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• เดนิทางสู่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์น าท่านเทีย่วลูเซริน์ (Lucerne) เมอืงยอดนยิม  

• เท ีย่วกรุงเบริน์ (Bern) เมอืงหลวงทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลก  

• ถ่ายรูปกับปราสาทชลิยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ท ีเ่มอืงมองเรอซ ์ 

 เริม่เพยีง 55,900.- 

 

 

ไฮไลท ์สวติเซอรแ์ลนด ์ 
7 วนั 4 คนื     

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK)         
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• เทีย่วเมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) ชมยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ใหญ่สุดในยุโรป  

• เท ีย่วชมเมอืงเวเวย่ ์(Vevey) เมอืงทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็น “ไขมุ่กแหง่รเิวยีรา่สวสิ”  

• ตามรอยทีป่ระทับของสมเด็จย่า ณ เมอืงโลซานน ์(Lausanne) ถา่ยรูปกับ น า้พุเจทโด ณ กรุงเจนวีา 

***พชิิต 2 เขา, เขาจุงเฟรา (Jungfrau) และ เขากลาเซยีร ์3000 (Glacier 3000)*** 

  

        ก าหนดการเดนิทาง                                                                           
 

วนัที ่   16-22 ก.พ., 26 ก.พ.-4 ม.ีค. 61 55,900.- 

วนัที ่   8-14 ม.ีค. 61 55,900.- 

วนัที ่  14-20 เม.ย. 61 65,900.- 

วนัที ่  24-30 เม.ย. 61 59,900.- 

  

รายละเอยีดการเดนิทาง 
 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เท ีย่ง ค ่า 
โรงแรมที่พกั  
หรอื เทียบเท่า 

1 กรุงเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

2 ดูไบ – ซูรคิ – ลูเซริน์ ✈ ✈ O IBIS STYLES LUZERN 

3 ลูเซริน์ – เขาจุงเฟรา – อนิเทอลาเกน O O X CITY OBERLAND 

4 อนิเทอลาเกน – เบริน์ – กลาเซยีร ์3000 – เซอรแ์มท O O X DERBY 

5 เซอรแ์มท – มองเทรอซ ์– เวเว่ย์ – โลซานน ์ O X O 
NOVOTEL LAUSANNE 
BUSSIGNY 

6 โลซานน ์– เจนวีา – สนามบนิ O O ✈  

7 ดูไบ – กรุงเทพฯ  ✈ ✈ ✈  
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วนัแรกของการเดนิทาง    กรุงเทพฯ 

22.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบเิอมเิรตส์ โดยมีเจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

 

01.05 น. ออกเดนิทางสู่ดูไบ โดยสายการบนิเอมเิรตส์ เท ีย่วบนิที ่EK 385 

*** คณะเดินทางวนัที ่26 ก.พ.-4 ม.ีค. 61 ออกเดินทางโดยเที่ยวบนิที ่

EK 371 เวลา 02.00 น. และถงึดูไบ เวลา 06.00 น.*** 

*** คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่14-20 เม.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางโดย

เทีย่วบนิที ่ EK 385 เวลา 01.15 น. และถงึดูไบ เวลา 04.45 น.*** 

 

วนัที่สองของการเดนิทาง           ดูไบ – ซูรคิ – ลูเซริน์ 

05.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดูไบ น าท่านเปลีย่นเครือ่งเพื่อเดนิทางต่อ  

08.25 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ โดยเทีย่วบนิ EK 087 

*** คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่14-20 เม.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางโดย 

เวลา 08.40 น. และถงึซูรคิ เวลา 13.20 น.*** 

 

12.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิซูรคิ  (เวลาทอ้งถ ิ่นชา้กว่าประเทศไทย 6 ช่ัวโมง และจะ

เปลีย่นเป็น 5 ช่ัวโมงในวันที ่25 มนีาคม 2561) หลังผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากร จากนั้นน าท่านเดนิทางเขา้สู่เดนิทางสู่เมอืงลูเซิรน์ (Lucerne) 

เมอืงท่องเท ีย่วยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวติเซอรแ์ลนด์ ท ีถู่กหอ้มลอ้มไปดว้ย

ทะเลสาบและขุนเขา จากนัน้พาท่านชมสิงโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of 

Lucerne) ท ีแ่กะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพื่อเป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชีพ

อย่างกลา้หาญของทหารสวสิทีเ่กดิจากการปฏวัิตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 ชม

สะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถ ึง 204 เมตร ทอดขา้ม

ผ่านแม่น า้รอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของ

เมอืงลูเซริ์น เป็นสะพานไมท้ ีม่ ีหลังคาที่เก่าแก่ท ีสุ่ดในยุโรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.

1333 โดยใตห้ลังคาคลุมสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนว

สะพาน  จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิ เช่น ช็อคโกแลต, เครื่อง

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

 
 
 
 
 
ระยะทาง 66 ก.ม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชม. 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

 น าคณะเขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม IBIS STYLES LUZERN  หรอืเทยีบเทา่  
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วนัที่สามของการเดนิทาง         ลูเซริน์ – จุงเฟรา – อนิเทอลาเกน 

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 

ระยะทาง 84 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพื้นเมอืง 

บา่ย พาท่านชมวิวท ี่ลานสฟิงซ์ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวท ี่สูงท ี่สุดในยุโรป      

ท ีร่ะดับความสูงถงึ 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) จาก นั้นน าท่ านเดินทางต่อ สู่ เมือ งอินเทอร์ลา เกน 

(Interlaken) เป็นเมอืงทีตั่ ้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และ

ทะเลสาบเบรยีนซ์ (Lake Brienz) อสิระใหท้่านไดสั้มผัสบรรยากาศและ

ธรรมชาตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็กๆ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 35 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 40 นาท ี

 

ค ่า อสิระอาหารค ่าตามอัธยาศัย  
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 เขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม CITY OBERLAND  หรอืเทยีบเทา่   

(เพือ่ความสะดวกของทา่น กรุณาเตรยีมกระเป๋าส าหรบัคา้งคนืทีเ่ซอรแ์มน 1 คนื ในคนืถดัไป) 

   

 

วนัที่สีข่องการเดนิทาง      อนิเทอลาเกน – เบริน์ – กลาเซยีร ์3000  – เซอรแ์มท 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่ านเดินทางสู่กรุงเบิร ์น (Bern) ซึ่งได้รบัการยกย่อ งจากองค์การ

ยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้เบิรน์ยังถูกจัด

อันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมอืงทีม่คุีณภาพชวีติทีด่ที ีสุ่ดของโลกในปี ค.ศ.

2010 น าท่านชมบอ่หมสีีน า้ตาล (Bear Park) สัตวท์ ีเ่ป็นสัญลักษณ์ของกรุง

เบริน์ น าท่านชมมาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบันเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละ     

บูตคิ เป็นย่านทีป่ลอดรถยนต ์จงึเหมาะกับการเดนิเท ีย่วชมอาคารเก่า อายุ 200-

300 ปี ชมนาฬกิาไซ้ท ์คล็อคเคน่ทรมั อายุ 800 ปี ท ีม่ ี“โชว”์ ใหดู้ทุกๆช่ัวโมง

ในการตบีอกเวลาแต่ละครัง้ 

ระยะทาง 56 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 45 นาท ี

 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจนี  

บา่ย น าท่านเดินทางสู่เมืองโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมืองที่ตั ้งของสถานี

กระเชา้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จุผูโ้ดยสารไดถ้งึ 125 คน น าท่านขึ้นกระเชา้ยกัษ์ 

ขึน้สู่เขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) น าท่านเดินขา้ม" The Peak Walk 

by Tissot"  สะพานแขวนที่มคีวามยาว 107 เมตร ขา้มหนา้ผาที่ระดับความสูง 

3,000 เมตร ท่านจะไดช้มทัศนยีภาพทีส่วยงามของเทอืกเขาแอลป์ อันสวยงาม

แบบกวา้งไกลสุดสายตา ***หมายเหตุ: เขากลาเซียร ์3000 จะปิดท าการ 

ระหวา่งเดอืนตุลาคม-พฤศจกิายน 2560 คณะจะเปลี่ยนไปขึน้กรอนเนอร์

แกรต (Gornergrat) แทน***  จากน ั้นน าท่ านสู่ เมือ งเซอร์แมท
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(Zermatt) เมอืงแห่งสกีรสีอรท์ ยอดนยิมที่ไดรั้บความนิยมสูง เนือ่งจากเป็น

เมอืงที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ ใชน้ ้ามันเชื้อเพลิง 

แต่ใชแ้บตเตอรีเ่ท่านัน้ และยังมฉีากหลังของตัวเมอืงเป็นยอดเขาแมททอรฮ์อร์น 

(Matterhorn) ทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นยอดเขาทีม่รูีปทรงสวยทีสุ่ดในสวสิ จากน ัน้น าทา่น

สู่เมอืงเซอรแ์มท(Zermatt) เมอืงแห่งสกรีสีอร์ท ยอดนิยมทีไ่ดรั้บความนยิม

สูง เนือ่งจากเป็นเมอืงทีป่ลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมอืงไม่ใช ้

น ้ามันเชือ้เพลงิ แต่ใชแ้บตเตอรีเ่ท่านัน้ และยังมฉีากหลังของตัวเมอืงเป็นยอดเขา     

แมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นยอดเขาทีม่รูีปทรงสวยทีสุ่ดใน

สวสิ 

 

 

 

 

ระยะทาง 129 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชม. 

 

 

 

 

ค ่า อสิระอาหารค ่าตามอัธยาศัย  

 เขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม DERBY หรอืเทยีบเทา่  

*** ในกรณีทีไ่มไ่ดพ้กัในเมอืงเซอรแ์มท ทางบรษิทัขอสงวนสิทธิน์ าพาทา่นไปเดนิเลน่ทีเ่มอืง

เซอรแ์มทและยา้ยไปพกัทีเ่มอืงขา้งเคยีงแทน*** 

 

วนัที่หา้ของการเดนิทาง         เซอรแ์มท – มองเทรอซ ์– เวเว่ย์ – โลซานน ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ใหเ้วลาท่านอสิระเลอืกเดนิทางตามอัธยาศัย โดยกระเชา้ไฟฟ้าเพื่อสัมผัสกับ

ความงดงามของยอดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ (Klien Matterhorn) ทีสู่ง

ถงึ 4,478 เมตร และไดช้ือ่ว่าเป็นยอดเขาทีม่รูีปทรงสวยทีสุ่ดของเทอืกเขาแอลป์ 

ชืน่ชมกับทิวทัศนท์ ีส่วยงาม ณ จุดสูงที่สุดบรเิวณไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ เขา้ชม

ถ า้น ้าแข็งที่อยู่สูงทีสุ่ดในสวสิ ถ่ายรูปกับรูปแกะสลักน ้าแข็งทีส่วยงาม หรือ

เดนิทางไปที่สถานีรถไฟเซอรแ์มท เพื่อเดนิทางโดยรถไฟฟันเฟืองสู่สถานี
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รถไฟกรอนเนอรแ์กรต (Gornergrat railway) สู่จุดชมววิท ีท่่านจะไดเ้ห็น

ทัศนยีภาพทีส่วยงามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ หรอืใหท้่านไดม้ ีเวลาอสิระ

เดนิเล่นเลอืกซือ้สนิคา้ท ีร่ะลกึในเมอืงเซอรแ์มท 

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  

บา่ย  น าท่านเดินทางโดยรถไฟสู่เมอืงแทซ (Teasch) จากนัน้เปลี่ยนการเดินทาง

โดยรถโคช้ปรับอากาศสู่เมืองเวเวย่ ์ (Vevey) คือเมืองที่ตัง้อยู่ในรัฐโว ของ

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยตัวเมืองตั้งอยู่ บนชายฝ่ังทางตอนเหนือของ

ทะเลสาบเจนวีา ต่างก็ขนานนามใหเ้มอืงเวเว่ย์ เป็น "ไขมุ่กแหง่ร ิเวยีรา่สวสิ"

(Pearls of the Swiss Riviera) ที่แมแ้ต่ศิลปินตลกชื่อดังแห่งฮอลลีวูด้    

“ชาล ีแชปลนิ” ยังหลงไหลและไดอ้าศัยอยู่ท ีเ่มอืงนีใ้นบัน้ปลายชีวติ น าท่านชม

เมอืงและถ่ายรูปคู่กับรูปป้ันชาลี แชปลิน (Charlie Chaplin's statue) ตั ้ง

บรเิวณดา้นหนา้ Food Museum โดยทีม่ซีอ้มขนาดยักษ์ตัง้อยู่ในทะเลสาบ ท าให ้

มกีารกล่าวตดิตลกกันว่าเป็นรูปป้ันชาล ีแชปลนิก าลังหวิ น าท่านเดินทางสู่เมอืง

มองเทรอซ์ (Montreux)  เมอืงตากอากาศทีตั่ง้อยู่รมิทะเลสาบเจนวีา ไดช้ือ่ว่า

รเิวยีร่าของสวสิ ชมความสวยงามของทิวทัศน์ บา้นเรอืน ริมทะเลสาบ  น าทา่น

ถา่ยรูปกบัปราสาทชลิยอง (ด้านนอก) (Chillon castle) ปราสาทโบราณ

อายุกว่า 800 ปี สรา้งขึ้นบนเกาะหนิริมทะเลสาบเจนีวา  ตั ้งแต่ยุคโรมันเรือง

อ านาจโดยราชวงศ ์SAVOY  น าท่านเดนิทางสู่เมอืงโลซานน ์(Lausanne) 

ระยะทาง 148 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 

 

 

 

 

ระยะทาง 25 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาท ี

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจนี   

 เขา้สู่ท ีพั่ก โรงแรม NOVOTEL LAUSANNE BUSSIGNY  หรอืเทยีบเทา่  

วนัที่หกของการเดนิทาง โลซานน ์– เจนวีา – สนามบนิ      

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านชมเมอืงโลซานน ์(Lausanne) ซึง่ตัง้อยู่ตอนเหนอืของทะเลสาบเจนวีา 

เมอืงโลซานนนั์บไดว่้าเป็นเมอืงทีม่ ีเสน่หโ์ดยธรรมชาติมากทีสุ่ดเมืองหนึง่ของ

สวติเซอร์แลนด ์มีประวัตศิาสตรอ์ันยาวนานมาตัง้แต่ศตวรรษที ่4 ในสมัยที่ชาว

โรมันมาตัง้หลักแหล่งอยู่บรเิวณรมิฝ่ังทะเลสาบทีน่ ี ่เม ืองโลซานนม์คีวามสวยงาม

โดยธรรมชาติ ท ิวทัศน์ท ี่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูด

นักท่องเทีย่วจากทั่วโลกใหม้าพักผ่อนตากอากาศทีน่ ี่ เม ืองนี้ยังเป็นเมืองที่ม ี

ความส าคัญส าหรับชาวไทยเนือ่งจากเป็นเมืองทีเ่คยเป็นที่ประทับของสมเด็จย่า 

น าท่านชม สวนสาธารณะที่มีรูปป้ันลิง 3 ตวั  ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็น

สถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมือ่ทรงพระเยาว ์และถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ท ี่

รัฐบาลไทยส่งไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมอืงโลซานน ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมอืง  

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเจนวีา(Geneva) น าชมเมอืงทีเ่ป็นศูนย์กลางการ  
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ประชุมนานาชาต ิเมอืงที่ตัง้องค์การสากลระดับโลก อาทิ องคก์ารการคา้โลก , 

กาชาดสากล,แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกับ น า้พุเจทโด ท ีฉ่ดีสายน ้าพุ่งสูงขึน้ไป

ในอากาศถงึ 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวันอากาศด)ี และถ่ายรูปกับ นาฬิกาดอกไม ้

สัญลักษณ์ท ีส่ าคัญของเมอืงเจนวีา 

 

 

 

 

 

16.00 น. น าคณะเดนิทางสู่ สนามบนิเจนวีา เพื่อใหท้่านมเีวลาในการท าคนืภาษี (Tax 

Refund) และ มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

 

20.40 น. ออกเดนิทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EK 084 

*** คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่14-20 เม.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางโดย 

เวลา 21.40 น. และถงึดูไบ เวลา 06.10 น.*** 

 

วนัที่เจ็ดของการเดนิทาง           ดูไบ – กรุงเทพฯ 

06.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิอาบุดาบ ีเพื่อรอเปลีย่นเครือ่ง 

09.30 น. ออกเดนิทางสู่สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสายการบนิเอมเิรตส์ เท ีย่วบนิที ่EK 372 

*** คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่14-20 เม.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทางโดย 

เวลา 09.40 น. และถงึกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น.*** 

 

18.40 น. ถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิดว้ยความสวัสดภิาพ  

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสัิยทีท่าง 

บรษัิทฯ ไม่สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถึง

กรณีท ีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดินทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมือง รวมทั ้งในกรณีท ี่ท่านจะใชห้นังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้าเงนิ) เดินทาง หาก

ท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการท่องเท ีย่ว โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอัตราค่าบรกิาร โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

4. กรณีท ีค่ณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้ 14 วันก่อนการเดนิทาง  

5.เมือ่ทา่นท าการซื้อโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงื่อนไขของ

หมายเหตุทุกขอ้แล้ว 

กรุณาอา่นหมายเหตุใหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวันอาทติย ์ขอสงวนสทิธิ์การยา้ยเมืองทีเ่ขา้พัก 

เชน่ กรณีทีเ่มืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมืองทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม 
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ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้สิ้น 

 

 

 

 

 
โปรแกรม : ไฮไลท ์สวติเซอรแ์ลนด ์   7 วนั 4 คนื 

โดยการบนิเอมเิรตส ์ (EK) 
 

ก าหนดวนัเดนิทาง:           16-22 ก.พ., 26 ก.พ.-4 ม.ีค. 61 

8-14 ม.ีค. 61 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 55,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 55,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 55,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
55,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  18,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท )  

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได ้ 

ทัง้นีข้ ึน้อยู่กบัสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยัตา่ง ๆ  ที่ไมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้ 

โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความปลอดภยัของผู้รว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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ก าหนดวนัเดนิทาง:           14-20 เม.ย. 61  

 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง:           24-30 เม.ย. 61  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 65,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 65,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,500.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 65,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
65,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  17,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท )  

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ่ พักหอ้งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 59,900.- 

ผูใ้หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 59,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 7,500.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 59,900.- 

เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี) 1 ท่าน พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน 

(กรุณาอ่านขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
59,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  17,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ืน่วซี่าตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท )  

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 80,000.- 
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1. ค่าตั๋วเครื่องบนิ ชั ้นประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเด ินทางไปกลับพร ้อมคณะ (ในกรณมี ีความประสงคอ์ยู่ต่อ  จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวัน และอยู่ภายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. ค่าภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการ 

3. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. ค่าหอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบุในรายการหรือเทยีบเท่า 

5. ค่าอาหารตามทีร่ะบุในรายการ 

6. ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล  

(หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หน้าท ี)่ 

ค่าประกันอุบัตเิหตุคุม้ครองในระหว่างการเดนิทางวงเงินไม่เกนิท่านละ 1,000,000 บาท  

ค่ารักษาพยาบาลในกรณเีกดิอุบัตเิหตุวงเงนิไม่เกนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเร ือ่งสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเตมิกบั

ทางบรษิทัได ้**  

- เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบ ีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลุมผูเ้อาประกนัท ีม่อีายุต ัง้แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ลา้นบาท] 

8.  มัคคุเทศกข์องบริษัทดูแลตลอดการเดนิทาง (ไม่รวมค่าทปิ) 

  

 

 

 
1. ค่าธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ่้ายส่วนตัว อาทเิช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเน ียมหนังสอืเดนิทาง, ค่าน ้าหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณเีกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว,  

ค่ากระเป๋าเดนิทางหรือของมคี่าที่สูญหายในระหว่างการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีท ีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดูแลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. ค่าธรรมเนยีมวซ่ีาเชงเกน้ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ืน่วซ่ีาตอ้งช าระเงนิตรงกบัศูนยย์ ืน่วซ่ีาในวนัย ืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท) 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายุต ่ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
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6. ค่าทปิมคัคุเทศกท์อ้งถ ิน่, พนกังานขบัรถ  (15 สวสิฟรงัก)์ 

7. ค่าทปิมคัคุเทศกจ์ากเมอืงไทย  

(โดยมาตรฐาน 3 สวสิฟรงัก ์ ต่อคน ต่อวนั : 7 x 3 = 21 สวสิฟรงัก)์ 

8. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  

 

 

 

 

1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ช่ัวโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญชี ท ีน่ ั่งจะย ืนยนัเม ือ่ไดร้บั เง ินมดัจ า

แลว้เทา่น ัน้ 

2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท้ีเ่ด ินทาง ทีม่อีายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยื่นวซี่า ภายใน   

3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบร ิษทัขออนุญาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั  ิ

3. เม ือ่ไดรั้บการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดนิทางได ้ ลูกคา้จัดเตรียมเอกสารใหก้ารขอวซี่าไดทั้นท ี

4. หากท่านท ีต่ ้องการออกต ั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ใหท่้านติดต่อเจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตร

โดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่เกดิข ึน้ 

5. การยื่นวซี่าในแต่ละสถานทูตมกีารเตรียมเอกสาร และม ีขัน้ตอนการยื่นวซี่าไม่เหม ือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มูลเพือ่ประกอบการตัดสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านม ีผูต้อ้งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ , ม ีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ

เดนิทางท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ช่ัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของ

ท่านเอง เน ือ่งจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทัวร์มคีวามจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์ทั ้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพินจิของสถานทูต มใิช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารทีด่ ีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของ

สถานทูตง่ายขึน้ 

เง ือ่นไขการจอง 
 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลือ 

ทางบรษิทัขอเก็บค่าทวัรส์่วนทีเ่หลือ 35 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซ่ีา หรอื ยกเลกิการเดนิทางโดยเหต ุ

จ าเป็นทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จริง 

ขอ้มูลเบ ือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซี่าและการยืน่ขอวซี่า 
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2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอร์ตเด ินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบริษัทฯ 

ทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่

สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพจิารณาอนุมัต ิวซี่าได ้  

3. ส าหรับผูเ้ด ินทางที่ศกึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเน ินเรื่องการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านักหรือ

ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสอืเด ินทางตอ้งม ีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เด ือน โดยนับวันเริ่มเด ินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เด ือน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังส ือเด ินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบริษัทดว้ย เน ื่องจาก

ประวัตกิารเด ินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลือว่าง

ส าหรับตดิวซี่าไม่ต ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสอืเด ินทางกรุณาถอดออก หากม ีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบต่อปกหนังส ือเดนิทางนั ้นๆ และ

พาสปอร์ต ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มรีอยฉกีขาด หรือ การขดีเขยีน หรือ แต่งเตมิใดๆ ในเล่ม 

 

 

 

 

 

1.   ทางบริษัทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร์ ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัท 

ขอสงวนสทิธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซ ึ่งม ีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบินและ

ช่วงเวลาเดนิทาง   

2.   หากตั๋วเครื่องบนิท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธิเ์รียกเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกดิข ึน้ 

จริง  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอย่างนอ้ย 

3.   นั่งที ่Long Leg โดยปกตอิยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉนิ และผูท้ีจ่ะนั่งตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เช่น  

ตอ้งเป็นผูท้ีม่ร่ีางกายแข็งแรง และช่วยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณทีีเ่ครื่องบนิมปัีญหา เช่น  สามารถเปิดประตู 

ฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 ก ิโลกรัม) ไม่ใช่ผูท้ ี่ม ีปัญหาทางดา้นสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ี่นั่ง    

Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ทีเ่ช็คอนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ช็คอนิเท่านัน้ 

 

 

 

 

1. แจง้ยกเลกิ 60 วัน ข ึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คนืค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 45-59 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 31-44 วันก่อนเดนิทาง   เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 30 วันก่อนเดนิทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิ ์ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสิทธ ิ์ในการเก็บค่าใชจ่้ายท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดินทางและมผีลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท ีบ่รษิทัฯก าหนดไว้ (30ทา่นขึ้นไป) เน ื่องจากเกดิความเส ียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดนิทางอ ืน่ทีเ่ด ินทางใน

คณะเดยีวกันบริษัทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน  

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เคร ือ่งบนิและท ีน่ ัง่บนเคร ือ่งบนิ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
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ขอ้มูลเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมท ีพ่กั 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได  ้ซึ่งจะตอ้งมใีบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้น ี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ่้ายทีไ่ม่สามารถเรียกคืนไดค้อื  ค่าธรรมเนยีมในการมัดจ าตั๋ว 

และค่าธรรมเนยีมวซี่าตามทีส่ถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย ื่นวซ่ีาแลว้ไม่ได้รบัการอนุมตั ิวซ่ีาจากทางสถานทูต (วซ่ีาไม่ผา่น)  และท่านไดช้ าระค่าทัวร์หรือมัดจ ามาแลว้ 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ่้ายที่เก ิดข ึ้นจริง เช่น ค่าวซี่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋ว

เครื่องบนิ (กรณอีอกตั๋วเครื่องบนิแลว้) / ค่าส่วนต่างในกรณทีีก่รุ๊ปออกเดนิทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัรท์ ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไม่สามารถเขา้-ออกเม ืองได ้ เน ือ่งจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที ่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทาง 

 

 

1. เน ือ่งจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้ง

คู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัต่างประเภทอาจจะไม่ตดิกนั  หร ือ 

อยู่คนละช ัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น  ซึง่ถ ้าเขา้พกั 3 ทา่น 

อาจจะได้เป็น 1 เต ียงใหญ่กบั 1 เต ียงพบัเสร ิม  หรือ อาจม ีความจ าเป็นต้องแยก

หอ้งพกัเน ือ่งจากโรงแรมน ัน้ไม่สามารถจดัหาได้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธ ิ์ในการเรยีก

เก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีท ีอ่าจมกีารแยกห้องพกั 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรับอากาศเน ือ่งจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  

3. กรณทีี่มงีานจัดประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข ึน้มากและหอ้งพักในเม ืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับเปลีย่นหรือยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ ีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด ี่ยวอาจเป็นหอ้งที่ม ีขนาดกะทัดรัต และไม่ม ีอ่าง

อาบน ้า ซ ึง่ข ึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลัีกษณะแตกต่างกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซ่ีานบัจากวนัยืน่ประมาณ 7วนัท าการ 

ยืน่วซ่ีาแสดงตนทีศ่นูย์ยืน่วซ่ีา TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการ

และทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซ่ีาหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าส่งเขา้สถานทูต  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซ่ีา ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทาง

ออกมาได ้
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**ลกูคา้กรณุาอย่ายดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทูตมกีารเปล ีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมีหนา้เหลอืส าหรับ

ประทับวีซา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และ

หนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรุณาน ามาประกอบการยืน่วีซา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีที่ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยู่ตา่งประเทศ, ท างานอยู่ตา่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศึกษาศึกษาอยู่ตา่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที่ของทางบรษิทัให้ทราบ

ทนัที เพราะการยื่นขอวีซา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตต้องการเพิม่เติม 

และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวีซา่ในประเทศไทยได้ ขอ้ก าหนดนี้รวมไปถงึผู้

เดนิทางที่ถอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

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

เทา่นั้น ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ู เห็นคิว้ หา้มสวมแว่นตา

หรือเครื่องประดับ ไม่ใสค่อนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมึก ) 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ีช ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรือหุน้สว่น 

อายไุม่เกนิ 3 เดอืน หรือ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สัญญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

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

วันลา 

(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) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  
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- กรณีผู้เดนิทางออกคา่ใช้จา่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชีออมทรพัย์ธรรมดาของธนาคาร

ทั่วไป ยอ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นั้น (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ 

ฝากหรือถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอั้พเดทไม่เกนิ 15 วันหรืออยูใ่นเดอืน

ทีย่ ืน่วีซา่ 

- กรณีผู้เดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใช้จา่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอร์ต แสดงเลขทีบั่ญชคีรบทกุตัว 

และจะตอ้งมีแสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรูปแบบทีเ่ป็นตัวครึ่งกระดาษ 

A4 ไม่สามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรูปแบบฉบับเด็ม 

 

**สถานทูตไม่รบัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบัิตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากว่า 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้มี) 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มีการเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตร

ประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมีหนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สังกัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือ

หนา้พาสปอร์ตบดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สังกัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้พาสปอร์ตบดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บดิา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียด
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ว่าฝ่ายใดเป็นผูม้ีอ านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอร์มสมัครวซีา่ 

 เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปล ีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

                                                                    

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมลูยื่นวซ่ีาเชงเกน้ประเทศสวติเซอร์แลนด ์
 

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทุกขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

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. ทีอ่ยูปั่จจบัุนของผู้ขอวีซา่ 

………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

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

   E-MAIL (ตอ้งระบุ)............................................................................................ 

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

 

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

13. ชือ่บริษัทหรือรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรียน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยู่

ของสถาบันศกึษา  

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

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

14. วีซา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ้วมือเพือ่การขอวีซา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

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

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีีซา่เชงเกน้ รบกวนท่านถา่ยส าเนาหนา้วีซา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

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)ุ    

   

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิีซา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิ้น 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่้เดนิทางเท่าน ัน้  
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