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วันที' 1  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
21.00 น. คณะพร้อมกนั ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชัJน4 สนามบินสุวรรณภูมเิคาน์เตอร์

สายการบินเอมิเรตส์(EK) พบเจ้าหน้าที4ของบริษทัฯ คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก 

วันที' 2  ซูริค-ลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้ชาเปล-อินเทอร์ลาเคน-ทะเสาบเบรียนซ์ 
   สะพานอเซล์ทวาลด์ 
01.15 น. ออกเดินทางสู ่สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์(EK) เที4ยวบนิ

ที4 EK385 (01.15-04.45) / EK87 (08.40-13.20) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 17.05 ชั;วโมง 
(รวมเวลาแวะเปลี;ยนเครื;องที;สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหารและ
เครื;องดื;มบนเครื;อง 
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12.05 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (เวลาท้องถิ;นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั;วโมง) 

หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น(Luzern) เมืองพักตากอากาศที4มี
นักท่องเที4ยวมากที4สุดในสวิส แต่ยังรักษาสภาพแวดล้อมไว้ได้เป็นอย่างดี เมืองที4ได้ชื4อว่านกัท่องเที4ยว
บนัทึกภาพไว้มากที4สดุ มีทะเลสาบ ภูเขา ที4สวยงามท่ามกลางหุบเขา มองไปทางไหนก็จะเห็นภูเขาโอบ 
ล้อม ทศันียภาพบริเวณรอบๆ ลเูซิร์น เป็นอาคาร 
บ้านเรือนแบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนิน
เ ขาตลอด  ระย ะท าง ริมท ะ เลสาบจัดเ ป็น
สวนสาธารณะ มีดอกไม้นานา พรรณออกดอก
บานสะพรั4ง เช่นกุหลาบและทิวลิปอากาศริม
ท ะ เ ลสาบ เ ย็น สบ าย นํ าท่ าน ถ่ าย รูป คู่ กั บ
อนุสาวรีย์สิงโต(Lion Monument) ซึ4งแกะสลกั
อยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสญัลกัษณ์ให้
ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิส ซึ4งทํางานเป็น
ทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที4  16 แห่ง
ฝรั4งเศส จากนั Yนชมสะพานไม้ชาเปล(Chapel 
bridge) ซึ4งข้ามแม่นํ Yารอยซ์(Reuss River) เป็น
สะพานไม้ที4เก่าที4สุดในโลกมีอายุหลายร้อยปี 
เ ป็นสัญลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสวิส 
สะพานไม้ชาเปลเป็นสะพานที4แข็งแรงมากมุง
หลังคาแบบโบราณ เชื4อมต่อไปยังป้อมแปด
เหลี4ยมกลางนํ Yา ที4จั4วแต่ละช่องของสะพานจะมี
ภาพเขียนเป็นเรื4องราวประวัติความเป็นมาของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่
อายุกว่า 400 ปีแล้ว ให้ท่านอิสระเพลิดเพลินกับ
การช้อปปิ Yงที4มีร้านตวัแทนจําหน่ายนาฬิกาชื4อดงั 
อาทิ บุคเคอเรอร์ กือเบอลิน เอ็มบาสซี4 ร้านขาย
ของที4ระลึก ร้านช็อคโกแล็ตและช้อปปิ Yงสินค้าชั Yน
ดี  ที4 มีชื4อเ สียงตามอัธยาศัย จากนั Yนนําท่าน
เดินทางสู่เมืองอินเทอร์ลาเคน(Interlaken) 
เมืองตากอากาศสวยงามพร้อมทะเลสาบ 2 แห่ง
กลางเมืองท่ามกลาง เทือกเขาน้อยใหญ่ เป็น
หนึ4งในเมืองท่องเที4ยวที4สวยงามและน่าค้นหาเมืองหนึ4งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นําท่านถ่ายรูปกบั
ทะเลสาบเบรียนซ์(Brienz Lake) วิวสวยอีกแห่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ชมความสวยงามระหว่าง
ทางกันบ้าง หมู่บ้าน และ เมืองน่ารัก หลายที4ตั Yงอยู่ติดกับริมทะเลสาบ จากนั Yนตามรอยซีรี4ย์ดัง Crash 
Landing On You ที4สะพานอิเซล์ทวาลด์(Iseltwald Bridge) ซึ4งตั Yงอยู่ทางฝั4งใต้ของทะเลสาบเบรียนซ์
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(Lake Brienz) วิวสวยธรรมชาติแบบสดุ เรียกว่าหนัหน้าทะเลสาบหนัหลงัคือเทือกเขา ให้ท่านเก็บภาพ
อย่างจุใจ 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร สุดพิเศษ!!! เมนูฟองดูว์ เมนูประจําชาติของสวิส 
พักที' Hotel Krebs Interlaken หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว 

 
วันที' 3  อินเทอร์ลาเคน-ชเตเคิลแบร์ก-เขาชิลธอร์น-Skyline View Platform-เมอร์เรน 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
 ***ให้ท่านแยกกระเป๋าใบเล็กสําหรับพัก1คืน เพื4อพักบนโรงแรมที4เมอร์เรน หมู่บ้านบนเทือกเขาแอลป์ 

เพื4อความสะดวกในการถือขึ Yนเคเบิ Yลคาร์ *** นําท่านเดินทางสู่ชเตเคิลแบร์ก(Stechelberg) เพื4อนั4ง
เคเบิ Yลคาร์ นําท่านขึ Jนกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น(Schilthorn) เพื4อไปชมทิวทศัน์แบบพาโนรามา ซึ4งมี
ความสูงก ว่า 2,973 เมตร จึ งทําใ ห้สามารถ
มองเห็นทิวทศัน์อันตระการตาของยอดภูเขาหิมะ
เลื4องชื4อ ทั Yงจุงเฟรา ไอเก และมองซ์ ได้อย่าง
ใกล้ชิดยิ4งขึ Yน นอกจากนี Y ชิลธอร์นยงัเคยเป็นที4ถา่ย
ทําภาพยนตร์ชื4อดงัอย่าง James Bond 007 ภาค
ย อดพยัคฆ์ ราชินี  “On Her Majesty’s Secret 
Service” กับฉากแอคชั4น ท่ามกลางหิมะ ซึ4งสวม
บทบาทโดย จอร์จ  เลเซนบี  จึ งทําให้บนนี Yมี
พิพิธภณัฑ์แบบอินเตอร์แอคทีฟของ Bond World 
007 ที4จัดแสดงเรื4องราวน่ารู้จากภาคต่างๆ พร้อม
ให้ คณุได้สวมบทบาทบอนด์หรือสาวบอนด์กันได้
อย่างสนุกสนาน อิสระให้ท่านได้ดื4มดํ4าไปกับ
ทัศนียภาพอันสวยงามของยอดเขา พร้อมออกไป
สั ม ผั ส ค ว า ม ห น า ว เ ย็ น ไ ด้ ที4  Skyline View 
Platform ได้เวลาพอสมควรนําท่านนั4งเคเบิ Yลคาร์
กลบัสู่เมอร์เรน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บนธิลธอร์น หมุน 360 องศา 
นั4งเคเบิ Yลคาร์กลับไปยังเมืองเมอร์เรน(Murren) 
ในตํานานที4ได้ขึ Yนชื4อว่างดงามที4สุดแห่งหนึ4งของ
สวิตเซอร์แลนด์ อยู่สูงกว่าระดับนํ Yาทะเลกว่า 
1,650 เมตร เมืองนี Yขึ Yนชื4อว่า เป็นเมืองที4ปราศจาก
รถยนต ์ที4อยู่ในอ้อมกอดของขุนเขาที4รายล้อมด้วย
ทิวทัศน์อันตระการตาของยอดเขาสามแห่ง ได้แก่ 
จุงเฟรา (Jungfrau) ไอเก (Eiger) และ มองซ์  
(Monch) ให้ได้ชื4นชม ที4ดึงดดูให้ทุกคนต้องมาพิสจูน์ ความงามด้วยตาตนเองสกัครั Yงในชีวิต  
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เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 

พักที' Hotel Alpenruh, Murren (โรงแรมบนเขา ไม่มีห้องสําหรับพัก 3ท่าน // ต้องแยกและเพิ@ม 1 
ห้องพัก มีค่าใช้จ่ายเพิ@ม 100 CHF/ห้อง/คืน) 
 

วันที' 4  เมอร์เรน-เฟียช์-อเล็ตช์อารีนา-นั'งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส-เซอร์แมท 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

***ให้ท่านแยกกระเป๋าใบเล็กสําหรับพัก1คืน เพื4อพักบนโรงแรมที4หมู่บ้านเซอร์แมทบนเทือกเขา เพื4อ
ความสะดวกในการโดยรถไฟขึ Yนเขา*** 
นําท่านเดินทางสู่เฟียช์(Fiesch) หมู่บ้านที4มีสถานี
รถไฟเพื4อต่อเคเบิ Yลคาร์ไปชมธารนํ Yาแข็ง เอ็กกิส
ฮอร์น (Eggishorn) ที4ระดับความสูง 2,869 เมตร 
นั4ง เคเบิ Yลคาร์ไปยังอเล็ตช์อา รีนา(Aletsch 
Arena) ธารนํ Yาแข็งที4ยาวที4สุดในเทือกเขาแอลป์ 
ได้รับการขึ Yนทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2001 
อเล็ตช์อารีนาที4จุดชมวิวธารนํ Yาแข็งเอ็กกิสฮอร์น 
อิสระให้ท่านเก็บภาพอันสวยงามธารนํ Yาแข็งบน
เทือกเขาแอลป์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนอเล็ตช์อารีนา 
นําท่านเดินทางสู่สถานีบริก(Brig) นําท่านนั' ง
ร ถ ไ ฟ ก ล า เ ซี ย ร์ เ อ็ ก ซ์ เ พ ร ส ( Glacier 
Express) ซึ4งได้รับการขนานนามว่า “รถไฟด่วนที4
วิ4งช้าที4สุดในโลก” ไปชมทัศนียภาพธรรมชาติอัน
สวยงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เพื4อไปยัง
เมืองเซอร์แมท(Zermatt) หมู่บ้านในสกีรีสอร์
ทยอดนิยมของชาวสวิส ที4ต้องเดินทางโดยสาร
รถไฟเท่านั Yน ซึ4งปลอดมลภาวะทั Yงปวง เพราะไม่มี
รถยนต์ที4ใช้นํ Yามันเป็นเชื Yอเพลิง ทั Yงเมืองใช้รถ
แบตเตอร์รี4 จกัรยาน และเมืองเดินเท่านั Yน นําท่าน
เดินสู่จุดชมวิวของเมืองเซอร์แมทที4เห็นทั Yงตัวเมือง
เซอร์แมทและฉากหลังเป็นยอดเขาแมทเทอร์
ฮอร์น(Matterhorn) อิสระทุกท่านเดินเล่นชมเมือง
สูดบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ� สัมผัสบรรยากาศ
รอบข้างและบ้านเรือนก็แสนจะโรแมนติก 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหาร
ไทย 
พักที' Hotel Gornergrat Dorf, Zermatt หรือเทียบเท่า 



KER110712-EK สวติเซอรแ์ลนด ์7วัน4คนื 
(หมายเหต ุ: ขอสงวนสิทธิ�นั4งรถไฟ Local Train เข้าสู่เมืองเซอร์แมทแทน ในกรณทีี4รถไฟ Glacier Express เต็ม) 

 

วันที' 5  เซอร์แมท-สถานีรถไฟกอร์นาแกรท-ยอดเขากอร์นาแกรท-ยอดแมทเทอร์ฮอร์น 
   เบิร์น 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านสู่สถานีรถไฟกอร์นาแกรท(Gornergrat Bahn) ให้ท่านได้ตื4นตาตื4นใจกบัการนั4งรถไฟฟันเฟือง
สู่ยอดเขากอร์นาแกรท(Gornergrat) ซึ4งมีความสูงกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับนํ Yาทะเล ตื4นตาตื4นใจ
กบัยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นซึ4งท่านสามารถเห็นอยู่
แ ค่ เ อื Yอ ม ชื4 น ช ม กับ ทิ ว ทัศน์ เ ห นื อ ม่าน เ มฆ 
เพลิดเพลินกับทิวทัศน์อันงดงามของหิมะซึ4งปก
คลุมยอดเขาตดักับสีฟ้าเข้มของท้องฟ้า นําท่านสู่
ลานหิมะอนักว้างใหญ่ สนุกสนานกบัการเล่นหมิะ 
และชมบรรยากาศของยอดแมทเทอร์ฮอร์น
(Matterhorn) ยอดเขาทรงปิระมิดที4มีปลายคุ้มงอ
เหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตนูวอล์ทดีสนยี์
นําไปเป็นแบบเครื4องเล่นบิ�กธันเดอร์ Big Thunder 
ในสวนสนุกดีสนีย์แลนด์  ตลอดจนทิวทัศน์
โดยรอบที4สวยงาม จากนั Yนพาท่านนั4งรถไฟลงไปที4
สถานี Rotenboden ท่านเดินเท้าสู ่ทะเลสาบริฟ
เฟล(Riffelsee) หนึ4 งจุดหมายที4ชมยอดเขา
ไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klein Matterhorn)ได้
สวย ที4 สุด  ด้ าน ห น้า เ ป็น ทุ่ งหญ้าทุ่ งดอกไม้  
ด้านล่างเป็นทะเลสาบใสๆ ด้านหลังเป็นยอดเขา
แมทเทอร์ฮอร์นชดัๆ สวยสุดจะบรรยาย เก็บภาพ
ประทบัใจกนัจนเต็มที4 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําท่านเดินทางสู่กรุงเบิร์น(Bern) เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ มีหมีสีนํ Yาตาลเป็นสัญลักษณ์ เป็น
เมืองหลวงที4มีความเก่าแก่สวยงาม เป็นเมืองที4มีแม่นํ Yาล้อมรอบไว้ทั Yง3 ด้าน ชื4อว่า “เบิร์น” มากจากคําว่า
แบร์ ซึ4งแปลว่า หมี เป็นสตัว์ในยุตแบร์ชโทลด์นํามาตั Yงชื4อเมือง เป็นการตั Yงชื4อเมืองตามสตัว์ที4เจอเป็นตัว
แรก หมีจึงกลายมาเป็นสญัลักษณ์ของเมืองมาจนถึงทุกวันนี Y แม้กระทั4งธงยังเป็นรูปหมี ถังขยะรูปหมี 
ร้านค้า โรงแรมหลายแห่งก็เป็นรูปหมี ของฝากของที4ระลึกก็หมี 

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
พักที' Hotel Ambassador, Bern หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว 

 

วันที' 6  เบิร์น-บ่อหมีสีนํ Jาตาล-ย่านเมืองเก่า-ซูริค-สนามบินซูริค 



KER110712-EK สวติเซอรแ์ลนด ์7วัน4คนื 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

นําท่านชมบ่อหมีสีนํ Jาตาล(Bear Park) สัตว์ที4
เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น นําท่านชมมาร์กาส
เซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้
และบูติค เป็นย่านที4ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับ
การเดินเที4ยวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี นํา
ท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที4มี
ระดับสูงสุดของเมืองนี Y ถนนกรัมกาสเซ ซึ4งเต็มไป
ด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคาร
โบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม อายุ 
800 ปี ที4 มี  “โชว์” ให้ดูทุกๆชั4วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครั Yง นําท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์  
Munster สิ4งก่อสร้างทางศาสนาที4ใหญ่ที4สดุในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถูกสร้างขึ Yนในปี ค.ศ. 1421 ประตู
จะมีภาพที4บรรยายถึงการตดัสินครั Yงสดุท้ายของพระเจ้า   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นําท่านเดินทางสู่เมืองซูริค(Zurich) ศูนย์กลาง
การเงิน เศรษฐกิจ และการธนาคารของยุโรปซึ4ง
มอบชีวิตชีวาให้แก่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมือง
แห่งนี Yตั Yงอยู่ริมฝั4งแม่นํ Yาลิมแม็ท และทะเลสาบซู
ริค ตวัเมืองอดุมไปด้วยมีป่าไม้เขียวชอุ่ม แซมด้วย
สถาปัตยกรรม อาคาร โรงแรม ร้านค้า บ้านพัก
ตากอากาศกระจายตามบริเวณริมฝั4งทะเลสาบซู
ริค นําชมความสวยงามของโบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์
(St.Peter Church)  โบสถ์แห่งนี Yมีจุด เด่นอยู่ที4
นาฬิกาซึ4งเป็นนาฬิกาที4มีขนาดใหญ่ที4สุดกว่าโบสถ์อื4นๆ ในยุโรป จากนั Yนให้ท่านได้เดินเล่นเที4ยวชม
บรรยากาศเรียบแม่นํ Yาลิมแม็ท บริเวณถนนลิมแม็ทคีย์มีเวลาให้ท่านได้เดินเล่นเที4ยวชมบรรยากาศรอบๆ 
เมือง พร้อมช้อปปิ Yงของที4ระลึกพื Yนเมืองของสวิสเซอร์แลนด ์

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
ได้เวลาพอสมควร นําท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงซูริค เพื4อตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสมัภาระ
เตรียมตวัเดินทางกลบั 

22.15 น. ออกเดินทางจากกรุงซูริค กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK) เที4ยวบินที4 EK86 (22.15-
06.25(+1)) / EK372 (09.40-18.55) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 15.40 ชั;วโมง (รวมเวลาแวะ
เปลี;ยนเครื;องที;สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหารและเครื;องดื;มบนเครื;อง 

 

วันที' 7  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ) 
18.55 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 
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อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดวนัเดนิทาง  
ราคา 

ผูใ้หญ่ เด็ก พกัเดี<ยว 

จนัทร-์อาทติย ์
(วนัหยุดสงกรานต)์ 

11 - 17 เม.ย. 65 95,999.- 95,999.- 18,900.- 

พุธ-องัคาร 
(วนัหยุดสงกรานต)์ 13 - 19 เม.ย. 65 95,999.- 95,999.- 18,900.- 

จนัทร-์อาทติย ์
(วนัหยุดแรงงาน) 25 เม.ย. - 01 พ.ค. 65 89,999.- 89,999.- 18,900.- 

จนัทร-์อาทติย ์
(วนัหยุดวสิาขบูชา) 09 - 15 พ.ค. 65  89,999.- 89,999.- 18,900.- 

จนัทร-์อาทติย ์ 23 - 29 พ.ค. 65 89,999.- 89,999.- 18,900.- 

จนัทร-์อาทติย ์
(วนัหยุดเฉลมิพระชนมพรรษาราชนิ)ี 30 พ.ค. - 05 ม.ิย. 65 89,999.- 89,999.- 18,900.- 

จนัทร-์อาทติย ์ 13 - 19 ม.ิย. 65 89,999.- 89,999.- 18,900.- 

จนัทร-์อาทติย ์ 27 ม.ิย. - 03 ก.ค. 65 89,999.- 89,999.- 18,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลี<ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

อตัราคา่บรกิารนีร̂วม  
1. ค่าตั>วโดยสารเครืAองบนิไป-กลับ ชั Hนประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
2. ค่าทีAพักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีAระบุไวใ้นรายการ หรือ ระดับใกลเ้คียงกัน ขอสงวนสทิธใินการ
ปรับเปลีAยนทีAพัก ไปพักเมืองใกลเ้คียง กรณีโรงแรมตดิงานแฟร์หรือมีเทศกาล // และบางโรงแรมอาจไม่มี
หอ้งพักสําหรับ 3 ท่าน (อาจมคี่าใชจ้่ายเพิAม ในการเพิAมหอ้ง) 
3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามทีAระบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีAบรษัิท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. ค่านํHาหนักกระเป๋า (นํา̂หนกั 25 กโิลกรมั) และค่าประกันวนิาศภัยเครืAองบนิตามเงืAอนไขของแต่ละสาย
การบนิทีAมกีารเรยีกเก็บ และกรณีนํHาสัมภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรับตามทีAสายการบนิเรยีกเก็บ 
6. ค่าภาษีสนามบนิ และค่าภาษีนํHามันตามรายการทัวร ์
7. ค่าประกันอบัุตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,500,000 บาท  (เงืAอนไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหต ุ: บริการไม่รวมในรายการทวัร์ !!! 
1.ตรวจ RT-PCR เพื4อออกเอกสารใช้ในการเช็คอินขากลบัประเทศไทยค่าใช้จ่าย ส่วนนี Yไม่รวมอยูใ่นค่าทวัร์มี
ค่าใช้จ่ายประมาณ 150 CHF (อตัราค่าบริการตรวจอาจมีการเปลี;ยนแปลง ณ วนัเดินทาง) 
 
2.กลบัถึงไทย ค่าที4พกัใน AQ/SHA+1วนั รอผลตรวจ RT-PCR ค่าใช้จ่ายไม่รวมอยูใ่นค่าทวัร์  
ดรูายชื4อโรงแรม SHA+ ได้ที4 https://www.shathailand.com หรือ https://www.thailandsha.com 
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8. ค่าประกันโควดิรักษาระหว่างต่างประเทศ (เงืAอนไขตามกรมธรรม)์ 
9. ค่าวซีา่เชงเกน้และบรกิาร 
10. ค่ารถปรับอากาศนําเทีAยวตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ(กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 
ช.ม./วัน) 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ̂มร่วม  
1. ค่าทําหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  
2. ค่าใชจ้่ายอืAนๆ ทีAนอกเหนือจากรายการระบุ อาทเิชน่ ค่าอาหาร เครืAองดืAม ค่าซักรดี ค่าโทรศัพท ์เป็นตน้  
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิAม 7% และภาษีหัก ณ ทีAจ่าย 3% 
4. ค่าภาษีนํHามันทีAสายการบนิเรยีกเก็บเพิAมภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั>วเครืAองบนิ และไดท้ําการขาย
โปรแกรมไปแลว้ 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าทีAโรงแรม  
6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ // สําหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและนํา̂ใจจากทา่น  
 
เงื<อนไขการใหบ้รกิาร 
1. ชําระเงนิมัดจําท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีAนัAงจะยนืยันเมืAอไดรั้บเงนิมัดจําแลว้เท่านัHน 
2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีAเดนิทาง ทีAมอีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพืAอทําการจองควิยืAนวี

ซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสําเนาหนา้พาสปอร์ตทางบรษัิทขออนุญาตยกเลกิการจอง
ทัวรโ์ดยอัตโนมัต ิ

3. เมืAอไดรั้บการยนืยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี
4. หากท่านทีAตอ้งการออกตั>วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ทีA 

ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัHง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ทีA ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิoไม่ 
รับผดิชอบ ค่าใชจ้่ายทีAเกดิขึHน 

5. การยืAนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั HนตอนการยืAนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั Hงแบบหมู่
คณะและยืAน รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพืAอประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจอง
ไดจ้ากทางเจา้หนา้ทีA 

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพเิศษ นัAงรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจําตัว 
หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทีAยวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัAวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัว
ตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนืAองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มี
ความจําเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์ั Hงหมด 

 
เงื<อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที<เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที<เหลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 
หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจําเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที<เกดิขึน̂จรงิ 
 
ขอ้มูลเบือ̂งตน้ในการเตรยีมเอกสารยื<นวซีา่และการยื<นวซี่า 
1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิจิของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีAดแีละถูกตอ้งจะช่วย

ใหก้ารพจิารณา ของสถานทูตง่ายขึHน 
2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืAนวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้ง

แจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพืAอวางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึAงบางสถานทูตใชเ้วลาในการ
พจิารณาวซีา่ทีAค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทีAศึกษาหรือทํางานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งดําเนินเรืAองการขอวีซ่าดว้ยตนเองใน
ประเทศทีAตนพํานักหรอืศกึษาอยู่เท่านัHน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ตํAากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริAมเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํAา
กว่า 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปยืAนคํารอ้งขอทําหนังสือเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอื
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เดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนืAองจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิAง
ในการยืAนคํารอ้งขอวีซ่า และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลือว่างสําหรับตดิวีซ่าไม่ตํAากว่า 3 
หนา้ 

5. ท่านทีAใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปก
หนังสอืเดนิทางนัHนๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การ
ขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

 
ขอ้มูลเพิ<มเตมิเรื<องต ัeวเครื<องบนิและที<น ั<งบนเครื<องบนิ 
1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีAนัAงพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตั>วเครืAองบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ย

สาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสทิธิoการเรียกเก็บค่ามัดจําตั>วเครืAองบิน ซึAงมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 
30,000 บาท  

2.  หากตั>วเครืAองบินทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสทิธิoไม่มี 
Refund จากทางสายการบนิ เนืAองจากเป็นตั>ว Charter Flight 

3.  นัAงทีA Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ีAจะนัAงตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีAสาย
การบินกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ีAมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ืAนไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทีA
เครืAองบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นํHาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใชผู่ท้ีAมปัีญหา
ทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอํานาจในการใหท้ีAนัAง Long leg ขึHนอยู่กับทางเจา้หนา้ทีAเช็คอนิสาย
การบนิ ตอนเวลาทีAเช็คอนิเท่านัHน 

 
กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. เนืAองจากเป็นราคาตั>วเครืAองบนิโปรโมชัAน เมืAอจองทัวรชํ์าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ 

เลืAอน ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิoในการเก็บค่าใชจ้่ายทั Hงหมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลทําใหค้ณะ

เดนิทางไม่ครบตามจํานวนทีA บรษัิทฯกําหนดไว ้(15ท่านขึHนไป) เนืAองจากเกดิความเสยีหายต่อทาง
บรษัิทและผูเ้ดนิทางอืAนทีAเดนิทางในคณะเดียวกันบรษัิทตอ้งนําไปชําระค่าเสยีหายต่างๆทีAเกดิจาก
การยกเลกิของท่าน  

3. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึAงจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯ
จะทําการเลืAอนการเดนิทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั HงนีHท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีAไม่สามารถ
เรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั>ว และค่าธรรมเนียมวซีา่ตามทีA สถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

4. กรณียืAนวซีา่แลว้ไม่ไดรั้บการอนุมัตวิีซา่จากทางสถานทูต (วซีา่ไม่ผ่าน) และท่านไดชํ้าระค่าทัวร์หรือ
มัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีAเกดิขึHนจรงิ เช่น ค่าวีซ่าและค่าบรกิารยืAนวีซ่า / 
ค่ามัดจําตั>วเครืAองบนิ หรอืค่าตั>วเครืAองบนิ (กรณีออกตั>วเครืAองบนิแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีทีAกรุ๊ปออก
เดนิทางไม่ครบตามจํานวน ค่ามัดจําโรงแรม(กรณีมกีารเรยีกเก็บ) 

5. กรณีวซีา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลังออกตั>วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิoในการไม่คนืค่าทัวร์
ทั Hงหมด 

6. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนืAองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ทีA ไม่ว่า
เหตุผลใดๆตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิoในการ ไม่คนืค่าทัวรท์ั Hงหมด 

 
ขอ้มูลเพิ<มเตมิเรื<องโรงแรมที<พกั 
1. เนืAองจากการวางแปลนหอ้งพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีAยว 

(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ตดิกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง
ใหญ่กับ 1 เตยีงพับเสรมิ 

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครืAองปรับอากาศเนืAองจากอยู่ในแถบทีAมอีณุหภูมติํAา 
3. กรณีทีAมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึHนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 

บรษัิทฯขอสงวนสทิธิoในการปรับเปลีAยนหรอืยา้ยเมอืงเพืAอใหเ้กดิความเหมาะสม 
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4. โรงแรมในยุโรปทีAมีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีAเป็นหอ้งเดีAยวอาจเป็นหอ้งทีAมขีนาดกะ

ทัดรัตและไม่มอีา่งอาบนํHา ซึAงขึHนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัHนๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมี
ลักษณะแตกต่างกัน 

 
 

 


