
 

 

       

 อนัซีนสวิตเซอรแ์ลนด-์ฝรัง่เศส 8 วนั

พิชิตสองยอดเขากลาเซียร3์000 และ ยอดเขาเอกุยย ์ด ูมิดี  

นัง่รถรางเที่ยวหมู่บา้นเมอเรน(MURREN) เที่ยวชารโ์มนิกซ ์เมือง

ทอ่งเที่ยวช่ือดงัที่รายลอ้มไปดว้ยภเูขาสูงทีมี่หิมะปกคลุมตลอดปี 

จองทวัรภ์ายในวันท่ี 15 ก.พ. 2561 รบัส่วนลดทนัที ท่านละ 5,000 บาท !!! 
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ก าหนดวนัเดินทาง 
มีนาคม 22 – 29 มีนาคม 2561 

เมษายน 17 – 24 เมษายน 2561 

มิถุนายน 01 – 08 มิถุนายน 2561 

กรกฎาคม 23 – 30 กรกฎาคม 2561 

ตารางเที่ยวบิน 

วนับิน เมือง CODE เที่ยวบิน เวลา 

วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ-อีสตนับูล BKK-IST TK065 22.35-05.50 

วนัที่สอง อีสตนับูล–ซูริค IST-ZRH TK1907 09.05-10.10 

วนัที่เจ็ด ซูริค–อีสตนับูล ZRH-IST TK1910 19.30-23.25 

วนัที่แปด อีสตนับูล-กรุงเทพฯ IST-BKK TK068 01.25-14.50 

วนัที่หน่ึง กรุงเทพฯ  

19.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู ้โดยสารขาออก โดยมี

เจา้หน้าท่ีของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและตรวจเอกสารการเดินทาง ณ 

เคาน์เตอรส์ายการบนิเตอรกิ์ส แอรไ์ลน ์ชั้น 4 แถว U ประต ู10 

 

22.35 น. เดินทางสู่ กรุงอีสตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบิน เตอรกิ์ส แอรไ์ลน ์

เท่ียวบินท่ี TK065 

 

วนัที่สอง ซูริค-ลเูซิรน์ - เลาเทอบรุนเน่น - เมอเรน - อินเทอรล์าเคน  
05.50 น. เดินทางถึง สนามบินอตาเตริก์ กรุงอีสตนับูล เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ือง   
09.05 น. ออกเดินทางสู่ ซูริค ประเทศสวิสเซอรแ์ลนด  ์โดยสายการบิน เตอรกิ์ส 

แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK1907 

 

10.10 น. เดินทางถึง สนามบินซูริค ประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์หลงัจากผ่านพิธีตรวจ

คนเขา้เมืองแลว้ นําท่านออกเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์ (LUCERNE) อดีตหัว

เมืองโบราณของสวิสเซอรแ์ลนด ์เป็นดินแดนท่ีไดร้บัสมญานามว่า “หลงัคา

แห่งทวีปยุโรป” (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียด

ฟ้าอยา่งเทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมีภเูขาใหญ่น้อยสลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยู่

ตามเนินเขาและไหล่เขา สลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุ่งหญา้อนัเขียวชอุ่ม 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 

  นําท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเพล หรือสะพานวิหาร 

(CHAPEL BRIDGE) ซ่ึงขา้มแม่น้ํารอยซ ์เป็นสะพานไมท่ี้เก่าแก่ท่ีสุดในโลก 

มีอายุหลายรอ้ยปี เป็นสัญลักษณ์และประวติัศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลย

ทีเดียว สะพานวิหารน้ีเป็นสะพานท่ีแข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ 

เช่ือมต่อไปยังป้อมแปดเหล่ียมกลางน้ํา จัว่แต่ละช่องของสะพานจะมี

ภาพเขียนเร่ืองราวประวติัความเป็นมาของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็น

ภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายท่ีปัจจุบนัสะพานไมน้ี้ถูกไฟ

ไหมเ้สียหายไปมาก ตอ้งบูรณะสรา้งขึ้ นใหม่เกือบหมด จากน้ันนําท่านชม 

  



 

 

รูปแกะสลักสิ ง โตร้อง ไห้ หรื อ  อ นุสาวรีย ์รูปสิ ง โตหิน  (  LION 

MONUMENT) เป็นอนุสาวรียท่ี์ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ไม่ไกลจากสะพานไม้

มากนัก อนุสาวรียร์ูปสิงโตหิน แกะสลักอยู่บนหน้าผา ท่ีหัวของสิงโตจะมี

โล่ห ์ซ่ึงมีกากบาทสญัลกัษณข์องสวิสเซอรแ์ลนดอ์ยู ่อนุสาวรียร์ูปสิงโตแห่งน้ี

ออกแบบและแกะสลกัโดย ธอร ์วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลกัอยู่ราว 2 ปี ตั้งแต่ 

ค.ศ.1819-1821 โดยสรา้งขึ้ นเพ่ือเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในดา้นความ

กลา้หาญ ซ่ือสตัย ์จงรกัภกัดี ท่ีเสียชีวิตในประเทศฝรัง่เศส ระหว่างการต่อสู ้

ป้องกนัพระราชวงัในครั้งปฏิวติัใหญ่สมยัพระเจา้หลุยสท่ี์ 16  

14.00 น. ไดเ้วลาสมควร นําท่านเดินทางสู่ เลาเทอบรุนเน่น (LAUTERBRUNNEN)   

ตั้งอยูทิ่ศตะวนัตกเฉียงใตข้องประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เชิญเท่ียวชมวิว

ทิวทศัน์สวยงาม เช่น น้ําตกทรุมเมลบาค อยูใ่นภเูขาวนวนเป็นเกลียว เกิด

จากธารน้ําแข็งมี10ชั้น และน้ําตก Staubbach น้ําไหลแรงและเย็นมากๆ 

เห็นมีฝงูแกะท่ีเล้ียงอยูร่อบๆ ส่วนถนนในหมูบ่า้นของเมืองมีเสน้ดียวขนาน

ไปกบัช่องเขา สาํหรบัรา้นคา้ต่างๆในเมืองน้ี อยูใ่กล้ๆ กนั รวมถึงรา้น

สหกรณ ์ท่ีน่ี ยงัเป็นจุดรวมของรถไฟหลายสาย ท่ีสถานี Lauterbrunnen ชม

ความงามของภเูขาท่ีอยูร่ายรอบแนวเทือกเขา Alps,หุบเขา Lauterbrunnen 

Valley รวมถึงยอด Jungfrau  นําท่านเดินเล่นแวะถ่ายรูปกบัหมูบ่า้น เล็กๆ

ในหุบเขาท่ีแยกเป็นสองแพร่ง เงียบสงบท่ีไมวุ่ย่วาย โดยมีฉากหลงัของ

หมูบ่า้นคือน้ําตกท่ีมีช่ืเสียงท่ีสุดช่ือวา่ ชเตาบบ์าค (Staubbach) น้ําตกท่ีมี

ความสูง 300 เมตร และเป็นหน่ึงในน้ําตกท่ีตกลงมาแบบมว้นเดียวจบท่ีสงู

ท่ีสุดในยุโรป   

จากน้ันนําท่านนัง่เคเบ้ิลคาร ์สู่สถานี Grutschalp จากน้ันเปล่ียนเป็นนัง่ 

รถรางเพ่ือไปยงัหมู่บา้นเมอเรน (MURREN) หมูบ่า้นชาเลตส์วิสท่ีตั้งอยูบ่น

แนวเทือกเขาเอลป์ ถือเป็นหมูบ่า้นท่ีคนสวิสฯต่างบอก วา่ท่ีน่ีสวยงามราว

กบั สรวงสวรรคห์ากอากาศดีทอ้งฟ้าแจ่มใสไมม่ีหมอกบดบงั ท่านสามารถ

ชม 3 ยอดเขาท่ีตั้งตระหง่านเหนือหมูบ่า้นเมอเรน คือยอดเขา 

Eiger,Monch,Jungfrau หากมาในช่วง ดอกไมผ้ลิ เม.ย. – ส.ค. 

ท่านจะพบกบัดอกไม ้ป่า และดอกไมท่ี้ถูกปลกูประดบัไวต้ามบา้นเรือน

สวยงามยิ่งนัก และหมูบ่า้นเมอเรน ถือเป็นหมูบ่า้นปลอดรถยนตจึ์งบริสุทธ์ิ

ยิ่งนัก 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอรล์าเคน (INTERLAKEN) เมืองท่ีมี

ทิวทศัน์งดงามในดา้นของทะเลสาบอีกเมืองหน่ึง เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีตั้งอยู่

ตรงกลางระหวา่งทะเลสาบ 2 แห่งนัน่คือทะเลสาบธูน (THUNER SEE) 
และทะเลสาบเบรียนส ์(BRIENZER SEE) เสมือนประหน่ึงเมืองแห่งน้ีถูก

โอบลอ้มอยูใ่นออ้มกอดของหุบเขาและสายน้ํา สีฟ้าครามสดใสของ

ทะเลสาบจะทาํใหท่้านรูสึ้กสดช่ืน  

 



 

 

ค า่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน  
ที่พกั CITY OBERLAND HOTEL หรือเทียบเท่า  

วนัที่สาม อินเทอรล์าเคน – กลาเซียร3์000 – มองเทรอซ ์– โลซานน ์  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 อิสระใหท่้านเดินเล่นเมืองอินเทอรล์าเคน้ เมืองท่องเท่ียวเมืองหน่ึงของสวิส

แลนด์ท่ีไดช่ื้อว่ามีบรรยากาศและภูมิประเทศสงบสวยงามท่ีสุดแห่งหน่ึง 

เน่ืองจากตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างทะเลสาบ2แห่งคือ ทะเลสาบธันและ

ทะเลสาบเบรียนส ์แวดลอ้มไปดว้ยน้ําจากทะเลสาบ น้ําตกท่ีเกิดจากหิมะ

ละลายไหลลงมาจากขุนเขา น้ําจากแม่น้ําและน้ําท่ีพุ่งเป็นสายกระเซ็นจาก

น้ําพุรอบเมือง เป็นเมืองหน้าด่านสําหรับนักท่องเท่ียว เพราะเป็นทางขึ้ น

ยอดเขาทั้งสามของท่ีน่ี คือ Jungfrau,Eiger และ Monch มกัมาเร่ิมตน้ท่ีน่ี มี

โรงแรม รีสอรท์ รา้นคา้ต่างๆมากมาย 

นําท่านขึ้ นกระเชา้ยกัษ์ ขึ้ นสู่เขากลาเซียร ์3000 (Glacier 3000)  

  

เทเที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขาจุงเฟรา 
 

 

   นําท่านเดินขา้ม “The Peak Walk by Tissot”  สะพานแขวนท่ีมีความยาว 

107 เมตร ขา้มหน้าผาท่ีระดับความสูง 3 ,000 เมตร ท่านจะได้ชม

ทัศนียภาพท่ีสวยงามของเทือกเขาแอลป์ อันสวยงามแบบกวา้งไกลสุด

สายตา 

ไดเ้วลาอนัสมควร นําท่านเดินทางสู่เมืองมองเทรอซ ์(Montreux) เมือง

ตากอากาศท่ีตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ไดช่ื้อว่าริเวียร่าของสวิส ชมความ

สวยงามของทิวทัศน์และบา้นเรือนริมทะเลสาบ นําท่านถ่ายรูปดา้นนอก 

ปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สรา้ง

ขึ้ นบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตั้งแต่ยุคโรมนัเรืองอํานาจโดยราชวงศ ์

SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวน

สินคา้ท่ีจะสญัจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใตห้รือจากตะวนัตกสู่ตะวนัออกของ

สวิตเซอรแ์ลนด ์เน่ืองจากเป็นเสน้ทางเดียวท่ีไมต่อ้งเดินทางขา้มเทือกเขาสูง

ชนั ปราสาทแห่งน้ีจึงเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซ่ึงเอาเปรียบชาวสวิสมา

นานนับรอ้ยปี   
ไดเ้วลานําท่านเดินทางสู่เมืองโลซานน ์(Lausanne) นําท่านชม เมืองโล

ซานน ์ซ่ึงตั้งอยู่บนฝัง่เหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับไดว้่าเป็น

เมืองท่ีมีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของสวิตเซอร์แลนด์ มี

ประวติัศาสตรอ์นัยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 เมืองโลซานน์ตั้งอยู่บนเนิน

เขาริมฝั่งทะเลสาบเจนีวา จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ท่ี

สวยงาม และอากาศท่ีปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเท่ียวจากทัว่โลกให้

มาพกัผ่อนตากอากาศท่ีน่ี  

 



 

 

ค า่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารจีน  
ที่พกั HOTEL DISCOVERY หรือเทียบเท่า  

วนัที่สี่ โลซานน ์– เจนีวา -  อนัเนอซี - ชาโมนิกซ ์   
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านเดินชมเมืองโลซานน์ เมืองน้ียงัเป็นเมืองท่ีมีความสาํคญัสาํหรบัชาว

ไทยเน่ืองจากเป็นเมืองท่ีเคยเป็นท่ีประทับของสมเด็จย่า นําท่านเดินชม 

สวนสาธารณะที่มีรูปป้ันลิง 3 ตวั ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานท่ี

ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว ์และ  ถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ท่ี

รฐับาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ 

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมืองเจนีวา (Geneva) จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ 

เจนีวา (Geneva) เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและมีความสาํคญัมากเป็น

อนัดบัตน้ๆของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ไดร้บัการยกยอ่งวา่เป็นเมือง

นานาชาติ (Global City) เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งขององคก์รระหวา่งชาติสาํคญัๆ 

หลายองคก์ร เช่น สาํนักงานใหญ่ขององคก์ารสหประชาชาติประจาํทวีป

ยุโรป, องคก์ารอนามยัโลก (WHO), องคก์ารการคา้โลก (WTO) เป็นตน้ 

นอกจากน้ีแลว้กรุงเจนีวายงัเป็นสถานท่ีจดัตั้งองคก์ารสนันิบาตชาติ ใน 

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

นําท่านชม น ้าพุเจดโด กลางทะเลสาบเลคเลมงัค ์น้ําพุท่ีไดร้บัการยอมรบั

ว่าสูงและมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก และยังเป็นหน่ึงในสถานท่ีสําคัญท่ีมี

ช่ือเสียงท่ีสุดของกรุงเจนีวา โดยสามารถมองเห็นไดจ้ากทุกจุดในเมือง น้ําพุ

เจดโดเป็นน้ําพุท่ีไดร้บัการยอมรบัว่าเป็น "สญัลกัษณ์ของกรุงเจนีวา" โดย

น้ําพุสามารถพุ่งไดสู้งสุดประมาณ 140 เมตร (459 ฟุต) น้ําพุถูกติดตั้งใน

ปี 1886 นําท่านแวะถ่ายภาพกบั นาฬิกาดอกไมส้วนอังกฤษ (Jardin 

Anglais) ริมทะเลสาบเจนีวา จากน้ันอิสระใหท่้านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

  

เที่ยง อิสระอาหารกลางวนั เพ่ือใหท่้านสะดวกในการชอ้ปป้ิง  
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ เมืองอนัเนอซี (ANNECY) เมืองหลวงของเขต 

ซาวอยตอนบนซ่ึงอาจจะเรียกว่าหอ้งรบัแขกของภูมิภาคโรน-แอลป์ท่ีเต็มไป

ดว้ยนักท่องเท่ียวชาวฝรัง่เศสและสวิตเซอร์แลนด์เป็นเมืองท่ีแวดลอ้มดว้ย

ธรรมชาติ ทะเลสาบภูเขา ทําใหท่ี้น่ีปราศจากมลพิษเป็นเมืองท่ีผลิตน้ําแร่

ชั้นนําของโลกดว้ย  

จากน้ันนําท่าน ชมเมืองอนัเนอซี เมืองพกัตากอากาศท่ีขึ้ นช่ือของฝรัง่เศส

ซ่ึงจะมีนักท่องเท่ียวจากหลากหลายชาติเขา้มาเยี่ยมชมตลอดปี   ชมความ

น่ารกัของเมืองน้ีบริเวณย่านเมืองเก่าท่ีแสนโรแมนติค  ดว้ยตึกทรงโบราณสี

สวยสดเป็นแนวยาวสองฟากฝั่งคลองท่ีมีน้ําใสสะอาด และเต็มไปดว้ยรา้น

ขายของท่ีระลึก  บริเวณใจกลางเมืองน้ันถือว่าเป็นส่วนท่ีโดดเด่นของเมือง

เน่ืองจากยงัคงความเป็นเมืองยุคกลางและยงัเป็นท่ีตั้งของปราสาทโบราณ 

 



 

 

(Annecy Castle) จากศตวรรษท่ี 14 มีคลองขนาดเล็กไหลผ่านใจกลาง

เมือง นําท่านถ่ายรูปกบัปาเลสเ์ดอไลล ์(Palais d'Isle) หรือ "คุกเก่า" 

สัญลักษณ์ของเมืองอันซีและเป็นหน่ึงในอนุสรณ์สถานท่ีถูกถ่ายภาพมาก

ท่ีสุดของฝรัง่เศส เป็นปราสาทโบราณท่ีถูกสรา้งขึ้ นในปี 1132 ตวัอาคารถูก

สรา้งขึ้ นในรูปทรงสามเหล่ียมคลา้ยหัวเรือโบราณท่ีทอดสมออยู่ในแม่น้ํา

และถูกประกาศใหเ้ป็นอนุสาวรียป์ระวติัศาสตรใ์นปี 1900 จากน้ันนําท่าน

ถ่ายรูปกับมหาวิหารแซ็ง-ปีแยรแ์ห่งอานซี (Cathedrale Saint-Pierre 

d'Annecy) มหาวิหารนิกายโรมนัคาทอลิกและเป็นอนุสาวรียแ์ห่งชาติท่ี

สาํคญัแห่งหน่ึงของฝรัง่เศส สรา้งขึ้ นในช่วงศตวรรษท่ี 16 ปัจจุบนัมหาวิหาร

แห่งน้ีไดก้ลายเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีไดร้บัความนิยมมากแห่งหน่ึง

ของจงัหวดัโอต-ซาววั และของแควน้โรนาลป์     

จากน้ันนําท่านเดินทางสู่เมืองชาโมนิกซ ์(CHAMONIX) เมืองท่องเท่ียวช่ือ

ดัง  และเ ป็นเมืองพักตากอากาศท่ีอยู่ ติดกับ เ ทือกเขาแอลป์  และ

สวิสเซอรแ์ลนดท่ี์รายลอ้มไปดว้ยภูเขาสูงท่ีมีหิมะปกคลุมตลอดปีเป็นท่ีนิยม

ของคนฝรัง่เศสเป็นอยา่งมาก   

นําท่านเดินเล่นชมเมือง ตั้งอยู่ใกลย้อดเขา AIGUILLES ROUGES และเมือง 

COURMAYEUR ในอิตาลี ถือเป็นเมืองท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของฝรัง่เศสใน

กลุ่มผู ้รักการเล่นสกีและกีฬาภูเขาหลากหลายชนิด โดยมีความใหญ่เป็น

อันดับส่ีของฝรัง่เศส อีกทั้งเป็นเมืองตากอากาศยอดนิยมของผูท่ี้มาเท่ียว

หรือมาเล่นกีฬาฤดหูนาว โดยมียอดเขามองบลงัคท่ี์ถือเป็นส่ิงจงูใจเป็นพิเศษ

สาํหรบั นักปีนเขาภเูขา อีกทั้งยงัมีช่ือเสียงมาก    

อิสระใหท่้านเดินเล่นอิสระชมเมือง เลือกซ้ือของฝากหรือของท่ีระลึกตาม

อธัยาศยั 

ค า่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน  
ที่พกั HOTEL DU BOIS หรือเทียบเท่า  

วนัที่หา้ ชาโมนิกซ ์– ทาซ – เซอรแ์มท - แทช  

gเชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  
 นําท่านขึ้ นกระเชา้ (Cable Car) สู่ยอดเขาเอกุยย ์ดู มิดี (l'Aiguille du 

Midi) เพ่ือสมัผัสธรรมชาติและยอดเขาน้ําแข็งท่ีความสูง 3,842 เมตร ท่ีน่ี

ท่านสามารถมองเห็นยอดเขามงต์บลงัค ์ท่ีสูงท่ีสุดในยุโรปแบบพาโนรามา 

360 องศา นําท่านขา้มสะพานลอยเพื่อเดินทางสู่ลิฟท ์เพ่ือขึ้ นสู่ยอดเขา นํา

ท่าน ชมยอดเขามองบลองก ์ท่ีถือว่าเป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป อิสระ

ใหท่้านเพลิดเพลินกบัทศันียภาพของยอดเขามองบลองก ์ 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน   
บ่าย จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองทาซ (TASCH) จนกระทัง่ถึงเมืองแทซ  



 

 

จากน้ันเปล่ียนการเดินทางโดยรถไฟสู่เมืองเซอรแ์มท (ZERMATT) เมือง

ตากอากาศท่ีสวยงามดุจสวรรคบ์นดินอยูส่งูกวา่ระดบัน้ําทะเล 1,620 เมตร 

ซ่ึงสงวนสถานท่ีไวใ้หมี้แต่อากาศบริสุทธ์ิ โดยหา้มรถท่ีใชแ้ก๊สและน้ํามนัเขา้

มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้ ท่ีมีไวบ้ริการนักท่องเท่ียว  
นําท่านชมเมืองเซอรแ์มท เมืองท่ีไม่อนุญาตใหร้ถยนต์วิ่งและเป็นเมืองท่ี

ไดร้บัการยกย่องว่าปลอดมลพิษท่ีดีของโลก ตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1 ,620 

เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจา้ของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สัญลักษณ์ของ

สวิตเซอรแ์ลนด ์อิสระใหท่้านไดช้มเมือง มีรา้นคา้มากมาย เมืองน้ีเป็นท่ีช่ืน

ชอบของนักสกีจากทัว่โลก   
ไดเ้วลาสมควรนําท่านเดินทางกลบัสู่ เมืองทาซ (Taesch) โดยรถไฟ  

ค า่ *.*.*. อิสระอาหารคํา่ เพ่ือความสะดวกในการชอ้ปป้ิง *.*.*.   
ที่พกั HOTEL ELITE หรือเทียบเท่า  

วนัที่หก ทาซ– เบลลินโซน่า – เวอรซ์าสกา้ - ลเูซิรน์  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่านออกเดินทางสู่เมือง  เบลลินโซน่า ( BELLINZONA) เมืองหลวงท่ีมี

ช่ือเสียงของมณฑล ทีชีโน เมืองท่ีได้รับการขนานนามว่า “เมืองแห่ง

ปราสาท” โดยตัวเมืองตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกของ แม่น้ําทีชีโน (Ticino 

River) โดยถดัข้ึนไปเหนือแมน้ํ่าจะเป็นเทือกเขาแอลป์   

นําท่านเดินชมเมือง เบลลินโซน่า ซ่ึงท่านจะพบกบัเมืองในยุคกลางท่ีมีการ

อนุรกัษ์บา้นเรือนและหมูป่ราสาทหลายหลงัไวไ้ดอ้ยา่งดีเยี่ยม โดยมี 

สถานท่ีท่ีน่าท่องเท่ียวสาํคญัก็คือปราสาท เพราะเมืองน้ีมีปราสาทขนาด

ใหญ่ 3 แห่งดว้ยกนั คือ Castelgrande, Castello di Montebello และ 

Castello di Sasso Corbaro ทั้ง 3 ปราสาทไดร้บัการขึ้ นทะเบียนจาก 

UNESCO เป็นมรดกโลกดว้ย  อิสระใหทุ้กท่านเดินเล่นถ่ายรปูตามอธัยาศยั 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน  
บ่าย นําท่านเดินทางสู่ Verzasca Valley เพ่ือนําท่านชม แม่น ้าเวอรซ์าสกา้ 

(Verzasca River) หรือ "แมน้ํ่าคริสตลั" (Crystal River) แมน้ํ่าแห่งอญัมณีท่ี

ตั้งอยูใ่จกลางหุบเขาสวิสแอลป์ มีความโดดเด่นในเร่ืองของความใสสะอาด

ราวกบัคริสตลั โดยจุดท่ีลึกสุดของแม่น้ําสายน้ีอยูที่ มีลึกถึง 50 ฟุต และมี

ระยะทางยาว 30 กิโลเมตร โดยแมน้ํ่าสายน้ีมีตน้กาํเนิดจากเทือกเขา Pizzo 

Barone และไหลลงสู่ทะเลสาป Lake Maggiore จุดเด่นของสถานท่ีแห่งน้ีคือ

แมน้ํ่าเวอรซ์าสกา้คือมีสีเขียวอมฟ้า หรือท่ีเราเรียกกนัว่า เทอรค์วอยส ์

(Turquoise) นัน่เอง  

จากน้ันไดเ้วลานําท่านเดินสู่เมือง เมืองลูเซิรน์ (LUCERNE) อดีตหวัเมือง 

โบราณของสวิสเซอรแ์ลนด ์เป็นดินแดนท่ีไดร้บัสมญานามวา่ “หลงัคาแห่ง 

 



 

 

ทวีปยุโรป” (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูงเสียดฟ้า 

อยา่งเทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมีภเูขาใหญ่นอ้ยสลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยู่ 

ตามเนินเขาและไหล่เขา สลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุ่งหญา้อนัเขียวชอุ่ม 

ค า่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร อาหารจีน  
ที่พกั HOTEL IBIS STYLES LUZERN CITY หรือเทียบเท่า  

วนัที่เจ็ด ลเูซิรน์ - เซนต ์กลัเลน – ซูริค - อีสตนับูล  
gเชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 นําท่าน ล่องเรือทะเลสาบลเูซิรน์(lakeLucerne Cruise) ทะเลสาบส่ี 

พนัธรฐัท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัท่ี4ของประเทศมีความงดงามของ 

ทศันียภาพอยูท่่ามกลางหุบเขาท่ีโอบลอ้มดว้ยยอดเขาริกิ(MountRigi)และ 

ยอดเขาพิลาตุส(Mount Pilatus) ทาํใหว้ิวทิวทศัน์ดงูดงามยิ่งข้ึนทะเลสาบ 

ลเูซิรน์ ไดช่ื้อวา่สวยสุดในสวิตเซอรแ์ลนดท์ศันียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบ 

ลเูซิรน์ เป็นอาคารบา้นเรือนแบบสมยัใหม ่มีถนนเลียบไปตามเนินเขา 

ตลอดระยะทาง ริมทะเลสาบจดัเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไมน้านาพรรณ 

ออกดอกบานสะพรัง่ 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต ์กลัเลน (St. Gallen) เมืองท่ีตั้งอยูท่าง 

ตะวนัออกของประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์ท่ีถูกตั้งข้ึนในศตวรรษท่ี 7 เพ่ือเป็น 

สถานท่ีในการศึกษา และประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  

นําท่านแวะถ่ายรปูกบัเมืองเก่า  เมืองแห่งศาสนาและการศึกษา 

 

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารทอ้งถ่ิน  
 นําท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich) เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

สวิตเซอรแ์ลนด ์เมืองน้ีเป็นศนูยก์ลางทางการคา้และวฒันธรรมท่ีรูจ้กักนัทัว่

โลก จากการสาํรวจในปี 2006 และ ปี 2007 ซริูค ไดร้บัการขนานนามวา่

เป็นเมืองท่ีม ี"คุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีสุด"ในโลก ซริูค ถูกสรา้งขึ้ นโดยชาวโรมนั 

(เรียกวา่ " Turicum ") ในคริสตศตวรรษท่ี 15 เมืองน้ีอยูเ่หนือน้ําทะเลราว 

400 เมตร (1,340 ฟุต) และมีทะเลสาบซริูคอยูท่างเหนือห่างออกไปราว 

27 กิโลเมตร (17 ไมล)์ เมืองซริูคเป็นเมืองเก่าท่ีตั้งขนาบขา้งดว้ยแม่น้ําลิ

มแมทท่ีไหลมาจากทะเลสาบทางทิศเหนือ ดว้ยประชากรราว 336,000 ซู

ริคจึงเป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในสวิตเซอรแ์ลนด ์และยงัประกอบไปดว้ยโบสถ์

เก่าแก่ น้ําพุ ถนนหิน อาคารต่างๆ ท่ีบางแห่งก็มีอายุมากกวา่ 700 ปี 

บา้นเรือนและรา้นคา้เล็กๆ มากมาย  
จากน้ันใหท่้านไดอิ้สระเลือกซ้ือสินคา้ของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนัง, 
มีดพบั, นาฬิกายี่หอ้ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

 

17.00 น. นําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค   
19.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงอีสตนับูล ประเทศตุรกี โดยสายการบินเตอรกิ์ส แอร์  



 

 

ไลน ์เท่ียวบินท่ี TK1910 
23.25 น. ถึงสนามบิน กรุงอีสตนับูล ประเทศตุรกี(แวะเปล่ียนเคร่ืองเพ่ือเดินทาง

กลบัสู่กรุงเทพฯ) 

 

วนัที่แปด อีสตนับูล - กรุงเทพฯ  
01.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพ โดยสายการบินตอรกิ์ส แอรไ์ลน ์เท่ียวบินท่ี TK068  
14.50 น. ถึง สนามบินสุวรรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

*.*.*.*. Go Together *.*.*.*. 

 

ค่าทวัรต์อ่ท่าน : อตัราค่าบริการน้ีส  าหรบัผูเ้ดินทางตั้งแต ่20 ท่าน ข้ึนไป 
 ผูใ้หญ่พกัหอ้งคู่ หรือเด็ก 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1ท่าน  
 ในกรณีท่ีท่านเดินทางคนเดียว หอ้งพกัเด่ียว เพ่ิมท่านละ 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่า กรณีมีวีซ่าแลว้หกัออก 

***ทางบริษทัฯไม่มีบริการส าหรบัลกูคา้ที่ตอ้งการนอนหอ้ง Triple (หอ้งส าหรบั

ผูใ้หญ่ 3 ท่าน) *** 

      84,900.- 
8,900.- 
3,000.- 

ราคาอาจมีการปรบัข้ึน-ลง ตามราคาน ้ามนัที่ปรบัข้ึนลง แตจ่ะปรบัตามความเป็นจริงที่สายการบิน 
ประกาศปรบั และที่มีเอกสารยนืยนัเท่านั้น (คิด ณ วนัท่ี 02 ก.พ. 2561 ) 

การจองทวัร ์  

  หากท่านสนใจและประสงคจ์ะเดินทาง กรุณาจองทวัรแ์ละช าระเงินมัดจ  าล่วงหนา้ 30,000 

บาท/ท่าน (เพ่ือเป็นการยืนยนัการเดินทางของท่าน) 
 กรุณาช าระค่าทวัรส์่วนที่เหลือล่วงหนา้ 30 วนั ก่อนการเดินทาง หากท่านไมช่าํระเงินส่วนท่ี

เหลือตามวนัท่ีกาํหนด ทางบริษัทฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข 
ท่านสามารถโอนเงินเขา้บญัชีของบริษทัฯ ดงัรายละเอียดดงัน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่าทวัรร์วม : 
  ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั กรุงเทพฯ-อีสตนับลู-ซริูค-อีสตนับลู-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน

เตอรกิ์ส แอรไ์ลน์ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง และค่าประกนัภยัสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกั 5 คืน ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน) 



 

 

 ค่าอาหารทุกมื้ อตามระบุ และค่าน้ําด่ืม วนัละ 1 ขวด/ท่าน 
 ค่าพาหนะในการนําเท่ียว ตลอดการเดินทาง 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุไวใ้นโปรแกรม 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเกน้ (ประเทศสวิสเซอรแ์ลนด)์ สาํหรบัหนังสือเดินทางประเทศไทย  
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน และหวัหนา้ทวัรค์นไทย คอยอาํนวยความสะดวกใหแ้ก่ท่านตลอดการ

เดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาทและค่ารกัษาพยาบาล

ในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลมุผูท้ี่มีอายุตั้งแต7่5ปีข้ึนไป) 
ค่าทวัรไ์ม่รวม : 
  ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน, คนขบัรถ ฯ วนัละ 5 ยโูร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 6 วนั คิดเป็น 30 ยโูร 

 ค่าทิปหวัหนา้ทวัรไ์ทย วนัละ 3 ยูโร ต่อท่าน ต่อวนั รวม 8 วนั คิดเป็น 24 ยูโร หรือขึ้ นอยู่กบั

ความพึงพอใจของท่าน 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาใน

หอ้งพกัค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้

จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านตอ้งมี

ค่าใชจ้่ายเพ่ิม 
 ค่าทาํหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 
 ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินกาํหนด (20 กก./1ใบ/ท่าน) 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าธรรมเนียมน้ํามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 
 ค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ไมม่ีแจกกระเป๋าหรือของพรีเมี่ยมต่างๆ 

การยกเลิก : 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วนั  คืนค่าใชจ้่ายทั้งหมด (ยกเวน้ค่าวีซ่าท่ียื่นและตัว๋

เคร่ืองบินท่ีออกล่วงหน้าและกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วง

วนัหยุดหรือเทศกาล (สงกรานต ์วนัแรงงาน ช่วง

เดือนตุลาคม และปีใหม่) ท่ีตอ้งการนัตี มดัจาํกบั

ทางสายการบินหรือกรุ๊ปท่ีมีการ การนัตีค่ามดัจาํ

ท่ีพกั โดยตรงหรือโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ

หรือต่างประเทศและไมอ่าจขอคืนเงินได)้ 
  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วนั  หกัค่ามดัจาํ 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี) 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั  หกัค่ามดัจาํ 30,000 บาท + ค่าใชจ้่ายอ่ืน (ถา้มี) 

  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100% ของค่าทวัร ์

หากมีการยกเลิกการจองทวัร ์หลงัไดท้าํการยื่นวีซ่าเรียบรอ้ยแลว้ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิใน 
การนําเล่มพาสปอรต์ไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไมว่า่ค่าใชจ้่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัรก็์ตาม 

เอกสารในการใชย้ืน่วีซ่า : ประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์

เอกสารประกอบการขอวีซ่า (ใชเ้วลายื่น 15 วันท าการ)  

1. หนงัสือเดินทาง (Passport) หนังสือเดินทาง ตอ้งมีหนา้เหลือสาํหรบัประทบัวีซ่าอยา่งนอ้ย 2 

หนา้ตอ้งมีอายุการใชง้านเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากหลงัวนัเดินทาง หนังสือเดินทางหา้ม

ชาํรุด หรือขีดเขียนใดๆทั้งส้ินภายในหนังสือเดินทาง (สาํหรบัท่านท่ีมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า 

กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซ่าดว้ย เพ่ือความสะดวกในการพิจารณาวีซ่าของท่าน)  

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสีหนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 น้ิว จ  านวน 2 ใบ (สดัส่วนใบหนา้โดยละเอียด



 

 

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

รปูวีซ่าท่ีมีในเล่ม สต๊ิกเกอรใ์ชไ้มไ่ด,้ หา้มสวมแว่นตาหรือเคร่ืองประดบั) และกรุณาเขียนช่ือ-นามสกุลตวับรรจงไว ้

ดา้นหลงัรปู และใหป้ระกบดา้นหน้าเขา้หากนั (กรุณาอยา่ใหร้ปูเลอะหมึก และอยา่ใหร้ปูมีรอยลวดเย็บกระดาษ เพราะ

สถานฑตูจะไมร่บัรปูแบบน้ี ท่านอาจจะตอ้งถ่ายใหม)่ 

3. ส าเนาทะเบียนบา้น/บตัรประชาชน หรือ ส  าเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้เคยเปล่ียน) 

4. หลกัฐานการเงิน  

- กรณีผูเ้ดินทางออกค่าใชจ้่ายเอง ใช ้Bank Statement บญัชีออมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดือน ของผูเ้ดินทาง ขอจากทาง

ธนาคารเท่าน้ัน ตอ้งเป็น Statement ตวัเต็มจากธนาคารเท่าน้ัน ไมใ่ช่สาํเนาจากสมุดบญัชี และ อพัเดทไมเ่กิน 15 วนั

หรืออยูใ่นเดือนท่ียื่นวีซ่าสถานทตูไม่รบัพิจารณาบญัชีกระแสรายวนั และสถานทตูไมร่บัพิจารณาบญัชีฝากประจาํ  

- กรณีผูเ้ดินทางไมไ่ดอ้อกค่าใชจ้่ายเอง ใชส้าํเนา Bank Statement บญัชีออมทรพัย(์ของผูท่ี้ออกค่าใชจ้่าย) ยอ้นหลงั 6 

เดือน  

5. หลกัฐานการท างาน(ภาษาองักฤษและมีอายุ 1 เดือน นบัยอ้นหลงัจากวนันัดสมัภาษณ)์  

- กรณีเป็นพนักงาน หนังสือรบัรองการทาํงานจากบริษัทฯ ระบุตาํแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมทาํงานและช่วงเวลาท่ี

อนุมติัใหล้าหยุด ตอ้งสะกดใหต้รงตามหน้าพาสปอรต์ 

- กรณีเจา้ของกิจการ สาํเนาใบทะเบียนการคา้และหนังสือรบัรองการจดทะเบียนท่ีมีช่ือของผูเ้ดินทางเป็นกรรมการ

หรือหุน้ส่วน พรอ้มทั้ง เซ็นช่ือรบัรองสาํเนาและประทบัตราบริษัทฯ (อายุสาํเนาไมเ่กิน 3 เดือน) 

- กรณีเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา ใชห้นังสือรบัรองจากทางโรงเรียนหรือสถาบนัท่ีกาํลงัศึกษาอยู ่(สถานทตูไมร่บั

เอกสารท่ีเป็นบตัรนักเรียน ไมว่า่เป็นช่วงปิดเทอม และตอ้งมีอายุ 1 เดือน นับยอ้นหลงัจากวนันัดสมัภาษณ)์ ตอ้งสะกด

ช่ือ-สกุล ใหต้รงตามหน้าพาสปอรต์ 

6. กรณีที่เด็กอายุต  า่กว่า 20 ปี ขอส าเนาสูติบตัร  

กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดินทางพรอ้มผูป้กครอง 

(กรุณาขอ 2 ฉบบั เพ่ือสาํหรบัยื่นวีซ่า 1 ฉบบั และอีก 1 ฉบบั รบกวนเตรียมมาวนัเดินทางสาํหรบัเจา้หน้าท่ีตรวจคน

เขา้เมืองท่ีสนามบิน)  

- หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้ นโดย

คดัฉบบัจริงจากอาํเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบบัแปลภาษาองักฤษ พรอ้มทั้งแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอรต์

มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากบิดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้ นโดย

คดัฉบบัจริงจากอาํเภอตน้สงักดั พรอ้มทั้งแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหน้าพาสปอรต์บิดามาดว้ย 

- หากเด็กไมไ่ดเ้ดินทางทั้งกบับิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะตอ้งคัดจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัใคร โดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยคดั

ฉบบัจริงจากอาํเภอตน้สงักดั พรอ้มทั้งแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือหนา้พาสปอรต์บิดาและมารดามาดว้ย พรอ้มทั้ง

แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาหรือมารดาเพ่ือรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็นผูด้แูล

บุตรแต่เพียงผูเ้ดียว  

- กรณีเด็กอายุตํา่กวา่ 18 ปี บิดา-มารดาลงช่ือรบัรองในแบบฟอรม์สมคัรวีซ่า 



 

 

7. กรณีสมรสแลว้ ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาใบหยา่ หรือ ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 
 

เอกสารยืน่วีซ่าอาจมีการปรบัเปล่ียนและขออพัเดทเพิ่มเตมิไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิ่มเตมิ 

*** ทางสถานทูตไม่ใหด้ึงเล่มพาสปอรต์ในทุกกรณี หากลกูคา้จ  าเป็นตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทางในช่วงที่ยืน่วีซ่า
กรุป๊ ลกูคา้จะตอ้งไปแสดงตวัยืน่วีซ่าเด่ียวเท่านั้นและตอ้งแนบตัว๋ที่จะเดินทางก่อนหนา้ 

เพ่ือแจง้ใหส้ถานทูตรบัทราบ ***1 

หมายเหตุ : 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผูเ้ดินทาง ตํา่กวา่ 20 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งน้อย 20 วนั ก่อนการเดินทาง  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงโปรแกรม ราคา และเง่ือนไขทั้งหมดโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี์ เม่ือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได้ 

 บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชม สถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทาํการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ

เพ่ือทดแทนเป็นลาํดับแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่ผูเ้ดินทางแทน  

 รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศ 

เหตุการณ์ทางการเมือง และภัยธรรมชาติ ฯลฯ ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมท่ี

เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ  ทั้งน้ี  

บริษัทฯ จะคาํนึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคัญ  

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ เน่ืองจากมีสิ่งผิด

กฎหมาย หรือสิ่งของหา้มนําเขา้ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเ สื่อมเสีย หรือ

ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯ ไม่รบัผิดชอบค่าใชจ้่าย  

 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดร้บัการยืนยนัจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากไดส้าํรองท่ีนัง่บนเคร่ือง และโรงแรม

ท่ีพักในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 การไม่รบัประทานอาหารบางม้ือไม่เท่ียวตามรายการ ไม่สามารถขอหกัค่าบริการคืนได ้เพราะการชําระค่าทัวรเ์ป็นไปใน

ลกัษณะเหมาจา่ย 

 ในกรณีท่ีท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) / หนังสือเดินทางนักการทูต (เล่มสีแดง) เดินทางกับคณะ 

บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รบัผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ

นักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา (เล่มสีเลือดหม)ู 

กรณีเดินทางโดยลกูคา้จดัการตัว๋เครื่องบินเอง 

 ในกรณีลกูคา้ดําเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวรวมกบัคณะ (Join Tour) ลกูคา้ตอ้งดําเนินการมาพบคณะทัวร์

ดว้ยตวัเอง และตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความ

ล่าชา้หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตัว๋เครื่องบิน 

 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลับ หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลับ ท่านจะตอ้งชําระ 

ค่าใชจ้า่ยส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้าํหนด ซ่ึงทางบริษัทฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และ

ในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษัทไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบิน

เท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถทาํการ Refund ไดเ้ท่าน้ัน) 

 ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพ่ือขอคาํยืนยนัวา่ทัวรน้ั์นๆ ยืนยนัการเดินทาง แน่นอน 

หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดร้บัการยืนยนัจากพนักงาน แลว้ทัวรน้ั์นยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรบัผิดชอบ

ค่าใชจ้า่ยใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

 หากในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัเปล่ียนตารางเท่ียวบิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือจากการควบคุมทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบต่อ

ค่าใชจ้า่ยใดๆทั้งสั้น 

 เม่ือท่านจองทวัรแ์ละชาํระมดัจาํแลว้ หมายถึงท่านยอมรบัในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษัทฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 

โรงแรมและหอ้ง 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ROOM ) ขึ้ นอยูก่บัขอ้กาํหนดของหอ้งพกัและรปูแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะทาํให้

ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัหอ้งท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

 โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิตํา่ เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ

ในช่วงฤดรูอ้นเท่าน้ัน 

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

ปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเล็กถือติดตวัข้ึนเครื่องบิน 

 กรุณางดนําของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถือข้ึนเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็น

ตน้ กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญห่า้มนําติดตวัข้ึนบนเครื่องบินโดยเด็ดขาด 

 วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ําหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์ และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกทําการตรวจอยา่ง

ละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตใหถื้อข้ึนเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนั

ในถุงใสพรอ้มท่ีจะสาํแดงต่อเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัตามมาตรการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ (ICAO ) 

 หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถนําขึ้ นเคร่ืองได้ และ

หา้มมีรอ่งรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

การชดเชยค่ากระเป๋าในการสูญหาย 

 ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เขา้ไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการ

บินจะรบัผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาตา้เท่าน้ัน ซ่ึงจะชดใชใ้หป้ระมาณ กิโลกรมัละ 20 USD คูณดว้ยน้ําหนักกระเป๋าจริง 

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

ดงัน้ันจึงไม่แนะนําใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่  

 กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรบัผิดชอบชดเชยค่าเสียหายใหท่้านได ้ดังน้ันท่าน

ตอ้งระวงัทรพัยสิ์นส่วนตวัของท่าน 
 บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะรบัผิดชอบในกรณีกระเป๋าเดินทางของท่านเกิดความชาํรุด หรือสูญหาย ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน ใน

ระหวา่งการเดินทาง 

การเดินทางเป็นครอบครวั  

 หากท่านเดินทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพรอ้มสมาชิกในครอบครวั ท่ีตอ้งไดร้บัการดูแลพิเศษ (Wheelchair), 

เด็ก, และผูส้งูอายุ มีโรคประจาํตวั ไม่สะดวกเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่  

4-5 ชัว่โมงติดต่อกนั ม่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็น

หมู่คณะ หวัหน้าทวัรมี์ความจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

หลงัจากการจองทวัรแ์ละช าระเงินมดัจ  าแลว้ ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านไดย้อมรบัในขอ้ตกลงและเง่ือนไข 
ที่บริษทัไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 



 

 

ใบตอบรบัการเดินทาง 
 

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

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

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

กรุณาช าระค่ามดัจ าทวัรท่์านละ 30,000  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 30,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)    

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วัน หักค่ามัดจ า 30,000 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) 

      

      

      

      

      


