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เดินเล่นบนเกาะเวนิส  หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนตกิ มีสมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเล            

เอเดรยีตกิ" เยือนเมอืงเวโรนา่ (Verona) เมอืงทีไ่ดข้ึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกทางวัฒนธรรม ชอ้ปป้ิงสนุกๆทีเ่มอืง

มลิาน (Milan)  เมอืงหลวงแห่งแฟช่ันของโลก ชมสิงโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ท ีแ่กะสลักบนผา

หนิธรรมชาต ิขึน้รถไฟชมววิอันสุดสวยงามจนถึงสถานีรถไฟจุงเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) สถานรีถไฟทีอ่ยูสู่ง

ทีสุ่ดในยุโรป (Top of Europe) พกักรุงเบริน์ (Bern) ซึง่ไดถู้กจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมอืงทีม่คุีณภาพชวีติท ี่

ดที ีสุ่ดของโลก ถ่ายรูปสวยๆกับปราสาทชลิยอง  (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี อสิระเต็มอิม่ท ี่

อติาล ี(เวนสิ) สวติเซอรแ์ลนด ์  

8 วนั 5 คนื 
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
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เมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) เมอืงแห่งสกรีสีอรท์ เนือ่งจากเป็นเมอืงทีป่ลอดมลพิษทางอากาศ เดนิเล่นเมอืงสมญานาม

ว่า “ไขมุ่กแหง่รเิวยีรา่สวสิ” (Pearls of the Swiss Riviera) กบัเมอืงเวเวย่ ์(Vevey)  

 

 

        ก าหนดการเดนิทาง                            12-19ต.ค. 2559 

                15-22, 23-30 พ.ย. / 30 พ.ย.-7 ธ.ค. / 1-8, 7-14 ธ.ค 2559 

 

           [เทศกาลปีใหม]่      27 ธ.ค.-3 ม.ค. 2560 / 30 ธ.ค.-6 ม.ค. 2560 

 

วนัแรกของการเดนิทาง           กรุงเทพฯ   

22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบนิเอมเิรตส์ โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

 

วนัที่สองของการเดนิทาง   กรุงเทพฯ – ดูไบ –  เวนสิ – เกาะเวนสิ                    

01.35 น. ออกเดนิทางสู่เวนสิ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เท ีย่วบนิที ่EK385 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที่ 16 พ.ย. 59 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 

01.05 น. และถงึดูไบ เวลา 05.00 น.*** 

***คณะเดินทางต ัง้แต่วนัที่ 27 ธ.ค. 59 เป็นต้นไป ออกเดินทางโดย

เทีย่วบนิ EK371 เวลา 02.05 น. และถงึดูไบ เวลา 05.55 น.*** 

 

04.45 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดูไบ แวะรอเปลี่ยนเครือ่ง   

09.40 น. ออกเดนิทางสู่เวนสิ ประเทศอติาล ีโดยเทีย่วบนิ EK 135  

**คณะเดนิทางต ัง้แต่วนัที่ 16 พ.ย. 59 เป็นตน้ไป ออกเดินทางเวลา 

09.40 น. และถงึเวนสิ เวลา 13.20 น.*** 

***คณะเดินทางต ัง้แต่วนัที่ 27 ธ.ค. 59 เป็นต้นไป ออกเดินทางโดย

เทีย่วบนิ EK135 เวลา 09.40 น. และถงึเวนสิ เวลา 13.20 น.*** 

 

13.35 น. 
ถงึสนามบินมารโ์ค โปโล เมืองเวนสิ  ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถ ิ่นชา้กว่า

ประเทศไทย 5 ช่ัวโมง และจะปรับเวลาในวันที่ 30 ตุลาคม 2559 โดยเวลา

ทอ้งถ ิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง) น าท่านเดนิทาง สู่ทา่เรอืตรอนเคตโต ้

(Tronchetto) น าทา่นล่องเรอืผา่นชมบา้นเรอืนของชาวเวนสิ สู่เกาะเวนสิ 

หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดนิแดนแสนโรแมนตกิ เป็นเมอืงทีไ่ม่เหมือนใคร 

โดยใชเ้รอืแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน  มีสมญานามว่าเป็น "ราชนิแีห่งทะเลเอเดรี
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ยตกิ" มเีกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมสีะพานเชือ่มถงึกันกว่า 400 แห่ง ขึน้

ฝ่ังท ีบ่รเิวณซานมารโ์ค ศูนย์กลางของเกาะเวนสิ จากนัน้น าท่านเดนิชมความงาม

ของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ ( Bridge of Sighs) ที่ม ีเรื่องราว

น่าสนใจในอดตี เมือ่นักโทษทีเ่ดนิออกจากหอ้งพิพากษาไปสู่คุกจะไดม้โีอกาส

เห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครั้งสุดทา้ยระหว่างเดนิผ่านช่องหนา้ต่างที่

สะพานนี ้ ซึง่เชือ่มต่อกับวงัดอดจ ์(Doge’s Palace) อันเป็นสถานทีพ่ านักของ

เจา้ผูค้รองนครเวนสิในอดีต ซึ่งนักโทษชือ่ดังท ีเ่คยเดินผ่านสะพานนี้มาเเลว้คือ 

คาสโนว่าน่ันเอง น าท่านถ่ายรูปบริเวณจตุัรสัซานมาร์โค (St.Mark’s 

Square) ท ีน่โปเลยีนเคยกล่าวไวว่้า “เป็นหอ้งน่ังเล่นทีส่วยทีสุ่ดในยุโรป” จัตุรัส

ถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอันงดงาม รวมทั ้งโบสถ์ซ านมาร์โค (St.Mark’s 

Bacilica) ท ีม่โีดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศลิปะไบแซนไทน ์จากนัน้อสิระใหท้่าน

ไดม้เีวลาเดนิเท ีย่วชมเกาะอันสุดแสนโรแมนตกิตามอธัยาศัย เช่น เดนิเล่นชมมนต์

เสน่ห์แห่งนครเวนสิ, เขา้ชมโบสถซ์านมารโ์คที่สวยงาม, ช๊อปป้ิงสนิคา้ของที่

ระลกึ อาทเิช่น เครือ่งแกว้มูราโน่,หนา้กากเวนสิ เลอืกซือ้สนิคา้แฟช่ันชัน้น า หรือ

น่ังจบิกาแฟในรา้น Café Florian ที่เปิดใหบ้รกิารมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1720 หรือ น่ัง

เรอืกอนโดล่า ล่องชมคลองเวนสิ 

 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง (สปาเก๊ตตีห้มกึด า)  

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก  RUSSOTT HOTEL หรอืเทียบเท่า 

วนัที่สามของการเดนิทาง       เวนสิ – เวโรนา่ – มลิาน   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเวโรนา่ (Verona) เมอืงใหญ่อันดับ 2 รองจากเวนสิ ของ

แควน้เวเนโต ้และเมอืงเวโรน่ายังไดข้ึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลกทางวัฒนธรรม

ขององคก์ารยูเนสโกเมื่อปี คศ. 2000 อีกทัง้วิลเลยีม เชกสเปียร ์นักกวแีละ

นักเขยีนบทละครชาวอังกฤษ ผูไ้ดรั้บการยกย่องว่าเป็นนักเขียนผูย้ิ่งใหญ่ของ

อังกฤษและของโลกยังใชบ้รรยากาศและเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวสอง

ตระกูลในเวโรน่า แต่งเป็นละครโศกนาฏกรรมขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1595 เรือ่ง โรมโิอ

กับจูเลียต  จากนัน้น าท่านเดินชมอาคารบา้นเรอืนสีสดใสสวยงาม จัตุรัสกลาง

เมอืงที่คกึครื้นมีชวีิตชีวา จากนั้นพาท่านถ่ายรูปกับโรงละครโรมนักลางแจ้ง 

(Verona Arena) ทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก สรา้งขึ้นเมือ่ตัง้แต่สมัย

ศตวรรษที ่1 โดยมลัีกษณะเช่นเดยีวกับโคลอสเซยีมในกรุงโรม เพียงแต่มขีนาด

เล็กกว่า ซึ่งปัจจุบันยังคงมกีารเปิดแสดงโอเปร่าหรอืคอนเสิรต์กลางเเจง้ในสนาม

กฬีาอยู่เป็นประจ า น าท่านถ่ายรูปดา้นนอกกับบ้านเลขที ่23 ของจูเลียต ชม

ระยะทาง 115 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.30 ชม. 
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ระเบยีงแห่งเรือ่งราว   โรแมนติกที่จูเลยีตเฝ้ารอคอยพบโรมโิอทุกค ่าคืน และ

บรเิวณหนา้บา้นยังมรูีปป้ันส ารดิขนาดเท่าตัวจรงิของจูเลยีต 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

 น าท่านเดนิทางสู่ตวัเมอืงมลิาน (Milan)  เมอืงทีเ่รยีกไดว่้า เป็นเมอืงหลวงแห่ง

แฟช่ันของโลก จากนัน้น าท่านเขา้ชมมหาวหิารแหง่เมอืงมลิาน (Duomo di 

Milano) ท ีส่รา้งดว้ยศิลปะแบบนีโอโกธคิ ท ีผ่สมผสานกัน เป็น สถาปัตยกรรม

แบบตะวันตกสมัยฟ้ืนฟูศลิปวทิยาการ ชมความงดงามอันน่าอัศจรรย์  น าท่านชม 

แกลเลอร ีวคิเตอรเ์อ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ท ีนั่บว่า

เป็นชอ้ปป้ิงมอลลท์ ีส่วยงาม หรูหราและเก่าแก่ท ีสุ่ดในเมอืงมลิาน อนุสาวรยี์ ของ

กษัตรยิ์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ที่ 2 ผูร้เิริม่การรวมชาตหัิวเมอืงต่างๆในอติาล ีและ

อนุสาวรยี์ของศลิปินชือ่ดังในยุคเรเนซองสอ์ ีก 1 ท่าน คอืลโิอนารโ์ด ดารว์นิซี ่ท ี่

อยู่ในบรเิวณ ดา้นหนา้ของโรงละครสกาล่า   

ระยะทาง 168 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชม. 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง   

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม JUST HOTEL LOMAZZA FIERA หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่สีข่องการเดนิทาง      มลิาน – ลูเซริน์ – อนิเทอรล์าเกน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิขา้มพรหมแดนอติาล ี– สวติเซอรแ์ลนด ์สู่เมอืงลูเซิรน์ (Lucerne) 

เมอืงท่องเท ีย่วยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวติเซอรแ์ลนด์ ท ีถู่กหอ้มลอ้มไปดว้ย

ทะเลสาบและขุนเขา จากนัน้พาท่านชมสิงโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of 

Lucerne) ท ีแ่กะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพื่อเป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชีพ

อย่างกลา้หาญของทหารสวิสที่เกดิจากการปฏิวัติในฝร่ังเศสเมื่อปี ค.ศ.1792   

ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้ม

ผ่านแม่น า้รอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของ

เมอืงลูเซริ์น เป็นสะพานไมท้ ีม่ ีหลังคาที่เก่าแก่ท ีสุ่ดในยุโรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.

1333 โดยใตห้ลังคาคลุมสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิตลอดแนว

สะพาน  จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิ เช่น ช็อคโกแลต, เครือ่ง

หนัง, มดีพับ, นาฬิกายี่หอ้ดัง อาทเิช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

ระยะทาง 244 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 3 ชม. 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

บา่ย เดินทางสู่จากนัน้น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองอินเทอร์ลาเคน (Interlaken) 

เมอืงระหว่างทะเลสาบ เป็นเมืองทีตั่ ้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) 

และทะเลสาบเบรยีนซ์ (Lake Brienz) อสิระใหท้่านไดสั้มผัสบรรยากาศและ

ธรรมชาตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็กๆ และเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึตามอัธยาศัย 

ระยะทาง 68 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมอืง (ฟองดูวช์สี)  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม CITY OBERLAND หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที่หา้ของการเดนิทาง         อนิเทอรล์าเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – เบริน์   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่

สวยงามและยังเป็นทีตั่ ้งสถานรีถไฟขึน้สู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละ

เมือ่ปี คศ.2001  องคก์ารยูเนสโกประกาศใหย้อดเขาจุงเฟรา เป็นพื้นท ีม่รดกโลก

ทางธรรมชาตแิห่งแรกของยุโรป น าคณะน่ังรถไฟท่องเทีย่วธรรมชาต ิขึน้พิชิต

ยอดเขาจุงเฟราที่มคีวามสูงกว่าระดับน ้าทะเลถงึ 11,333 ฟุตหรอื 3,454 เมตร 

ระหว่างเสน้ทางขึ้นสู่ยอดเขาท่านจะไดผ่้านชมธารน ้าแข็งทีม่ ีขนาดใหญ่จนถึง 

สถานรีถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานรีถไฟทีอ่ยูสู่งทีสุ่ดใน

ยุโรป (Top of Europe) เข้าชมถ ้าน ้าแข็ง (Ice Palace) ท ีแ่กะสลักให ้

สวยงาม อยู่ใตธ้ารน ้าแข็งลกึถงึ 30 เมตร 

 
 
 
 
 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพื้นเมอืง  

 พาท่านชมวิวท ี่ ลานสฟิงซ์ (Sphinx Terrace) จุดชมววิท ี่สูงท ี่สุดในยุโรป      

ท ีร่ะดับความสูงถ ึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลที่ถงึชายแดนสวิส 

สัมผัสกับภาพของธารน ้าแข็ง Aletsch Glacier ทีย่าวทีสุ่ดในเทือกเขาแอลป์ 

ยาวถ ึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระใหท้่านได ้

สนุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหมิะบนยอดเขาและเพลิดเพลนิกับกิจกรรมบนยอด

เขาและทีไ่ม่ควรพลาดกับการส่งโปสการด์โดยที่ท าการไปรษณีย์ท ี่สูงท ีสุ่ดใน

ยุโรป น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ ้าเสน้ทางเดิม ใหท้่านไดช้มวิว

ทวิทัศนท์ ี่สวยงามและแตกต่างกันจนถงึ สถานรีถไฟเมอืงลาวทเ์ทอบรุนเนิน

(Lauterbrunnen) น าท่านเดนิทางสู่กรุงเบริน์ (Bern) ซึง่ไดร้บัการยกยอ่ง

จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนีเ้บริน์

ยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมอืงทีม่คุีณภาพชวีติทีด่ที ีสุ่ดของโลกใน

ปี ค.ศ.2010 น าท่านชมบ่อหมสีีน า้ตาล(Bear Park) สัตวท์ ี่เป็นสัญลักษณ์

ของกรุงเบริน์ ชมนาฬกิาไซ้ท ์คล็อคเคน่ทรมั อายุ 800 ปี ท ีม่ ี“โชว”์ ใหดู้ทุกๆ

ช่ัวโมงในการตบีอกเวลาแต่ละครัง้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 67 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชม. 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN BERN หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัที่หกของการเดนิทาง     เบริน์ – เวเว่ย์ – มองเทรอซ ์– เซอรแ์มท  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 น าท่านเดินทางสู่เมืองทีไ่ดช้ื่อว่าเป็น “ไขมุ่กแห่งรเิวยีรา่สวิส” (Pearls of 

the Swiss Riviera) ดนิแดนทีเ่หมาะแกก่ารท ากจิกรรมแทบทุกฤดูกาลทีเ่มอืง

เวเวย่ ์ (Vevey) ตั ้งอยู่ริมชายฝ่ังดา้นเหนอืของทะเลสาบเจนีวา เป็นแทบทุก

ฤดูกาล  จากนัน้น าท่านสู่เมอืงมองเทรอซ์ (Montreux)  เมอืงตากอากาศที่

ตัง้อยู่รมิทะเลสาบเจนวีา ไดช้ือ่ว่าริเวยีร่าของสวสิ ชมความสวยงามของทวิทัศน ์

บา้นเรือน ริมทะเลสาบ  น าท่านถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (ด้านนอก) 

(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สรา้งขึ้นบนเกาะหินริม

ทะ เลสาบเจนีวา  ตั้งแ ต่ยุ คโรมัน เรืองอ านาจโดย ราชวงศ์ SAVOY โดยมี

จุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสนิคา้ท ี่จะสัญจร

ผ่านไปมาจากเหนือสู่ใตห้ รอืจากตะวันตกสู่ตะวันออกของสวิตเซอรแ์ลนด ์

เนือ่งจากเป็นเสน้ทางเดยีวทีไ่ม่ตอ้งเดนิทางขา้มเทอืกเขาสูงชันปราสาทแห่งนีจ้ ึง

เปรยีบเสมอืนด่านเก็บภาษีซึง่เอาเปรยีบชาวสวสิมานานนับรอ้ยปี  

ระยะทาง 86 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชม. 

 

ระยะทาง 7 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 10 นาท ี

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

 น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) เมอืงแห่งสกรีสีอรท์ ยอดนยิมที่

ไดรั้บความนิยม สูง เนื่องจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะ

ยานพาหนะในเมอืงไม่ใชน้ ้ามันเชือ้เพลงิ แต่ใชแ้บตเตอรีเ่ท่านัน้ และยังมฉีาก

หลังของตัวเมอืงเป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ที่ไดช้ือ่ว่าเป็น

ยอดเขาที่ม ีรูปทรงสวยที่สุดในสวสิ จากน ัน้ให ้เวลาท่าน เชิญอิสระตาม

อธัยาศยั ท่านอาจจะเดินเล่นสูดอากาศอันสดชืน่ในเมอืงที่สวยงามและน่ารัก

ทีสุ่ดแห่งนงึในสวสิ เดินเลอืกซือ้สนิคา้ท ี่ระลกึ ถ่ายรูปกับเมืองที่สวยงามในมุม

ต่างๆ หรอื ท่านอาจซื้อบัตรโดยสารรถไฟฟันเฟืองสู่สถานีรถไฟกรอนเนอร์

แกรต (Gornergrat railway) สู่ จุดชมววิท ี่ท่ านจะไดเ้ห็นทัศนียภาพที่

สวยงามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ มีใหเ้วลาท่านเดินเล่นชมวิวดูทวิทัศน์ท ี่

สวยงามแบบเต็มอิม่ หรอื ท่านอาจจะเลอืกขึน้กระเช้าไฟฟ้าเพื่อสัมผัสกับความ

งดงามของยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klien Matterhorn) ที่สูงถ ึง 

4,478 เมตร และไดช้ือ่ว่าเป็นยอดเขาทีม่รูีปทรงสวยทีสุ่ดของเทอืกเขาแอลป์ ชืน่

ชมกับทิวทัศนท์ ี่สวยงาม ณ จุดสูงที่สุดบริเวณไคลนแ์มทเทอร์ฮอรน์ ชมถ ้า

น า้แข็งทีอ่ยูสู่งทีสุ่ดในสวสิ ถ่ายรูปกับรูปแกะสลักน ้าแข็งทีส่วยงามภายในถ ้า  

ระยะทาง 139 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.45 ชม. 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารไทย  

 น าเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม AMBASSADOR HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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***ชว่งฤดูหนาวเป็นชว่งฤดูกาลเล่นสก ีโรงแรมในเซอรแ์มทมคีอ่นขา้งจ ากดั อาจจะท าให ้

หอ้งพกัไมเ่พยีงพอตอ่นกัทอ่งเทีย่ว ในกรณีทีไ่มไ่ดพ้กัในเมอืงเซอรแ์มท ทางบรษิทัขอสงวน 

สิทธิน์ าพาทา่นไปเดนิเล่นทีเ่มอืงเซอรแ์มทและยา้ยไปพกัทีเ่มอืงขา้งเคยีงแทน*** 

วนัที่เจ็ดของการเดนิทาง         เซอรแ์มท – โลซานน ์– เจนวีา – สนามบนิ  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้เดินทางสู่เมืองโลซานน ์(Lausanne) นับไดว่้าเป็นเมอืงทีม่ ีเสน่หโ์ดย

ธรรมชาตมิากที่สุดเมอืงหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด์ มปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานมา

ตัง้แต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยทีช่าวโรมันมาตัง้หลักแหล่งอยู่บรเิวณรมิฝ่ังทะเลสาบ

ทีน่ ี ่เมอืงโลซานนม์คีวามสวยงามโดยธรรมชาต ิทวิทัศนท์ ีส่วยงาม และอากาศที่

ปราศจากมลพิษ จงึดึงดูดนักท่องเท ี่ยวจากทั่วโลกใหม้าพักผ่อนตากอากาศที่นี ่

เมอืงนีย้งัเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัส าหรบัชาวไทยเนือ่งจากเป็นเมอืงทีเ่คย

เป็นทีป่ระทบัของสมเด็จยา่ จากนัน้น าท่านชม สวนสาธารณะทีม่รีูปป้ันลิง 3 

ตวั ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมือ่ทรงพระเยาว ์

และถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ทีรั่ฐบาลไทยส่งไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมอืง  

ระยะทาง 168 กม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจนี  

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเจนีวา (Geneva) น าชมเมอืงที่เป็นศูนย์กลาง

การประชุมนานาชาต ิเมอืงทีตั่ง้องคก์ารสากลระดับโลก อาท ิองคก์ารการคา้โลก, 

กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกับ น า้พุเจทโด ทีฉ่ดีสายน ้าพุ่งสูงขึ้น

ไปในอากาศถงึ 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวันอากาศด)ี และถ่ายรูปกับ นาฬกิาดอกไม ้

สัญลักษณ์ท ีส่ าคัญของเมอืงเจนวีา  

 

17.00 น. น าท่านเดนิทางสู่สนามบนิ เพือ่ท าคนืภาษี (Tax Refund) และมเีวลาช๊อปป้ิง

สนิคา้ปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบนิ 

 

21.45 น. ออกเดนิทางกลับสู่ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่EK84 

***ต ัง้แตว่นัที ่1 พ.ย. 59 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 20.45 น. และถงึ

ดูไบ เวลา 06.10 น.*** 

***คณะเดินทางต ัง้แต่วนัที่ 27 ธ.ค. 59 เป็นต้นไป ออกเดินทางโดย

เทีย่วบนิ EK084 เวลา 20.40 น. และถงึดูไบ เวลา 06.05 น.*** 

 

วนัที่แปดของการเดนิทาง          ดูไบ – กรุงเทพฯ  

06.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิดูไบ เพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง  

09.40 น. ออกเดนิทางกลับสู่ประเทศไทย  โดยเทีย่วบนิ EK372 

***ต ัง้แตว่นัที ่1 พ.ย. 59 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางเวลา 09.35 น. และถงึ
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กรุงเทพฯ เวลา 18.40 น.*** 

***คณะเดินทางต ัง้แต่วนัที่ 27 ธ.ค. 59 เป็นต้นไป ออกเดินทางโดย

เทีย่วบนิ EK372 เวลา 09.35 น. และถงึกรุงเทพฯ เวลา 18.40 น.*** 

19.15 น. ถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรุงเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ    

 

(รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทิตย์, ขอสงวนสทิธิ์การย้ายเมอืงที่เขา้พกั เช่น กรณีที่

เมอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมืองที่ใกลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมีการ

ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม) 

 

กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทุกขอ้ 

หมายเหตุ 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีท ีท่่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วันก่อนการเดนิทาง  

5. เมือ่ท่านท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ท่านรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ 

ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 
กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้ท ัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตุสุดวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ล่วงหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

โปรแกรม : อติาล ี(เวนสิ) สวติเซอรแ์ลนด ์   

8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์ (EK) 
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          ก าหนดการเดนิทาง                           12-19 ต.ค. 2559 

                              15-22, 23-30 พ.ย. / 30 พ.ย.-7 ธ.ค. / 1-8, 7-14 ธ.ค 2559 

 

 

        อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 74,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 74,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,500.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 74,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
74,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  20,000.- 

ในกรณีทมีวีซี่าแล้วหรอืด าเนนิการยืน่วซีา่เอง 3,500.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 
 
          ก าหนดการเดนิทาง  [เทศกาลปีใหม]่      27 ธ.ค.-3 ม.ค. 2560 / 30 ธ.ค.-6 ม.ค. 2560 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 89,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 89,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,700.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 89,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

(กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
89,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  28,000.- 

ในกรณีทมีวีซี่าแล้วหรอืด าเนนิการยืน่วซีา่เอง 3,500.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 80,000.- 
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(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ 

จะตอ้งไม่เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท ีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเท ีย่วตามรายการ 

7. ค่าค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงนิไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ทา่นใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดินทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุมากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 3 ล้านบาท] 

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัทีม่อีายุนอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ล้าน, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสียชวีติหรอืเสียอวยัวะจากอุบตัเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 

 8.  ค่ามัคคุเทศกข์องบรษัิทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคุเทศก)์ 

 9.  ค่าธรรมเนยีมวซ่ีาเขา้ประเทศเชงเกน้ 

10. ค่าทปิพนักงานขับรถตลอดรายการเดนิทาง 
11.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  

อตัรานีไ้มร่วม 

1. ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทเิช่น  ค่าเครือ่งดืม่ท ีส่ั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท ์, ค่าซักรดี, ค่าธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดนิทางหรอืของมค่ีาทีสู่ญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. คา่ทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 2 ยูโร ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 2 = 16 ยูโร ) 
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5. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัทา่นเอง 

 

เง ือ่นไขการจอง 

1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ าแล้วเทา่น ัน้ 

2.  ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพื่อท าการจองควิยื่นวซ่ีา ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนุญาตยิกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลูกคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซ่ีาไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ่ 

    ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ี ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบ 

    ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยื่นวซ่ีาในแต่ละสถานทูตมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีน้ตอนการยื่นวซ่ีาไม่เหมอืนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น  

      รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพื่อประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท ี ่

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มโีรคประจ าตัว หรือไม่

สะดวกในการเดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแล

สมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมตัวิซี่าหรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จรงิเหต 

ขอ้มลูเบ ือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซ่ีาและการยื่นขอวซ่ีา 

 
1. การพิจารณาวซ่ีาเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บรษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่ ีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พิจารณา ของสถานทูตง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยื่นวซ่ีา หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บริษัทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซ่ีาของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวซ่ีาที่

ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนุมัตวิซ่ีาได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรื่องการขอวซ่ีาดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พ านักหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 
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4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง

บรษัิทดว้ย เนือ่งจากประวัติการเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีา และจ านวน

หนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซ่ีาไม่ต ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่ส่ปกหนังสือเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดนิทาง

นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แต่งเตมิใดๆ ใน

เล่ม 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครื่องบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าต๋ัวเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ย 

      สาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ ซึง่มค่ีาใชจ่้าย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.   หากต๋ัวเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3.   น่ังท ี ่Long Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ ีจ่ะน่ังตอ้งมคุีณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ ีม่ร่ีางกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีท ีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เช่น   

      สามารถเปิดประตูฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย  

      และอ านาจในการใหท้ ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ท ีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 

 

 

 

 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วันก่อนเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้ (30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ท ีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื 

ค่าธรรมเนยีมในการมัดจ าต๋ัว และค่าธรรมเนยีมวซ่ีาตามทีส่ถานทูตฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแล้วไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่าวซ่ีาและค่าบรกิารยื่นวซ่ีา / ค่ามัดจ าต๋ัวเครือ่งบนิ 

หรอืค่าต๋ัวเครือ่งบนิ (กรณีออกต๋ัวเครือ่งบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณีท ีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่าผา่นแล้ว แจง้ยกเลิกกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ่งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  

3. กรณีท ีม่งีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ ีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และ

ไม่มอี่างอาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซี่านบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนัท าการ 

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซี่า TLS Contact 
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1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลอืส าหรับประทับวีซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

อายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุด

(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วีซา่ดว้ย)  

2. รูปถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ้ว จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาว

เทา่นั้น ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืนหา้มสวมแว่นตาหรือเครื่องประดับ ไม่ใสค่อน

แทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมึก) 

3. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผู้เดนิทางออกคา่ใช้จา่ยเอง ใช ้Bank Statement บัญชอีอม

ทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นั้น(รบกวนลกูคา้

ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรือถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ 

Statement เพือ่ใหอั้พเดทไม่เกนิ 15 วันหรืออยูใ่นเดอืนทีย่ ืน่วีซา่) 

- กรณีผู้เดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใช้จา่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

              **สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชีกระแสรายวนัและบญัชีฝากประจ า**  

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ีช ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือหุน้สว่น อายุ

ไม่เกนิ 3 เดอืน หรือ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สัญญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงินเดอืน, วันเริ่มท างาน  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ต ใชค้ าว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรียนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอร์ตใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ ืน่) 
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5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้มี) 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มีการเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา   

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยมารดาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้

พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้

พาสปอร์ตบดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่าย

ใดเป็นผูม้ีอ านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- *** กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอร์มสมัครวซีา่ 

  

 

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปล ีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได ้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมลูยื่นวซ่ีาเชงเกนประเทศสวติเซอร์แลนด ์

 
(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทุกขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซี่าของทา่น) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สัญชาตปัิจจบัุน ................................สัญชาตโิดยก าเนิด หากตา่งจากปัจจบัุน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไม่จดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีิต) 

  อื่นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผ่ ูส้มัครขอวีซา่เป็นเด็ก อายตุ ่ากว่า 18 ปีบริบรูณ์ ใหใ้สช่ ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………..… 

11. ทีอ่ยูข่องผูข้อวีซา่ 

………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………… 

หมายเลขโทรศัพทม์ือถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบัุน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยว่าคา้ขายอะไร เชน่ ขายเส ือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 
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     .......................................................................................................  

13. ชือ่บริษัทหรือรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรียน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….…… 

 

14. วีซา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไม่เคย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่......................................ถงึวันที.่........................................... 

 

 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ้วมือเพือ่การขอวีซา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบวัุนที ่หากทราบ)................................................ 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวีซา่หรือไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวีซา่เอง    มีผูอ้ื่นออกให(้ญาต/ิบริษัท/องคก์ร)  

        กรุณาระบชุือ่ .................................................   

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงินสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงินสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ีผูจ้ัดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหว่างพ านักมีผูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบ)ุ     อื่นๆ (โปรดระบ)ุ    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรมทวัร์    Italy Venice Swit 59161-DEC-8D-EK-W07 

 
 

 

   

************************************************ 

หมายเหตุ การอนุมตัวิีซา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่้เดนิทางเท่าน ัน้ 


