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UNSEEN SWITZERLAND 10 วนั 7 คืน 
เทีย่วไปกบัดนิแดนแสนงาม นัง่รถไฟสายโรแมนตคิ Glacier Express รถไฟชมววิทีด่ทีีสุ่ด 
ขึน้ยอดเขา JungfrauJoch ฉายา Top of Europe ดว้ยกระเชา้ใหมล่า่สุด Eiger Express 

ขึน้เขา Titlis ดว้ยกระเชา้โรแตร ์กระเชา้หมุนไดข้ณะเคลื่อนที ่และชมววิบนยอดเขา Rothorn 
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สนุกสุดมนัสก์บักจิกรรมเลน่สก ีนัง่สเลดจ ์ขีส่โนโมบลิ เดนิสะพานแขวน  
ฟินกบัการแชน่ ้าแรร่อ้นทีเ่มอืงน ้าแรส่ปา ชมววิทะเลสาบและหมูบ่า้นน่ารกัหลายแหง่  
เพลนิกบัการชมิชสี ท าและชมิขนมบสิกติแบรนดด์งั เปิบฟองด ูเมนูเอกลกัษณ์ของสวสิ  

เดนิเล่นชอ้ปป้ิงในลเูซริน์ เมอืงทอ่งเทีย่วชือ่ดงัตลอดกาล 
พรอ้มดนิเนอรร์า้นดงัสดุหรบูรรยากาศแสนคลาสสคิใจกลางกรงุเบริน์ Kornhauskeller  

 

โดยสายการบิน Swiss Air  
 
ซูริค  เมอืงศนูยก์ลางทางดา้นการคา้และธุรกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

ยอดเขา The Parpaner Rothorn ชมทศันียภาพสวยงามอกีแห่งหนึง่ในเขตตอนใต้ของเทอืกเขาแอลป์ 
บาดรากาซ Bad Ragas แหล่งน ้าพุรอ้นธรรมชาตทิีม่ชีือ่เสยีงและยงัเป็นสปารสีอรท์เพือ่สขุภาพยอดนิยมดว้ย 

ครู ์ เมอืงเก่าแก่ทีม่เีสน่หเ์รยีบง่ายแต่สวยงาม  
รถไฟสายกลาเซียเอก็ซเ์พลส Glacier Express รถไฟสายโรแมนตคิชือ่ดงัของสวสิฯ กบัเสน้ทางแสนงามทวิทศัน์หลากหลาย

แบบไม่รูเ้บือ่จากเมอืงครูถ์งึเมอืงบรกิ 
หมู่บา้น Riederalp ทีต่ัง้ของสกรีสีอรท์ทีม่กีจิกรรมส าหรบัฤดหูนาวมากมายใหท้่านไดเ้ขา้รว่มพรอ้มฝึกเล่นสก ีSki Experience 

กบัผูเ้ชีย่วชาญ 
อินเทอรล์าเก้น เมอืงสวยในหุบเขาทีต่ัง้รมิฝัง่ของ 2 ทะเลสาบ คอืทะเลสาบธุนและเบรยีนซ ์และบรเิวณเมอืงนี้ยงัใชเ้ป็นที ่

ถ่ายท าของกองละครเรือ่งลขิติรกัหรอื The Crown Princess    ดว้ย  
Sledging Bussalp   กจิกรรมบนกระดานหมิะ ไถลจากลานหมิะดา้นบนลงสูล่านหมิะเบื้องล่างในหมู่บา้นบสัสลัพ์ 
JungfrauJoch ยอดเขาทีไ่ดฉ้ายาว่าเป็น Top of Europe บนความสงูกว่า 3,454 เมตร พรอ้มใหท้่านเดนิทางดว้ย Eiger 

Express กระเชา้ตวัใหม่ล่าสดุเป็นกรเชา้หรอืกอนโดล่าสามขาทีท่นัสมยัทีส่ดุในโลก เป็นระบบผสมผสาน
กระเชา้ลอยฟ้าและกระเชา้ไฟฟ้าเขา้ดว้ยกนั มคีวามมัน่คงต่อแรงลมและใหบ้รกิารตลอดปี  

เบิรน์  เมอืงหลวงของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์สรา้งขึ้นเมือ่ 800 ปีทีแ่ลว้ 
Emmental Cheese Factory โรงงานชสีเอมเมนทลั ชมขัน้ตอนการผลติชสีทีผ่ลติสดทุกวนัในเมอืงเอมเมนทลั 
ทรบุชาเค่น  เมอืงในเขตการปกครองของ Emmental ทีต่ัง้ของ แหล่งผลติขนมปังกรอบแบรนด ์Kambly ชมขัน้ตอนการ

ผลติ ฝึกท าพรอ้มชมิและน ากลบับา้นได ้
ยอดเขา Titlis ยอดเขาดงัแห่งสวสิฯ ทีม่หีมิะปกคลุมตลอดปี ขึ้นสูย่อดเขาดว้ย กระเช้าโรแตร ์กระเชา้ใหญ่รุ่นใหม่ หมุนรอบ

ตวัเองไปดว้ยในขณะทีเ่คลือ่นทีส่ามารถชมววิไดแ้บบ 360 องศา และสนุกสดุมนัสก์บัการขีส่โนโมบลิ เครือ่ง 
สโนโมบลิทีใ่ชร้ะบบไฟฟ้าใหม่ล่าสดุ  

ลูเซิรน์ เมอืงสวยทีต่ัง้อยู่รมิฝัง่ทะเลสาบแห่งสีพ่นัธรฐั หรอืเวยีวาลดส์ตรทัซ ีและเป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุ
แห่งหนึง่ในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์  

 
ก าหนดการเดินทาง  24 ธ.ค.64-2 ม.ค.65 
  14-23 ม.ค.65 / 11-20 ก.พ.65 / 18-27 มี.ค.65 
  8-17 เม.ย.65 
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วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู 
21.00 น. นัดคณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์สายการบิน Swiss Air  ROW G เจา้หน้าที่

พรอ้มคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 
วนัทีส่อง สุวรรณภมิู-ซูริค-เลนเซอรไ์ฮด-์ยอดเขาพารพ์าเนอรโ์รธอรน์-บาดรากาซ-ครู ์     (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
00.20 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิู โดยสายการบิน Swiss Air เท่ียวบินท่ี LX181  
** ส าหรบัวนัที ่8 เม.ย.2565 เทีย่วบนิของ LX181 จะเปลีย่นจากเวลา 00.20 เป็นออกเดนิทางเวลา 23.20 น. ** 
06.10 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค เมอืงเศรษฐกจิของประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์ น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทาง
และตรวจรบัสมัภาระ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเลนเซอร์
ไฮด ์Lenzerheide (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืง
ตากอากาศอนัสวยงามตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขาแอลป์และยงัเป็น
จุดเล่นสกขีองภูมภิาค Arosa Lenzerheide โดยมพีืน้ทีล่าดชนั
กว่า 200 กม. มเีสน้ทางปีนเขาเพื่อขึน้ไปยงัสถานทีท่่องเทีย่วใกลเ้คยีง เช่น น้ําตก Sanaspans สงูตระหง่าน
และซากปรกัหกัพงัของปราสาท Belfort จากยุคกลาง นอกจากนี้ย่านน้ียงัเป็นแหล่งรวมเสน้ทางปัน่จกัรยาน
เสอืภูเขา สว่นทะเลสาบ Heidsee ซึง่เป็นสถานทีย่อดนิยมสาํหรบัการว่ายน้ําและเล่นวนิดเ์ซริฟ์มทีางเดนิ
โอบลอ้มและยงัมรีา้นอาหารบรรยากาศสบายๆ ใหแ้วะชมิเมนูเดด็ของชาวสวสิ เดนิทางสูส่ถานีกระเชา้เพื่อ
นําท่านขึน้สูย่อดเขา The Parpaner Rothorn ชมทศันียภาพสวยงามอกีแห่งหนึ่งในเขตตอนใต้ของ
เทอืกเขาแอลป์ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant 
บ่าย ใหท้่านลงจากยอดเขาดว้ยกระเชา้ลอยฟ้าสูส่ถานีดา้นล่าง 

จากนัน้รถโคช้รอรบัท่านเพื่อน าท่านเดนิทางสู่เมืองบาดรากาซ 
Bad Ragas แหล่งน ้าพุรอ้นธรรมชาตทิีม่ชีื่อเสยีงและยงัเป็นสปา
และรสีอรท์เพื่อสขุภาพยอดนิยมดว้ย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
45 นาท)ี ใหเ้วลาท่านไดพ้กัผ่อนดว้ยการแช่น ้าแรร่อ้น 
Thermal Bath จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองครู ์Chur (ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ตัง้อยู่รมิฝัง่แม่น ้าไรน์ทาง
ตะวนัออกของสวติเซอรแ์ลนด ์เมอืงหลวงของรฐัเกราบนึเดิน้ Graubenden ทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ทีเ่หนอื
ระดบัน ้าทะเล 594 เมตร เมอืงครูจ์ดัเป็นเมอืงเก่าแกท่ีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนดแ์ละมปีระวตักิารตัง้ถิ่นฐานมา
นานกว่า 5,000 ปี ได้ชื่อว่าเป็นเมืองเก่าอนัเก่าแก่และปลอดรถยนต์  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Stern Chur หรอืระดบัเทยีบเท่า 
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วนัทีส่าม ครู-์รถไฟสาย Glacier Express-บริก 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิเล่นชมเมืองครู ์ใหท้่านไดส้มัผสัเสน่หใ์นสไตลเ์มอืงเก่าทีเ่รยีบง่ายแต่สวยงาม ทัง้ลวดลายบน
ประตู ลกัษณะอาคารโบสถห์รอืน ้าพุ โดยเฉพาะในย่านเมอืงเก่า อาท ิจตุัรสัอารค์สั พืน้ทีท่ีส่วยทีส่ดุในครู ์
หอคอยโอเบอรเ์ตอร ์ป้อมปราการยุคกลางทีย่งัคงมอียู่ในปัจจุบนั มซีุม้ประตูทีม่ภีาพเขยีนอนัเก่าแก่ของ
เมอืง หรอืโบสถเ์ซน้ตม์าตนิ อาคารสไตลโ์กธคิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในรฐัเกราบนึเดิน้ โบสถอ์สัสมัชญัทีม่อีายุมากกว่า 
800 ปี หนึ่งในอนุสรณ์สถานส าคญัทีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนด ์ซึง่หลกัฐานทางประวตัศิาสตรไ์ดบ้ง่ชีว้่าเมอืงนี้
ก่อตัง้ราว 3,500-3,900 ปีก่อนครสิตก์าล ท าใหค้รูเ์ป็นหนึ่งในเมอืงทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของสวติเซอรแ์ลนด ์และให้
ท่านไปถ่ายรปูกบัจุดชมววิทีถ่อืว่าเป็น The Best View ของเมอืงครู ์ดว้ยทศันียภาพของเมอืงครูแ์ละไร่องุ่น
ทีล่ดหลัน่กนัไปตามเนินเขา สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางเขา้สูส่ถานีรถไฟ 

11.06 น.  น าท่านเดนิทางโดยรถไฟสายส าคญัและสวยงามทีสุ่ดเสน้ทาง
หนึ่งของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์รถไฟสายกลาเซียเอก็ซ์
เพรส Glacier Express สมัผสักบัทวิทศัน์อนังดงามดจุภาพ 
วาดของสวสิตอนกลาง ชื่นชมกบัขนุเขาทีส่ลบัซบัซอ้นสวยงาม
เกนิค าบรรยาย ไม่ว่าจะเป็นทะเลสาบ เนินเขา ลอดเขา้อุโมงค ์
หมู่บา้นกลางหุบเขาทีท่ าการเกษตรกรรม บรรยากาศแบบ
ชนบทๆ จุดเด่นการนัง่รถไฟเสน้ทางครู-์บรกินี้ เป็นเสน้ทางทีส่วยงาม สมัผสัธรรมชาตแิบบเจาะลกึ
หลากหลายไม่รูเ้บื่อ เมื่อรถไฟวิง่อยู่บนเนินเขา ท าใหส้ามารถเหน็บรรยากาศตวัเมอืงดา้นล่าง และหากชม
สว่นดา้นหน้าจะใหค้วามรูส้กึราวกบัว่าก าลงัเขา้ไปใกลภู้เขาหมิะหลายๆ ลกูเรยีงกนั ใหท้่านเกบ็ภาพอนั
งดงามและประทบัใจกบัทศันียภาพสวยงามไม่รูล้มื  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนับนรถไฟระหว่างทาง 
บ่าย ใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการชมทวิทศัน์เดนิทางจนถงึปลายทางเมอืงบรกิ Brig  
15.40 น. เดนิทางถงึเมอืงบริก Brig รถโคช้รบัท่านทีส่ถานีรถไฟเมอืงบรกิ มเีวลาใหท้่านไดช้มเมอืงบรกิ เมอืงทีต่ัง้อยู่

ทางตอนบนของแควน้วาเล่ส ์เป็นเมอืงเก่าทีส่วยงามมอีาคารบา้นเรอืนทีม่บีรรยากาศอบอุ่น ชมทศันียภาพ
ของอาคารส าคญัทีส่ดุแห่งหนึ่งของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีม่กีารก่อสรา้งและสถาปัตยกรรมแบบบารอ็ค อาท ิ
อาคารของพระราชวงัสตอ็คาลเปอร ์และใหท้่านเดนิเล่นชมเมอืงเลก็ๆ แห่งนี้และเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึต่างๆ  
จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั Ambassador หรอืระดบัเทยีบเท่า 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่าทีโ่รงแรม จากนัน้อสิระใหท้า่นพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 
วนัทีสี่ ่  บริก-โมเรลฟิเล่ท-์หมู่บา้นริเดอราลพ์-กิจกรรมเล่นสกี-อินเทอรล์าเก้น 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่Morel-Filet เมอืงเลก็ๆ กลางเทอืกเขาแอลป์ อยู่ในเขตเทศบาลเมอืงหนึ่งของแควน้วาเล่ส ์  
มชีื่อเสยีงทางด้านการท่องเที่ยวในด้านการเดินป่ารวมถึงแหล่งเล่นสกสี าคญัในช่วงฤดูหนาว น าท่านขึ้น
กระเช้าสู่หมู่บ้านรีเดอราลพ์ Riederalp เป็นหมู่บ้านสกรีีสอร์ทบนเขา ที่มีกจิกรรมส าหรบัฤดูหนาว  
มากมายให้ท่านได้เข้าร่วมและสมัผสักบัหิมะสขีาวบริสุทธิไ์ด้
อย่างเตม็ที ่ใหท้่านเกบ็ชัว่โมงฝึกเล่นสกี Ski Experience กบั
ผู้เช่ียวชาญที่จะแนะน าท่านโดยละเอียดพร้อมเก็บภาพถ่าย
ความประทบัใจ และอสิระให้ท่านไดถ่้ายรูปกบัมุมต่างของทาง
หมู่บ้าน (รวมอุปกรณ์และชุดส าหรบัฝึกสก)ี **ขึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศและปรมิาณของหมิะ** 
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** กรณีท่านทีไ่ม่ต้องการเล่นสก ีสามารถเลอืกกจิกรรมอื่นเช่น Sledging Fun คอืเล่นสเลด็พรอ้มค าแนะน า
การเล่นจากผูเ้ชีย่วชาญ หรอืสามารถเลอืกใชเ้วลาในการเดนิเล่นหรอืเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึในตวัเมอืงอนิ
เทอรล์าเกน้ ** 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเขาสกรีสีอรท์ 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เมืองอินเทอรล์าเก้น Interlaken เมอืงสวยในหุบเขาทีต่ัง้รมิฝัง่ของ 2 ทะเลสาบ คอื

ทะเลสาบธุนและเบรยีนซ ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) และบรเิวณเมอืงนี้ยงัใชเ้ป็นทีถ่่ายท าของกอง
ละครเรื่องลขิติรกัหรอื The Crown Princess    ดว้ย ใหท้่านเดนิเล่นเมอืงน่ารกัอย่างอนิเทอรล์าเกน้พรอ้ม
เลอืกซือ้ของฝาก รวมถงึชอ้ปป้ิงรา้นคา้ต่างๆ 
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Metropole หรอืระดบัเทยีบเท่า ใหท้่านเชค็อนิและดรอ็ปสมัภาระ (เดนิไป
รา้นอาหารค ่า) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารไทย จากนัน้เดนิกลบัทีพ่กั พกัผ่อนตามอธัยาศยั  
 
วนัทีห้่า  อินเทอรล์าเก้น-หมู่บา้นกรินเดิลวลัท-์ชวารส์ซี 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสูห่มู่บา้นกรินเดิลวลัท ์Grindelwald หมู่บา้นเลก็ๆ ในหุบเขาทีต่ัง้อยู่ในเขตอ าเภออนิเทอร์
ลาเกน้-โอเบอรฮ์าสล ีในรฐัเบริน์ เป็นหมู่บา้นทีต่ัง้อยู่ในระดบัความสงูกว่า 1,034 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล
บนเขตเทอืกเขาเบอรน์ีสแอลป์ ตวัหมู่บา้นตัง้อยู่บนทีร่าบขนาดใหญ่มคีวามเงยีบสงบ และเป็นแหล่งพกัผ่อน 
 
ยอดนิยมทัง้ชว่งฤดหูนาวทีค่นมกันิยมมาเล่นสกหีรอืกจิกรรมปีน 
เขาในฤดรูอ้น กรนิเดลิวลัทถ์อืเป็นแหล่งสกรีสีอรท์ทีม่ชีื่อเสยีงอกี 
แห่งของสวติเซอรแ์ลนด ์ใหท้่านใชร้ถโดยสารของหมู่บา้นกรนิเดลิ 
วลัท ์น าท่านเดนิทาง  สูบ่รเิวณหมู่บา้นเลก็ๆ ชื่อว่าบสัซลัพ์  
Bussalp ใหท้่านเพลดิเพลนิกบักจิกรรมแสนสขุสนุกสดุมนัสก์บั 
การเล่นสเลด็ Sledging บนกระดานหิมะ ไถลจากลานหมิะดา้น 
บนลงสูล่านหมิะเบือ้งล่าง **ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศและปรมิาณ
ของหมิะ** พรอ้มใหท้่านไดช้มทศันียภาพงดงามของแนว
เทอืกเขาเบอรน์ีสแอลป์ สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางออกจาก
หมู่บา้น 

กลางวนั น าท่านรบัประทานอาหารกลางวนัแบบฟองดพูรอ้มทัง้ให้
ท่านชมและฝึกท าฟองดดู้วยตนเอง 

บ่าย น าท่านเดนิทางสูช่วารส์ซี Schwarzsee ตัง้อยู่ในเขตของแควน้ฟรบีรูก์ ดว้ยพืน้ทีแ่ห่งนี้ลอ้มรอบดว้ยยอด
เขาต่างๆ ในเขตสวสิพรแีอลป์ จงึท าใหเ้ป็นทะเลสาบทีม่คีวามงดงามราวภาพวาด และมสีคี่อนขา้งเขม้ซึง่ใน
ภาษาฝรัง่เศสเรยีกทะเลสาบแหง่นี้ว่า Lac Noir หรอื Black Lake ใหท้่านเดนิเล่นบนบรเิวณทางเดนิของ
ทะเลสาบ และชวารส์ซยีงัไดช้ื่อว่าเป็น World of Ice น าท่านเขา้
ชม Ice Palace หรอืวงัน ้าแขง็กบัประสบการณ์อนัแสนวเิศษ
ของหุบเขาชวารส์ซ ีชมอุทยานน ้าแขง็ทีร่งัสรรคเ์ป็นรปูต่างๆ 
เหมอืนดงัว่าอยู่ในโลกแหง่เทพนิยาย พรอ้มประดบัตกแต่งไป
ดว้ยแสงไฟสต่ีางๆ สวยงามอย่างยิง่ สมควรแก่เวลาน าทา่น
เดนิทางกลบัสูท่ีพ่กัในอนิเทอรล์าเกน้ Metropole หรอืระดบั
เทยีบเท่า (จากนัน้น าท่านเดนิไปรา้นอาหารค ่า)  
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ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมือง Spycher Restaurant พรอ้มให้ท่านชมการแสดงแบบ
พืน้เมืองสวิสฯ และอาหารค า่แสนพิเศษกบั Meat Fondue ทัง้เน้ือหมูหรอืเน้ือไก่พรอ้มทานกบัซอส
หลากหลายและเฟรน้ซฟ์ราย จากนัน้เดนิกลบัทีพ่กั ใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั  

 
วนัทีห่ก  อินเทอรล์าเก้น-จงุฟราวยอรค์-เบิรน์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่สถานกีระเชา้กรนิเดลิวลัท ์กรุน Grindelwald 
Grund น าท่านโดยสารกระเช้า Eiger Express กระเช้าตวั
ใหม่ลา่สุดเป็นกระเช้าหรอืกอนโดล่าสามขาท่ีทนัสมยัท่ีสุด
ในโลก เป็นระบบผสมผสานกระเชา้ลอยฟ้าและกระเชา้ไฟฟ้า
เขา้ดว้ยกนั มคีวามมัน่คงต่อแรงลม โดยจะน าท่านขึน้จากสถานี
กรนิเดลิวลัทไ์ปยงัสถานี อายเกอรก์ลาเซยีร ์Eiger Glacier ใน
เวลาเพยีง 15 นาท ีจากนัน้น าทา่นโดยสารรถไฟต่อขึน้สู ่ยอด
เขาจงุฟราว Jungfraujoch ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็น TOP OF EUROPE 
เมื่อถงึยอดเขาแลว้ท่านจะไดส้มัผสักบัทศันียภาพอนังดงามของ
ยอดเขามากมายทีป่กคลุมดว้ยหมิะตลอดปี จากนัน้อสิระใหท้่าน
ไดส้มัผสัหมิะพรอ้มเกบ็ภาพบรรยากาศของจุงฟราวยอค บน
ความสงูกวา่ระดบัน ้าทะเล 3,454 เมตร   

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
บ่าย  ใหท้่านมเีวลาอย่างเตม็ทีท่ีจ่ะเกบ็ภาพทีร่ะลกึบนลานกวา้งทีเ่ตม็ไปดว้ยหมิะขาวโพลนใหท้่านได ้

สนุกสนานอย่างเตม็อิม่ จนถงึเวลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางลงจากยอดเขา โดยใชเ้สน้ทางทีส่ดุแสน 
โรแมนตกิและเทคโนโลยสีมยัใหม่ทีเ่บยีดบงัสิง่แวดลอ้มน้อยทีส่ดุและใหท้่านนชมทศันียภาพแสนงามทีจ่ะทาํ
ใหท้่านประทบัใจมริูล้มื รถโคช้รอรบัท่านทีส่ถานีกระเชา้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่กรงุเบิรน์ Bern  
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) นครหลวงอนังามสง่าของประเทศ เมอืงมรดกโลกอนัล ้าค่าทีถ่่ายทอด
และอนุรกัษ์มาสูปั่จจุบนั  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมืองในยา่นเมืองเก่าเมืองมรดกโลกในกรงุเบิรน์กบั
บรรยากาศรา้นอนัสวยงาม Kornhauskeller Restaurant ด้วยเมนูแซลมอนย่างทานคู่กบัซอสไคฟ์ 
ข้าวและผกัขม 

  จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั The Bristol หรอืระดบัเทยีบเท่า   
 

วนัทีเ่จด็  เบิรน์-เอมเมนทลั-ทรบุชาเค่น-ลูเซิรน์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านผ่าน ชมกรงุเบิรน์ ทีส่รา้งขึน้ในยุคกลางของยุโรป มี
หลกัฐานทางประวตัศิาสตรม์ากมาย องคก์ารยเูนสโกป้ระกาศให้
สว่นหนึ่งของเมอืงเป็นมรดกโลก ผ่านย่านเมอืงเก่าซึง่ปัจจุบนั
เตม็ไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบตูคิ เป็นย่านทีป่ลอดรถยนต ์
ประกอบไปดว้ยอาคารเก่าอาย ุ200-300 ปี หอนาฬกิาดารา
ศาสตร(์ไซท้ ์กลอ็คเค่น) อายุกวา่ 800 ปี ทีจ่ะมตุ๊ีกตาออกมาเรงิ
ระบ าทุกๆ ชัว่โมงทีน่าฬกิาตบีอกเวลา ศาลาว่าการเมอืง ใน
ศลิปะแบบโกธคิและเบเรน็กราเบน็ หรอื บ่อหม ีสตัวท์ีเ่ป็น
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สญัลกัษณ์ของเมอืงเบริน์ จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่อมเมนทลั Emmental เมอืงเทศบาลในเขต  เมอืง
อฟัฟอลเทิน่ Affoltern (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี น าทา่นเขา้ชมโรงงานชีสเอมเมนทลั 
Emmental Cheese Factory น าท่านชมขัน้ตอนการผลติชสีทีผ่ลติจากนมสดทุกวนั ใหท้่านรบัประทาน
อาหารกลางวนัภายในโรงงาน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Restaurant Emmental Schaukaeserei AG ด้วยเมนู
พืน้เมืองฟองดชีูสโดยทานกบัขนมปังหรอืมนัฝรัง่พรอ้มด้วยเมนูอกไก่ทานคู่กบัซอสครีมมสัตารด์ 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่ทรบุชาเค่น Trubchachen (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมอืงเทศบาลในเขตการ
ปกครองของ Emmental ทีต่ัง้ของ แหล่งผลิตขนมปังกรอบ 
แบรนด ์Kambly น าชมขัน้ตอนการผลติ รวมถงึขนมหวาน
ลกูกวาดต่างๆ ชอ็กโกแลตแบบโฮมเมด และขนมปังกรอบแบบ
เพรทเซลทีน่ ามาขดปมเป็นรปูทรงใหม่ทีม่คีวามโดดเด่นมี
ลกัษณะเฉพาะพรอ้มใหท้่านชมิขนมปังกรอบอบใหมแ่ละมโีอกาส
ทดลองท าดว้ยตนเองและสามารถน ากลบัมาทานได ้พรอ้มเลอืก
ซือ้ขนมต่างๆ เป็นของฝาก จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองลู
เซิรน์ Lucerne เมอืงท่องเทีย่วอนัดบัหนึ่งของสวสิทีห่ลายท่านอาจจะเคยไปเยอืนมาแลว้ แต่ลเูซริน์กย็งัคงมี
ความสวยงามเหมอืนเดมิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
 น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Ameron Flora หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีแ่ปด ลูเซิรน์-ยอดเขาทิตลิส-ลูเซิรน์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสูเ่มืองแองเกิลเบิรก์ เมอืงเลก็ๆ บนเขาสงู อยู่ในรฐัออ็บวลัเดนิ สวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้มดว้ย

เทอืกเขาแอลป์ ชื่นชมทศันียภาพทีส่วยงามของหุบเขาแอลป์จนถงึสถานีกระเชา้หรอืเคเบิล้คาร ์ ให้ท่านได้
มีโอกาสสมัผสักบัการนัง่กระเช้ารุน่ใหมใ่นหลากหลายแบบ  
กระเช้าขนาด 6-8 ท่ีนัง่ต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่และกระเช้า 
ท่ีหมุนรอบตวัเองไปด้วยในขณะท่ีเคลื่อนท่ี เพื่อให้ท่านจะได้ 
ช่ืนชมกบัวิวสวยๆ ในแบบ 360 องศา จนถงึบน ยอดเขาทิตลิส 
ทีม่คีวามสงูถงึ 3,020 เมตรเหนอืระดบัน ้าทะเล ชมทศันียภาพอนั 
งดงามกบัหมิะปกคลุมตลอดปี ใหท้่านแวะทีส่ถานี Trubsee ให ้
ท่านไดม้โีอกาสขี ่สโนโมบิล Electric Snowmobile Experience  
สโนโมบลิรุ่นใหม่ขบัเคลื่อนดว้ยระบบไฟฟ้า น ้าหนกัเบากว่า 
สโนโมบลิทัว่ไปสามารถเร่งความเรว็ไดถ้งึ 60 ไมลต่์อชัว่โมง  
**ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศและปรมิาณของหมิะ** และใหท้่านถ่าย 
รปูกบัสะพาน Titlis Cliff Walk พรอ้มกบัไดส้มัผสัความเยน็ทา้
ทายความกลา้กบัการเดนิบนสะพาน ซึง่เป็นสะพานคนเดนิเลยีบ
หน้าผาของยอดเขาทติลสิในเขตสวสิแอลป์ ความสงูทีป่ระมาณ 
3,000 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ถอืเป็นสะพานแขวนทีม่รีะดบั
ความสงูสดุในยโุรป 
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กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมืองบนยอดเขา 
บ่าย รถโคช้รอรบัท่านเดนิทางกลบัสู ่เมืองลูเซิรน์ ชมอนุสาวรยีส์งิโต 

และถ่ายรปูกบั สะพานไมช้าเพล สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่
14 ประดบัตกแต่งบนโครงหลงัคาหน้าจัว่ดว้ยภาพวาดใน
ศตวรรษที ่17 ซึง่ภาพเขยีนเหล่านี้เป็นการเล่าเรื่องราวประวตัิ
ความเป็นมาของเมอืงลเูซริน์ โดยมหีอคอยน ้า Wasserturm ซึง่
เดมิใชเ้ป็นทีคุ่มขงันกัโทษและเกบ็เอกสารรวมทัง้ของมคี่าของ
เมอืงไว ้หอคอยนี้มลีกัษณะเป็นรปูทรงแปดเหลีย่มทีม่ฐีานเชื่อม
ตดิอยู่กบัสะพานสรา้งขึน้ราวปี ค.ศ. 1300สะพานแห่งนี้เคยถูก
ไฟไหมไ้ปเมื่อปี ค.ศ. 1993 แลว้กม็กีารบรูณะใหมจ่นมสีภาพ
ใกลเ้คยีงของเดมิ (ภาพวาดดัง้เดมิถูกไฟไหมไ้ปเยอะ) สะพานชา
เพลนี้ถอืเป็นสะพานไมท้ีเ่ก่าแกท่ีส่ดุในยุโรป 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Ameron Flora หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีเ่ก้า  ลเูซิรน์-ซูริค-สนามบิน (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  สมควรแก่เวลาใหท้่านเชค็เอ๊าทจ์ากทีพ่กัพรอ้มน าท่านออกเดนิทางสู ่สนามบินซูริค 
13.10 น.  ออกเดินทางจากนครซูริค โดยสายการบิน Swiss Air เท่ียวบินท่ี LX180 
** ส าหรบัช่วงวนัเดินทาง 8-17 เม.ย.2565 เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงของเวลาบินของสายการบินสวิสแอร ์ดงันัน้
รายการจะปรบัเฉพาะส่วนของวนัท่ีเก้าของการเดินทาง ดงัน้ี 
วนัท่ีเก้า  ลูเซิรน์-ซุก-ซูริค-สนามบิน 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสูเ่มืองซุก Zug เมอืงเลก็รมิทะเลสาบทีส่วยงามราวกบัเทพนิยาย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
40 นาท)ี ตัง้อยูท่างภาคกลางตอนบนของประเทศ นําท่านชมเมอืงชมหอนาฬกิา Clock Tower แลนดม์ารก์
ทีส่าํคญัแห่งหนึ่งของเมอืง ดว้ยความสงูของหอถงึ 52 เมตรและความโดดเด่น ของหลงัคาซึง่เป็นสน้ํีาเงนิ
ขาวโดนเด่นตดักบัสหีลงัคาสน้ํีาตาลของบา้นเมอืงสวยงามอย่างยิง่ นําท่านแวะชมและถ่ายรปูกบัโบสถเ์ซนท์
ออสวอรล์ St.Oswald's Church โบสถศ์กัดิส์ทิธิท์ีส่าํคญัของเมอืง ตวัโบสถส์รา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ. 1478 ใชเ้วลา
การก่อสรา้งนานถงึ 6 ปี ถอืเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมทีส่าํคญัทีส่ดุในช่วงโกธคิตอนปลายแห่งหนึ่งใน
สวติเซอรแ์ลนด ์นอกจากนี้ชาวสวสิยงัมคีวามเชื่ออกีว่า ถา้ใครมเีรื่องทุกขร์อ้นใดๆ หรอืเจบ็ป่วย ถา้ไดม้าขอ
พรกบัโบสถแ์ห่งนี้ จะช่วยบรรเทาใหด้ขีึน้อย่างรวดเรว็ นําท่านเขา้ชมรา้นทาํทองที่เก่าแก่ทีส่ดุในยุโรป ของ
ครอบครวั Lohri เปิดทาํการตัง้แต่สมยัศตัวรรตที ่16 ภายในตวัอาคารมกีารตกแต่งในรปูแบบสถาปัตยกรรม
สมยัจกัวรรดนิโปเลยีน มซีุม้ประตูและเสาโรมนั มรีปูปัน้และจติรกรรมฝาผนงั ดว้ยการวาดลายหนิอ่อนดว้ย
มอื ในปี 1971 ไดเ้ปิดรา้นน้ีเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะลํ้าค่าและเครื่องประดบัหายาก และบางชิน้มเีพยีงชิน้เดยีว
ในโลก มเีวลาใหท้่านเดนิชื่นชมอาคาร งานศลิปะลํ้าค่าและเครื่องประดบั ในสว่นของ Lohri Store ยงัมี
นาฬกิาชัน้นําระดบัโลกใหท้่านเลอืกซือ้เลอืกชมอาท ิเช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier, Piaget, 
Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC, Omega, Jaeger-Le Coultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
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บ่าย นําท่านเดนิทางสู ่นครซูริค Zurich เมอืงทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในสวสิและมแีม่น ้าลมิมตัเป็นแม่น ้าทีใ่หญ่ทีส่ดุ 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เมอืงซรูคิไมใ่ช่เมอืงหลวงของประเทศ แต่มชีื่อเสยีงระดบัโลกและเป็น
เมอืงศนูยก์ลางทางธุรกจิธนาคาร และวฒันธรรมของประเทศอกีดว้ย น าท่านผ่านชมย่านเมอืงเก่าลนิเดอร์
ฮอฟ ประกอบไปดว้ยโบสถใ์นสมยักลาง สถานทีโ่ดดเด่นเหน็จะเป็นมหาวหิารคู่บา้นคู่เมอืงโบสถก์รอสมุน
เตอร ์Grossmunste Church ซึง่ถอืเป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงซรูคิ ตัง้อยู่บรเิวณรมิฝัง่แม่น ้าลมิมตั ปัจจุบนั
กลายเป็นหนึ่งในสถานทีท่่องเทีย่วของซรูคิ  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตารคารพืน้เมอืง  
  สมควรแก่เวลาใหท้่านเชค็เอ๊าทจ์ากทีพ่กัพรอ้มน าท่านออกเดนิทางสู ่สนามบินซูริค 
22.40 น.  ออกเดินทางจากนครซูริค โดยสายการบิน Swiss Air เท่ียวบินท่ี LX180 
 

วนัทีสิ่บ  สนามบินสวุรรณภมิู  
05.50 น.  เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ... 
** กรณีเป็นวนัเดนิทางทีเ่ดนิทางถงึสวุรรณภูมวินัที ่17 เม.ย.2565 เทีย่วบนิ LX180 จะเดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภมูใินเวลา 
14.20 น. ** 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

 
รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ  
ท่ีไม่คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ และหากท่ีพกัตามรายการไม่ได้รบัการยืนยนั  

บริษทัฯ ขอท าการเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัหรือเมืองใกล้เคียงให้  
ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 
 
อตัราค่าเดินทาง  24 ธ.ค.64-2 ม.ค.65 
  14-23 ม.ค.65 / 11-20 ก.พ.65 / 18-27 มี.ค.65 
  8-17 เม.ย.65 
   

UNSEEN SWITZERLAND 10 วนั 7 คืน (LX) 
24 ธ.ค.64-2 ม.ค.65 

ม.ค.-มี.ค.65 
8-17 เม.ย.65 

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 136,900 141,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 11,500 12,900 
สาํหรบัท่านทีม่ตีัว๋โดยสารแลว้และตอ้งการเดนิทางพรอ้มกบั
คณะทวัร ์ท่านละ 

102,000 106,300 
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*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า   ปี เขา้พกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 
หมายเหต ุ

 อตัราค่าเดนิทางนี้ตอ้งมจีาํนวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่จาํนวนไมน้่อยกว่า 15 ท่าน **ไม่มรีาคาเดก็**ตามขอ้กาํหนดและ
เงื่อนไขของบรษิทัฯและจะตอ้งชาํระมดัจาํหลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี

 กรณีท่านทีม่ตีัว๋ของสายการบนิอื่นหรอืร่วมเดนิทางโดยไมใ่ชต้ัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบรษิทัทวัร ์ กรุณาแจง้
ล่วงหน้าเน่ืองจากมกีารเกีย่วขอ้งกบัการยื่นวซี่า ซึง่ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถยื่นวซี่าพรอ้มคณะได ้ 

***การดาํเนินการขอวซี่าจะตอ้งใชเ้วลาโดยรวมประมาณ 15-21 วนัทาํการ ซึง่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตวัดว้ยตวัเองและ
ไดร้บัการสแกนนิ้วมอืจากศนูยร์บัคาํรอ้งของสถานทตูโดยตรง โดยจะตอ้งสง่รายละเอยีดโดยการกรอกในใบรายละเอยีด
ดา้นล่าง และ สาํเนาหน้าหนงัสอืเดนิทาง และสง่เอกสารใหค้รบเพื่อทาํการนดัหมาย ** 

 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิสวสิแอร ์เสน้ทาง สวุรรณภูม-ิซรูคิ-สวุรรณภูม ิชัน้ประหยดั 
 ค่าภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ โดยคาํนวนจากวนัทีจ่องและออกตัว๋

โดยสาร หากมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสารหรอืเพิม่เตมิภายหลงัหรอืมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการผกผนัค่าน้ํามนัหรอืภาษใีดๆ 
จะตอ้งมกีารชาํระเพิม่ตามกฎและเงื่อนไขของสายการบนิ 

 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่าน / หอ้ง) เน่ืองจากโรงแรมสว่นใหญ่ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณี
ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยชาํระค่าพกัเดีย่วเพิม่  

 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าธรรมเนียมการยื่นคาํรอ้งขอวซี่าและบรกิารนดัหมายยื่นวซี่า 
 ค่าธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ในเขตเมอืงเก่า, พระราชวงัและหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ อาํนวยความ

สะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าทปิบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่, พนกังานขบัรถรวมถงึทปิหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางพรอ้มคณะตลอดการเดนิทาง 
 ค่าบรกิารซมิการด์อนิเตอรเ์น็ตสาํหรบัใชง้านขณะเดนิทางอยู่ต่างประเทศตามจาํนวนวนัทีร่ะบใุนรายการทวัร ์
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิกรมธรรม ์1,500,000 บาท (ทัง้นี้ไม่รวมค่าใชจ้่าย

ระหว่างการกกัตวัในต่างประเทศอนัสบืเนื่องจากโควดิ-19 และเป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนั) 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด  
 ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัราเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิ

ดว้ยตวัท่านเองเพื่อป้องกนัการสญูหาย 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนอืจากรายการ เช่น คา่เครื่องดืม่และคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
 ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึและไม่มแีจกน้ําดืม่ในระหว่างทวัร ์ยกเวน้น้ําดื่มระหว่างมือ้อาหาร อาท ิมือ้กลางวนัและ

คํ่าทีก่าํหนดไวใ้นรายการทวัร ์
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 สญัญาณ wifi และค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้สว่นพืน้ทีส่าธารณะภายในโรงแรมทีม่กีารใหบ้รกิารฟรหีรอืบางโรงแรม
อาจมใีหบ้รกิารบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยู่กบันโยบายของแต่ละโรงแรม)   

 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ หรอื
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน้ํามนั, ค่าธรรมเนียมวซี่าทีน่อกเหนือจากทีร่ะบุหรอืค่าแปล 
เอกสาร, ค่าบรกิารทีเ่กีย่วกบัวซีา่ การนดัหมายแบบพรเีมีย่ม หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ 

 ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั
อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได ้

 ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง 
 ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง 
 ค่าธรรมเนียมบรกิารเกีย่วกบัการดาํเนินการเอกสาร สาํหรบัผูโ้ดยสารไทยทีเ่ดนิทางเขา้ประเทศไทย (COE) 
 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการทาํ Vaccine Passport 
 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการทาํ Swiss Certificate 
 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการกกัตวัเมื่อมกีารตรวจพบโควดิในชว่งใดๆ 
 ค่าธรรมเนยีมบรกิารทีพ่กั Alternative State Quarantine (ASQ) การกกักนัผูเ้ดนิทางทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตเิขา้มาใน

ราชอาณาจกัรไทยหรอืสถานทีท่ีร่ฐัก าหนดใหเ้ป็นสถานทีก่กักนัเพื่อการเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคุมโรคโควดิ-19 เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วนั (การเปลีย่นแปลงจ านวนวนัใหด้จูากประกาศจากทางภาครฐัเป็นส าคญั)   

 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 
การช าระเงิน 

ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 30,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน สาํหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็ทนัที
หลงัจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัทีนํ่าเทีย่ว 
 
การยกเลิก 
1. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัทีนํ่าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจาํ โดยทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ในการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจาํตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนยีมและค่าบรกิารในการขอวซ่ีา และ
ค่าใชจ้่ายทีจ่าํเป็นอื่นๆ 

2. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีนํ่าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของค่าทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจาํตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอ
วซีา่ และค่าใชจ้่ายทีจ่าํเป็นอื่นๆ 

3. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัทาํการก่อนวนัทีนํ่าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีล่กูคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก์อ่นออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 

หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 
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หมายเหต ุ 

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุทาํใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคนเขา้
เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจาํนวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่าํนกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิกาํหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสารตอ้งสงสยัหรอืถูกตรวจสอบจากเจา้หน้าทีเ่กีย่วกบัการนําสิง่ของตอ้งหา้มเขา้สู่
อาคารสนามบนิหรอืตรวจคนเขา้เมอืงหรอืบนเครื่องบนิหรอืสว่นหนึ่งสว่นใดของอาคารท่าอากาศยาน อาท ิอาวธุปืนทุกชนิด
และสว่นประกอบทุกชนิด, ปืนอดัอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเดก็เล่น/ปืนจาํลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลกั
เกลยีว/ปืนยงิตะป,ู ธนูและลกูธนูหรอืหน้าไม,้ กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆา่สตัว,์ สเปรยเ์ครื่องเทศ/สเปรยพ์รกิต่างๆ/สเปรยไ์ล่
สตัว/์สเปรยก์รด, แก๊สน้ําตา, วตัถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มดี มดีพบั ใบมดีโกน/ใบมดีคตัเตอร,์ ขวานทุกชนิด, กรรไกรทีย่าว
กว่า 6 ซ.ม.เมื่อวดัจากจุดหมุน, เครื่องมอืสาํหรบัศลิปะการต่อสูท้ีม่คีมหรอืปลายแปลม, ดาบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกีย่ว
สนิคา้, สว่านเจาะและหวัเจาะ, เครื่องมอืช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไมม่คีมแต่อาจก่อใหเ้กดิอนัตราย เช่น 
ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟทบ์อล/ไมก้อลฟ์/ไมฮ้อกกี/้ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไมค้ํ้าสาํหรบัเล่นสก,ี กระบอง, สนบัมอื, วตัถุระเบดิทุก
ชนิด/ดอกไมเ้พลงิ/สารเคมหีรอืสว่นประกอบทีก่่อใหเ้กดิเพลงิเป็นภยัคุกคามต่อความปลอดภยัของอากาศยาน และอื่นๆ 
นอกเหนือจากขา้งตน้ทีเ่ป็นสิง่ตอ้งหา้มตามสาํนกังานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทยกาํหนดและ/หรอืภายใต้การประเมนิ
ความเสีย่งดา้นการรกัษาความปลอดภยัการบนิพลเรอืนและการประเมนิภยัคุกคามของสาํนกังานการบนิพลเรอืนแห่ง
ประเทศไทย (ตามประกาศราชกจิจานุเบกษาวนัที ่26 ม.ีค.2563)   

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน้ําหนกัสว่นที่
เกนิ 

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความช่วยเหลอืและการ
ดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจากกฎทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความ
สะดวกสาํหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้กาํหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นต้องดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทัง้ปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิตม์าสหรอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 
ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 
(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะ
ไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียง
ใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 
ท่าน  

2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่างอาบน ้า ซึง่

ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
5. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่างอาบน ้า ซึง่

ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
ขัน้ตอนการสมคัรร่วมเดินทางกบัทวัร ์

ขัน้ตอน 1 สง่แจง้เรื่องหรอืแบบฟอรม์การจองทวัร ์+ Copy passport ทีย่งัไม่หมดอายุ และจะตอ้งมอีายไุม่ เหลอืไม่
น้อยกว่า 6 เดอืน และกรอกฟอรม์รายละเอยีดสว่นตวัเพิม่เตมิ เมื่อทางบรษิทัฯ ไดเ้อกสารครบทกุท่านที่
เดนิทางแลว้ จะเริม่ด าเนินการลงทะเบยีนตามขัน้ตอนทีป่ระเทศปลายทางก าหนด 

ขัน้ตอน 2 สง่แบบฟอรม์กรอกรายละเอยีดเกีย่วกบัการนดัหมายการท าวซี่าโดยละเอยีด เพื่อทางเจา้หน้าทีจ่ะ
ด าเนินการนดัหมายยื่นวซี่าพรอ้มเอกสารประกอบเบือ้งตน้ทีจ่ าเป็นส าหรบัการท านดัหมาย 

ขัน้ตอน 3 ผูเ้ดนิทางสามารถสง่มอบการยนืยนัการจอง ASQ ตามทีท่่านไดเ้ลอืกเอาไว ้หรอืท่านทีต่อ้งการใหท้าง
บรษิทัด าเนินการให ้ขอใหแ้จง้ความตอ้งการได ้ทางบรษิทัฯ จะด าเนินการสง่ค ารอ้งไปยงัสถานกงสลุไทย
ในประเทศทีเ่ดนิทาง เพื่อขอใบรบัรอง COE (Certificate of Entry) ในการกลบัเขา้สูป่ระเทศไทย พรอ้ม
แจง้สถานทีก่กัตวั ASQ ใหก้ระทรวงต่างประเทศรวมถงึกองตรวจคนเขา้เมอืงไดร้บัทราบ 

ขัน้ตอน 4 ท่านช าระเงนิค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืก่อนการเดนิทางอย่างน้อยก่อนการเดนิทาง 15 วนั เพื่อทีท่างบรษิทัจะ 
ไดน้ าไปเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการเดนิทางของคณะทวัร ์
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เงื่อนไขการได้รบัวคัซีนท่ีครบโดสแล้ว และเดินทางเข้าประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

AstraZeneca เขา้ประเทศได ้ไม่ตอ้งกกัตวั 
Pfizer เขา้ประเทศได ้ไม่ตอ้งกกัตวั 
Moderna เขา้ประเทศได ้ไม่ตอ้งกกัตวั 
Moderna Takeda เขา้ประเทศได ้ไม่ตอ้งกกัตวั 
Vaxzevria เขา้ประเทศได ้ไม่ตอ้งกกัตวั 
Johnson &Johnson เขา้ประเทศได ้ไม่ตอ้งกกัตวั 
Covishield เขา้ประเทศได ้ไม่ตอ้งกกัตวั 
Sinovac เขา้ประเทศได ้ไม่ตอ้งกกัตวั 
Shinopharm เขา้ประเทศได ้ไม่ตอ้งกกัตวั 
ไม่ได้รบัวคัซีน เขา้ประเทศได ้ไม่ตอ้งกกัตวั แสดงผลตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางไม่เกนิ 72 ชัว่โมง หรอื 

Antigen Rapid Test ไม่เกนิ 48 ชัว่โมง 
ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศสวติเซอรแ์ลนดจ์ะตอ้งลงทะเบยีนผ่านระบบออนไลน์ Swiss COVID Certificate ซึง่สามารถลงทะเบยีนได้
ทัง้ทางคอมพวิเตอรแ์ละมอืถอื โดยผูล้งทะเบยีนจะไดร้บั QR Code เพื่อใชแ้สดงต่อเจา้หน้าที ่
 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าเชงเก้น (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 

ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 15 วนั 

- ผูย้ื่นค ารอ้งต้องแสดงตวัและสแกนน้ิวมอื ณ วนันัดหมายยื่นค ารอ้งท่ีศนูยย์ื่น 

- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทูตและศนูยย์ืน่ 

- รปูถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องท าการถ่ายใหม่ท่ีศนูยย์ื่น โดยผูย้ื่นค ารอ้งต้องช าระเงินค่าถ่ายรปูด้วยตนเอง 

- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผูย้ื่นค ารอ้งช าระเงินด้วยตนเอง 

- ผูย้ื่นค ารอ้ง กรณุาส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ีเป็นปัจจบุนัท่ีสุด พรอ้มกรอกข้อมูลเบือ้งต้นส าหรบัเพื่อใช้ในการ

ท านัดหมาย กรณุากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง พรอ้มเบอรโ์ทร.ท่ีสามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอรโ์ทร.ผูแ้ทน 

ยกเว้น ผูย้ื่นค ารอ้งสูงอายุมากๆ หรอืเดก็เลก็มากๆ 

- เอกสารต้นฉบบัท่ีเป็นภาษาไทย อาทิ ส าเนาหนังสือรบัรองบริษทั / กิจการรา้นค้า, ส าเนาทะเบียนบา้น (กรณีเดก็), 

ส าเนาสูติบตัร (กรณีผูท่ี้อายุต า่กว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาทะเบียนหย่า, ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, ส าเนาใบ

เปล่ียนนามสกลุ จะต้องถกูแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะบริการท่าน ยกเวน้ ส าเนาหนังสือสญัญาซ้ือ

ขาย/สญัญากู้/สญัญาอาชีพพิเศษท่ีมีเน้ือหาระบุเจาะจง กรณุาใช้บริการศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพือ่หลีกเล่ียง

ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผูย้ื่นค ารอ้งจะต้องช าระด้วยตนเอง 
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o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  
o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ตํ่ากว่า 6 เดอืน 

ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นคาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  
o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างสาํหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นคาํรอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่าํเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู 
เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้ง

สแกนรปูลงบนวซี่า (ไม่ควรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อายส ์** 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้าํเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุน้อยกว่า 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอสาํเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o สาํเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
o สาํเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชื่อ 
o สาํเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล 
o สาํเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัทีท่าํงานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ทาํงาน, อตัราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน และระบุวนัลางานหรอืระบุวนัทีเ่ดนิทางอย่างชดัเจน (หนงัสอืรบัรองการ
ทาํงานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการทาํงานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุตําแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ทาํงานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ สาํเนาบตัรประจาํตวั
ราชการ 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองการทาํงานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื สาํเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ตํ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงสาํเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นคาํรอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
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- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  (หนงัสอืรบัรองการเรยีนออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) 
 

o หลกัฐานการเงิน   
-  สเตทเม้นท์จากธนาคารบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวัพร้อมให้ธนาคารปัม๊ตราของธนาคารพร้อม
ลายเซน็เจ้าหน้าท่ีธนาคาร ขอยอ้นหลงั 6 เดอืน และอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัทีส่ดุหรอืไม่ตํ่ากว่า 15 วนันบัจากวนันดั
หมายยื่นวซี่า พรอ้มสาํเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัช ี
- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่มหรอื 1 บญัช ีกรุณาแสดงสาํเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ยหรอื statement 

บญัชอีื่นร่วมดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจาํ เป็นตน้ 
- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และทาํจดหมายรบัรองค่าใชจ้่าย

ใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบุความสมัพนัธเ์พื่อชีแ้จงต่อสถานทตูอกี 1 ฉบบัดว้ย  โดยเฉพาะคู่
สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสีาํเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิใน
บญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และทาํจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้ม
ระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคาํรอ้งใหม่กต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้าํระเงนิค่ามดัจาํหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุว้โดยทัง้หมด 
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** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจาํนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนกาํหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถนําหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามกาํหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                   

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ย่ืนค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทตูขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 

 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาองักฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ................................................. 

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานที่ เกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบียน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 
 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

    ............................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์............................. 

     ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)....................................... 
 

 ................................................................................................................................................................ 
 

     รหสัไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัทบ์า้น ................................................................... 
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    โทรศพัทมื์อถือ ................................................. อีเมลล ์...........................................................................  
 

5.  ช่ือสถานที่ ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

 ............................................................................................................  รหสัไปรษณีย ์............................. 
  

 ต าแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) ................................. 
 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที่ ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย.......................................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)........................................................................................................          

 
8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 
 

    ตัง้แตว่นัท่ี ...................................... ถึงวนัท่ี .........................................   รวม ........... วนั 

    ไดร้ับวีซา่จากสถานทูตใด ..................................................................................................... 

   

    ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  

 

    กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ............................................................... 
 

9.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 

 ................................................................................................................................................................. 
 

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีท่ีมีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นคือ ......................................................................................................................... 
 



UNSEEN SWITZERLAND10D7N/LX, Dec2021-Apr2022                              20 

ความสมัพนัธก์บัทา่น ......................................................................................................................................... 
 

เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่  ........ เดินทางดว้ยกนั   ......... ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
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