสำรในกำรใชย้ืน่วีซ่ำ : ประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์

เอกสำรประกอบกำรขอวีซ่ำ (ใชเ้วลำยื่น 15 วันท ำกำร)  

1. หนงัสือเดินทำง (Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือส าหรบัประทบัวีซ่าอยา่งนอ้ย 2 หนา้ตอ้งมีอายุการใช้

งานเหลือไมน่้อยกวา่ 6 เดือน นับจากหลงัวนัเดินทาง หนังสือเดินทางหา้มช ารุด หรือขีดเขียนใดๆทั้งส้ินภายในหนังสือ

เดินทาง (ส าหรบัท่านท่ีมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าดว้ย เพ่ือความ

สะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)  

2. รูปถ่ำย รูปถ่ำยสีหนำ้ตรงขนำด 1.5 x 2 น้ิว จ  ำนวน 2 ใบ (สดัส่วนใบหนา้โดยละเอียด

เฉพาะใบหนา้สูง 3 ซม. วดัจากหนา้ผากถึงคาง***) (ใชร้ปูสีพ้ืนหลงัขาวเท่าน้ัน ถ่ายไวไ้มเ่กิน 6 

เดือนและตอ้งไมซ่ ้ากบัรปูวีซ่าท่ีมีในเล่ม สต๊ิกเกอรใ์ชไ้มไ่ด,้ หา้มสวมแวน่ตาหรือเคร่ืองประดบั) 

และกรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตวับรรจงไวด้า้นหลงัรปู และใหป้ระกบดา้นหนา้เขา้หากนั (กรุณา

อยา่ใหร้ปูเลอะหมึก และอยา่ใหร้ปูมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะสถานฑตูจะไม่รบัรูปแบบน้ี ท่านอาจจะตอ้งถ่ายใหม)่ 

3. ส ำเนำทะเบียนบำ้น/บตัรประชำชน หรือ ส  ำเนำใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถำ้เคยเปล่ียน) 

4. หลกัฐำนกำรเงิน  

- กรณีผูเ้ดินทางออกค่าใชจ้่ายเอง ใช ้Bank Statement บญัชีออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน ของผูเ้ดินทาง ขอจากทาง

ธนาคารเท่าน้ัน ตอ้งเป็น Statement ตวัเต็มจากธนาคารเท่าน้ัน ไมใ่ช่ส าเนาจากสมุดบญัชี และ อพัเดทไมเ่กิน 15 วนั

หรืออยูใ่นเดือนท่ียื่นวีซ่าสถานทตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั และสถานทตูไมร่บัพิจารณาบญัชีฝากประจ า  

- กรณีผูเ้ดินทางไมไ่ดอ้อกค่าใชจ้่ายเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บญัชีออมทรพัย(์ของผูท่ี้ออกค่าใชจ้่าย) ยอ้นหลงั 6 

เดือน  

5. หลกัฐำนกำรท ำงำน(ภำษำองักฤษและมีอำยุ 1 เดือน นบัยอ้นหลงัจำกวนันัดสมัภำษณ)์  

- กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรบัรองการท างานจากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมท างานและช่วงเวลาท่ี

อนุมติัใหล้าหยุด ตอ้งสะกดใหต้รงตามหน้าพาสปอรต์ 

- กรณีเจา้ของกิจการ ส าเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการ

หรือหุน้ส่วน พรอ้มทั้ง เซ็นช่ือรบัรองส าเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายุส าเนาไมเ่กิน 3 เดือน) 

- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชห้นังสือรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีก าลงัศึกษาอยู ่(สถานทตูไมร่บั

เอกสารท่ีเป็นบตัรนักเรียน ไมว่า่เป็นช่วงปิดเทอม และตอ้งมีอายุ 1 เดือน นับยอ้นหลงัจากวนันัดสมัภาษณ)์ ตอ้งสะกด

ช่ือ-สกุล ใหต้รงตามหน้าพาสปอรต์ 

6. กรณีที่เด็กอำยุต  ำ่กว่ำ 20 ปี ขอส ำเนำสูติบตัร  

กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มผูป้กครอง 

(กรุณาขอ 2 ฉบบั เพ่ือส าหรบัยื่นวีซ่า 1 ฉบบั และอีก 1 ฉบบั รบกวนเตรียมมาวนัเดินทางส าหรบัเจา้หน้าท่ีตรวจคน

เขา้เมืองท่ีสนามบิน)  

- หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
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ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้ นโดย

คดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ พรอ้มทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอรต์

มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้ นโดย

คดัฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอรต์บิดามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดินทางทั้งกบับิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะตอ้งคัดจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัใคร โดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยคดั

ฉบบัจริงจากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มทั้งแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์บิดาและมารดามาดว้ย พรอ้มทั้ง

แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพ่ือรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูด้แูล

บุตรแต่เพียงผูเ้ดียว  

- กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวีซ่า 

7. กรณีสมรสแลว้ ส ำเนำทะเบียนสมรส, ส ำเนำใบหยำ่ หรือ ส ำเนำใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 
 

เอกสำรยืน่วีซ่ำอำจมีกำรปรบัเปล่ียนและขออพัเดทเพิ่มเตมิไดทุ้กเวลำ หำกทำงสถำนทูตแจง้ขอเพิ่มเตมิ 

*** ทำงสถำนทูตไม่ใหด้ึงเล่มพำสปอรต์ในทุกกรณี หำกลกูคำ้จ  ำเป็นตอ้งใชพ้ำสปอรต์เดินทำงในช่วงที่ยืน่วีซ่ำ
กรุป๊ ลกูคำ้จะตอ้งไปแสดงตวัยืน่วีซ่ำเด่ียวเท่ำนั้นและตอ้งแนบตัว๋ที่จะเดินทำงก่อนหนำ้ 

เพ่ือแจง้ใหส้ถำนทูตรบัทรำบ ***1 

หมำยเหตุ : 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ต า่กวา่ 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ

เพ่ือทดแทนเป็นล าดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน  

 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ี

เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี 

บริษัทฯ จะค านึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือ

ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้ ารองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรม

ท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการช าระค่าทัวรเ์ป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ 

บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ

นักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทำงโดยลกูคำ้จดักำรตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลกูคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทัวร์
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ดว้ยตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความ

ล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้ าหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ

ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอค ายืนยนัวา่ทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน 

หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทัวรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบ

ค่าใชจ้า่ยใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อ

ค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 

 หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้ นอยูก่บัขอ้ก าหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าให้

ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต า่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้ น 3-4 เท่าตัว บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋ำเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณำใส่ในกระเป๋ำเดินทำงใบใหญห่า้มน าติดตวัข้ึนบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์ และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนั

ในถุงใสพรอ้มท่ีจะส าแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้ นเคร่ืองได้ และ

หา้มมีรอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

กำรชดเชยค่ำกระเป๋ำในกำรสูญหำย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน ำไม่ควรใส่เขำ้ไปในกระเป๋ำใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการ

บินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน ้าหนักกระเป๋าจริง 

ทั้งน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) 

ดงัน้ันจึงไม่แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดังน้ันท่าน

ตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความช ารุด หรือสูญหาย ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน ใน

ระหวา่งการเดินทาง 

กำรเดินทำงเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูส้งูอายุ มีโรคประจ าตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ม่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็น

หมู่คณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจำกกำรจองทวัรแ์ละช ำระเงินมดัจ  ำแลว้ ทำงบริษทัฯ ถือว่ำท่ำนไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้ำ้งตน้ทุกประกำร 
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ใบตอบรบัการเดินทาง 
 

รายการทวัร์..................................................................................วันเดินทาง....................................................... 

ช่ือผู้ติดต่อ..........................................................................โทรศัพท.์................................................................. 

โทรศัพทม์ือถือ............................................แฟกซ์...................................อเีมล.................................................... 

กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัรท่์านละ 40,000  บาท เพือ่เป็นการยืนยนัการจองทวัร ์ 

รายละเอียดบญัชี  ชื่อบญัชี นายอภิวฒัน ์ จิตตป์รารพ 

 ธนาคารกรุงเทพ เลขที่  118-5-07988-4 สาขา  สลีม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่  065-2-44652-1 สาขา  สลีม ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

 ธนาคารกสกิรไทย เลขที่  602-2-02988-4 สาขา สลีม ซ.22 ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์ 

(ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยืนยนัการจองทวัรส์ าหรบัท่านทีม่ดัจ าเขา้มาก่อนเท่านั้น) 

เงือ่นไขการยกเลิก 

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการย่ืนวีซ่าล่วงหน้า)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วัน หักค่ามัดจ า 40,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจ า 40,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)   

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของค่าทวัร์     

กรุณาส่งแฟกซส์ ารองที่น ัง่ และ หนา้พาสปอรต์ มาทีแ่ฟกซ ์02-635-1256 

หรือส่งใหก้บัเจา้หนา้ทีฝ่่ายขาย โทร. 02-635-1255 

 

ขา้พเจา้รบัทราบเงือ่นไขในรายการทวัรเ์รียบรอ้ยแลว้ 
 

ลงช่ือ...................................................ผู้จอง 
               (............................................................)  
           วันที่.......................................... 
 

 

 

 

ล าดบัท่ี ช่ือ – สกุล (ภาษาองักฤษ) มีวีซ่าเชงเกเกน้

แลว้ วนัท่ี 

หอ้งพกั 

(SGL/TWN/ 

DBL/ TRP) 

เลขท่ี 

สะสมไมล ์

อาหาร 

(หากแพอ้าหาร 

โปรดระบุ) 

      

      

      

      

      


