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 น ำทำ่นบนิตรง...สูป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 

 เทีย่วเมอืงลเูซริน์ (Lucerne) แหลง่ชอ้ปป้ิงยอดนยิม 

 เทีย่วเมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) 

 ถา่ยรปูสวยๆกับปรำสำทชลิยอง  (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายกุวา่ 800 ปี 

 เทีย่วชมเมอืงเวเวย่ ์(Vevey) เมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่เป็น “ไขม่กุแหง่รเิวยีรำ่สวสิ”  

 

พชิติ 2 เขำ ยอดเขำจงุเฟรำ และ เขำกลำเซยีร ์3000 

 

        ก ำหนดกำรเดนิทำง                                                                           
 

วนัที ่  2-9, 16-23, 22-29, 23-30 ม.ีค. 61 63,900.- 

 

 
 

Switzerland : Paradise on Earth 2 

8 วนั 5 คนื 
โดยสำยกำรบนิ กำรบนิไทย (TG) 

 

 
 เร ิม่เพยีง 63,900.- 

 



ZRH-TG009    หนา้ 2 จาก 16 

 

รำยละเอยีดกำรเดนิทำง 
 

วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ 
โรงแรมทีพ่กั  
หรอื เทยีบเทำ่ 

1 กรงุเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

2 กรงุเทพฯ – ซรูคิ – เบริน์ – เจนวีา – โลซานน ์ ✈ O O 
NOVOTEL LAUSANNE 
BUSSIGNY 

3 โลซานน ์– กลาเซยีร ์3000 – มองเทรอซ ์– แทซ – เซอรแ์มท    O O O DERBY  

4 เซอรแ์มท – เวเวย่ ์– อนิเทอรล์าเกน O X O CITY OBERLAND 

5 อนิเทอรล์าเกน – ยอดเขาจงุเฟรา – อนิเทอรล์าเกน O O X CITY OBERLAND 

6 อนิเทอรล์าเกน – ลเูซริน์ – ลอ่งเรอืทะเลสาบลเูซริน์ – ซรูคิ O O X HOLIDAY INN EXPRESS   

7 ซรูคิ – สนามบนิ O ✈ ✈  

8 กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

 

วนัแรกของกำรเดนิทำง    กรงุเทพฯ  

22.00 น.
  

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 3 

เคำนเ์ตอร ์D สำยกำรบนิไทย โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง     กรงุเทพฯ – ซูรคิ – เบริน์ – เจนวีำ – โลซำนน ์

00.35 น. ออกเดนิทางสูส่วสิเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิ TG 970  

06.55 น. เดนิทางถงึสนำมบนิซูรคิ  (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะ

เปลีย่นเป็น 5 ชัว่โมงในวันที ่25 มนีาคม 2561) หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากร น าท่านเดนิทางเที่ยวเมอืงซูรคิ (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สุดใน

ประเทศ น าท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร ์(Fraumunster abbey) 

สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตรยิเ์ยอรมันหลุยส ์  ใชเ้ป็นส านักแม่ชทีี่มกีลุ่ม

หญงิสาวชนชัน้สงูจากทางตอนใตข้องเยอรมันอาศัยอยู ่หลังผา่นพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืงและศลุกากร น าทา่นเดนิทางสูก่รงุเบริน์ (Bern) ซึง่ไดร้บักำรยกยอ่ง

จำกองคก์ำรยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้เบริน์

ยงัถกูจัดอนัดับอยูใ่น 1 ใน 10 ของเมอืงทีม่คีณุภำพชวีติทีด่ที ีส่ดุของโลกใน

ปี ค.ศ.2010 น าท่านชมบ่อหมสีนี ำ้ตำล(Bear Park) สัตวท์ี่เป็นสัญลักษณ์

ของกรุงเบริ์น  น าท่านชมมำรก์ำสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบันเต็มไปดว้ยรา้น

ดอกไมแ้ละบตูคิ เป็นยา่นทีป่ลอดรถยนต ์จงึเหมาะกบัการเดนิเทีย่วชมอาคารเกา่ 

อาย ุ200-300 ปี น าท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอรน์กำสเซ ถนนทีม่รีะดับสงูสุด

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ระยะทาง 120 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 
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ของเมอืงนี้ ถนนกรมักำสเซ ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขายของเกา่ใน

อาคารโบราณ ชมนำฬิกำไซ้ท ์คล็อคเค่นทรมั อายุ 800 ปี ที่ม ี“โชว์” ใหดู้

ทุกๆชั่วโมงในการตบีอกเวลาแต่ละครัง้ น าท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ ์Munster 

สิง่ก่อสรา้งทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ ถูกสรา้งขึน้ในปี 

ค.ศ. 1421 ประตจูะมภีาพทีบ่รรยายถงึการตัดสนิครัง้สดุทา้ยของพระเจา้   

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี   

บำ่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเจนวีำ น าชมเมืองที่เป็นศูนย์กลางการประชุม

นานาชาต ิเมอืงทีต่ัง้องคก์ารสากลระดับโลก อาท ิองคก์ารการคา้โลก, กาชาด

สากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกับ น ำ้พุเจทโด ที่ฉีดสายน ้าพุ่งสูงขึน้ไปใน

อากาศถงึ 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) และถ่ายรูปกับ นำฬิกำดอกไม ้

สญัลักษณ์ทีส่ าคัญของเมอืงเจนีวา ทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโลซำนน ์(Lausanne) 

ซึง่ตัง้อยูต่อนเหนอืของทะเลสาบเจนวีา เมอืงโลซานนนั์บไดว้า่เป็นเมอืงทีม่เีสน่ห์

โดยธรรมชาตมิากทีส่ดุเมอืงหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์มปีระวัตศิาสตรอ์นัยาวนาน

มาตั ้งแต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั ้งหลักแหล่งอยู่บริเวณริมฝ่ัง

ทะเลสาบทีน่ี ่เมอืงโลซานน์มคีวามสวยงามโดยธรรมชาต ิทวิทัศนท์ีส่วยงาม และ

อากาศที่ปราศจากมลพษิ จงึดงึดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกใหม้าพักผ่อนตาก

อากาศทีน่ี ่เมอืงนีย้งัเป็นเมอืงทีม่คีวำมส ำคญัส ำหรบัชำวไทยเนือ่งจำกเป็น

เมอืงทีเ่คยเป็นทีป่ระทบัของสมเด็จยำ่  น าท่านชม สวนสำธำรณะทีม่รีูปปั้น

ลงิ 3 ตวั ปิดหู ปิดปำก ปิดตำ อันเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมือ่ทรง

พระเยาว ์และถ่ายรปูกับ ศำลำไทย ทีรั่ฐบาลไทยสง่ไปตัง้ในสวนสาธารณะของ

เมอืงโลซานน์  น าท่านเดนิทางสู่เมอืงโกล เดอ ปิยง (Col Du Pillon) เมอืง

ทีต่ัง้ของสถานกีระเชา้ไฟฟ้าขนาดใหญท่ีจ่ผุูโ้ดยสารไดถ้งึ 125 คน 

ระยะทาง 160 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.45 ชม. 
 
 
 
 

ระยะทาง 60 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 50 นาท ี

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง   

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม NOVOTEL LAUSANNE BUSSIGNY หรอืเทยีบเทำ่ 

(เพือ่ควำมสะดวกของทำ่น กรณุำเตรยีมกระเป๋ำส ำหรบัคำ้งคนืทีเ่ซอรแ์มน 1 คนื ในคนืถดัไป) 

 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง   โลซำนน ์– กลำเซยีร ์3000 – มองเทรอซ ์– เซอรแ์มท     

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านขึน้กระเชำ้ยกัษ ์ขึน้สูเ่ขำกลำเซยีร ์3000 (Glacier 3000) น าท่าน  
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เดนิขา้ม" The Peak Walk by Tissot"  สะพานแขวนทีม่คีวามยาว 107 เมตร 

ขา้มหนา้ผาทีร่ะดับความสงู 3,000 เมตร ท่านจะไดช้มทัศนียภาพทีส่วยงามของ

เทอืกเขาแอลป์ อนัสวยงามแบบกวา้งไกลสดุสายตา 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บำ่ย น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสูเ่มอืงมองเทรอซ ์(Montreux) เมอืง

ตากอากาศทีต่ัง้อยูร่มิทะเลสาบเจนีวา ไดช้ือ่วา่รเิวยีรา่ของสวสิ ชมความสวยงาม

ของทวิทัศน์ บา้นเรอืน รมิทะเลสาบ  น าท่านถ่ายรูปกับปรำสำทชลิยอง (ดา้น

นอก) (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายกุวา่ 800 ปี สรา้งขึน้บนเกาะหนิรมิ

ทะเลสาบเจนีวา  ตั ้งแต่ยุคโรมันเรืองอ านาจโดยราชวงศ์ SAVOY โดยมี

จุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเดนิทางของนักเดนิทางและขบวนสนิคา้ทีจ่ะสัญจร

ผ่านไปมาจากเหนือสู่ใตห้รือจากตะวันตกสู่ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด ์

เนื่องจากเป็นเสน้ทางเดยีวทีไ่ม่ตอ้งเดนิทางขา้มเทอืกเขาสงูชนั ปราสาทแห่งนี้

จงึเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซึง่เอาเปรียบชาวสวสิมานานนับรอ้ยปี น ำท่ำน

เดนิทำงสู่สถำนรีถไฟเมอืงแทซ (Teasch) เพื่อเดนิทางสู่เมอืงเซอรแ์มท 

(Zermatt) เมอืงแห่งสกรีสีอรท์ ยอดนิยมที่ไดรั้บความนิยมสูง เนื่องจากเป็น

เมอืงที่ปลอดมลพษิทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมอืงไม่ใชน้ ้ามันเชือ้เพลงิ 

แต่ใชแ้บตเตอรี่เท่านั้น และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็นยอดเขำแมททอร์

ฮอร์น  (Matterhorn)  ที่ ได ช้ื่อ ว่า เป็ นยอด เขาที่ มี รูปท รงสวยที่ สุด ใน

สวติเซอรแ์ลนด ์ใหอ้สิระเดนิเลน่ในเมอืง 

ระยะทาง 40 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 40 นาท ี

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 139 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม DERBY หรอืเทยีบเทำ่ 

*** ในกรณีทีห่อ้งพกัในเมอืงเซอรแ์มทเต็ม ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิน์ ำพำทำ่นไปเดนิเลน่ที่

เมอืงเซอรแ์มทและยำ้ยไปพกัทีเ่มอืงขำ้งเคยีงแทน*** 

 

วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง เซอรแ์มท – เวเวย่ ์– อนิเทอรล์ำเกน 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  อสิระครึง่วนัชว่งเชำ้ โดยมหีวัหนำ้ทวัรใ์หข้อ้มูล หรอื ค ำแนะน ำ คำ่ใชจ้ำ่ย

ท ัง้หมดเป็นควำมรบัผดิชอบของตวัทำ่นเอง 

ใหท้า่นอสิระเดนิเทีย่วชมเมอืง หรอื เลอืกซือ้ของฝากตามอธัยาศัย  
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หรอืจะเลอืกขึน้กระเชา้ไฟฟ้าเพือ่สัมผัสกับความงดงามของยอดเขำไคลนแ์มท

เทอรฮ์อรน์ (Klien Matterhorn) ทีสู่งถงึ 4,478 เมตร และไดช้ือ่ว่าเป็นยอด

เขาทีม่รีปูทรงสวยทีส่ดุของเทอืกเขาแอลป์ ชืน่ชมกบัทวิทัศนท์ีส่วยงาม ณ จดุสงู

ทีส่ดุบรเิวณไคลน์แมทเทอรฮ์อรน์ เขำ้ชมถ ำ้น ำ้แข็งทีอ่ยูส่งูทีส่ดุในสวสิ หรอืน่ัง

รถไฟฟันเฟืองสูส่ถำนรีถไฟกรอนเนอรแ์กรต (Gornergrat railway) ท า

ท่านเดนิทางสู่จุดชมววิที่ท่านจะไดเ้ห็นทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาแมท

เทอร์ฮอร์น  ที่สวยงาม น าท่ านเดิน เท า้สู่บริเวณทะเลสาบที่อยู่สูงจาก

ระดับน ้าทะเล 2,757 เมตร โดยบรเิวณทะเลสาบนี้เป็นเงำสะทอ้นภำพเขำแมท

เทอรฮ์อรน์ (Matterhorn's reflect) อันสดุสวยงามยิง่นัก ( โดยปกตนิ ำ้ใน

ทะเลสำบ จะมำกหรอืนอ้ยขึน้อยู่กบัปรมิำณน ำ้ฝน และ สภำพอำกำศ 

ชว่งเวลำทีเ่ดนิทำงไปชมอยูใ่นชว่งกลำงปี (พฤษภำคม – ตลุำคม) ถำ้ชว่ง

ฤดหูนำวทะเลสำบจะกลำยเป็นน ำ้แข็ง) 

เทีย่ง อสิระอำหำรกลำงวนั  

บำ่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมอืงเวเวย่ ์(Vevey) ตัง้อยู่รมิชายฝ่ังดา้นเหนือของ

ทะเลสาบเจนวีา เป็นเมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็น “ไขม่กุแหง่รเิวยีรำ่สวสิ” (Pearls of 

the Swiss Riviera) ดนิแดนทีเ่หมาะแกก่ารท ากจิกรรมแทบทกุฤดกูาล แลว้น า

ทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มอืงอนิเทอรล์ำเกน (Interlaken) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่ะหวา่ง 

ทะเลสำบทนู (Lake Thun) และทะเลสำบเบรยีนซ ์(Lake Brienz)  อนัเป็น

แหลง่ท่องเทีย่วทีส่ าคัญ และ มคีวามส าคัญประหนึง่เมอืงหลวงของแบรน์เนอรโ์อ

เบอลันด ์มภีาพของยอดเขาจงูเฟราเป็นฉากหลัง 

 
ระยะทาง 140 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม. 

 

ระยะทาง 145 ก.ม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชม. 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง (ฟองดรูช์สี)  

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม CITY OBERLAND หรอืเทยีบเทำ่ 

 

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง อนิเทอรล์ำเกน – ยอดเขำจงุเฟรำ – อนิเทอรล์ำเกน 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  น าท่านเดินสู่สถานีรถไฟอนิเทอร์ลาเกนออกซ์ (Interlaken Ost) เพื่อที่จะ

เปลี่ยนสถานีที่เมือง กรุน-กรนิเดอวำลด ์(Grund - Grindelwald) ขึ้นสู ่

ยอดเขำจงุเฟรำ (Jungfrau) เเละเมือ่ปี คศ.2001 องคก์ารยเูนสโกประกาศให ้

ยอดเขาจุงเฟรา เป็นพืน้ทีม่รดกโลกทางธรรมชาตแิห่งแรกของยโุรป น าคณะน่ัง
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รถไฟท่องเทีย่วธรรมชาต ิขึน้พชิติยอดเขาจุงเฟราทีม่คีวามสงูกว่าระดับน ้าทะเล

ถงึ 11,333 ฟตุหรอื 3,454 เมตร ระหว่างเสน้ทางขึน้สูย่อดเขาท่านจะไดผ้่านชม

ธารน ้าแข็งทีม่ขีนาดใหญ่จนถงึ สถำนรีถไฟจุงเฟรำยอรค์ (Jungfraujoch) 

สถำนรีถไฟทีอ่ยูส่งูทีส่ดุในยโุรป (Top of Europe) เขำ้ชมถ ำ้น ำ้แข็ง (Ice 

Palace) ทีแ่กะสลักใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารน ้าแข็งลกึถงึ 30 เมตร 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพืน้เมอืง  

บำ่ย พาท่านชมววิที่ ลำนสฟิงซ์ (Sphinx Terrace) จุดชมววิที่สูงที่สุดในยุโรป      

ทีร่ะดับความสงูถงึ 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทีถ่งึชายแดนสวสิ 

สัมผัสกับภาพของธารน ้าแข็ง Aletsch Glacier ทีย่าวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ 

ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระใหท้่านได ้

สนุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกับกจิกรรมบนยอด

เขาและที่ไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการด์โดยที่ท าการไปรษณียท์ี่สูงที่สุดใน

ยุโรป น าคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ ้าเสน้ทางเดมิ ใหท้่านไดช้มววิ

ทวิทัศน์ทีส่วยงามและแตกต่างกันจนถงึ สถำนรีถไฟเมอืงลำวทเ์ทอบรุนเนนิ

(Lauterbrunnen)  จ า ก นั้ น เดิ น ท า ง ก ลั บ สู่ เมื อ ง อิ น เท อ ล ำ เก้ น 

(Interlaken)โดยรถไฟอสิระใหท้่านไดส้ัมผัสบรรยากาศและธรรมชาตแิบบ

สวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็กๆ 

 

ค ำ่ อสิระอำหำรกลำงค ำ่  

 เขา้สูท่ีพ่ัก โรงแรม CITY OBERLAND หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง   อนิเทอรล์ำเกน – ลเูซริน์ – ลอ่งเรอืทะเลสำบลเูซริน์ – ซูรคิ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

  ออกเดนิทางสูม่อืงลูเซริน์ (Lucerne) เมอืงท่องเทีย่วยอดนยิมอันดับหนึง่ของ

สวติเซอร์แลนด์ ที่ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา น าท่านล่องเรอื

ทะเลสำบลูเซิรน์ (lakeLucerne Cruise) (กำรล่องเรอืข ึน้อยู่กบัสภำพ

อำกำศ โดยเฉพำะในช่วงฤดูหนำว น ำ้ในทะเลสำปอำจกลำยเป็นน ำ้แข็ง 

จนไมส่ำมำรถลอ่งเรอืได ้ทำงบรษิทัขอคนืเงนิจ ำนวน 10 สวติฟรงัตอ่ทำ่น)    

ทะเลสาบสี่พันธรัฐที่มขีนาดใหญ่เป็นอันดับที่4ของประเทศมคีวามงดงามของ

ทัศนยีภาพอยูท่่ามกลางหุบเขาทีโ่อบลอ้มดว้ยยอดเขารกิ ิ(MountRigi) และยอด

ระยะทาง 69 ก.ม.

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชม. 
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เขาพลิาตุส (Mount Pilatus) ท าใหว้วิทวิทัศนด์งูดงามยิง่ขึน้ทะเลสาบลเูซริน์ ได ้

ชือ่ว่าสวยสุดในสวติเซอร์แลนด์ทัศนียภาพบรเิวณรอบๆทะเลสาบลูเซริน์ เป็น

อาคารบา้นเรือนแบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง รมิ

ทะเลสาบจัดเป็นสวนสาธารณะ มดีอกไมน้านาพรรณออกดอกบานสะพร่ัง 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง  

บำ่ย จากนัน้พาท่านชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลัก

บนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหาร

สวสิที่เกดิจากการปฏวิัตใินฝร่ังเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพำนไม ้  ชำเปล 

(Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น ำ้รอยส ์

(Reuss River) อนังดงามซึง่เป็นเหมอืนสญัลกัษณ์ของเมอืงลเูซริน์ เป็นสะพาน

ไมท้ีม่หีลังคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยโุรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลุม

สะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน  จากนัน้ใหท้่าน

ไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิ เชน่ ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิา

ยีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

 

ค ำ่ อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย  

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซูรคิ (Zurich) เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศ 

 

ระยะทาง 52 ก.ม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชม. 

 

 เขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN EXPRESS หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีเ่จ็ดของกำรเดนิทำง          ซูรคิ – สนำมบนิ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

08.30 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิซรูคิ เพือ่ท ำคนืภำษ ี(Tax Refund) และมเีวลา 

ชอ๊ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบนิ 

ระยะทาง 40 ก.ม.
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 50 นาท ี

13.15 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ โดยเทีย่วบนิที ่TG 971 

***คณะเดนิทำงวนัที ่22 - 29, 23 – 30 ม.ีค 61 ออกเดนิทำง เวลำ 

13.30น. และถงึกรงุเทพฯ เวลำ 05.30น.*** 
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วนัทีแ่ปดของกำรเดนิทำง       กรงุเทพฯ   

06.10 น. ถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพมหานคร ดว้ยความสวัสดภิาพ    

 

 

 

 

 

 

 

 

หมำยเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5.เมือ่ทำ่นท ำกำรซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ทำ่นรบัทรำบและยอมรบัเงือ่นไขของ

หมำยเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศกรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ 

มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 
โปรแกรม : Switzerland : Paradise on Earth 2 8 วนั 5 คนื  

โดยสำยกำรบนิไทย (TG) 
 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:           2-9, 16-23, 22-29, 23-30 ม.ีค. 61 

 

กรณุำอำ่นหมำยเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ 

ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศและเหตสุดุวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้ 

โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 

รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย ์, ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พัก 

เชน่ กรณีทีเ่มอืงนัน้มกีารจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ 

ไปเขา้พักเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม 
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1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ทีร่ะบุวันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภัยการเดนิทางรายบคุคล  

(หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืน่ไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ...ซือ้ประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล เพิม่เตมิกบั

ทำงบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยตุ ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอุบตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

8.  มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมคา่ทปิ) 

  

 

อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 63,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 63,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 6,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 63,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น (ไมเ่สรมิเตยีง) 

(กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
63,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทำ่นละ  24,000.- 

ไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่เชงเกน้ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้ ืน่วซีำ่ตอ้งช ำระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีำ่ในวนัยืน่ เป็นจ ำนวนเงนิโดยประมำณ 3,500 บำท ) 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

(รำคำสำมำรถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทำ่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นุญาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พักแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
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1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิจาก

ทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว,  

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คำ่ธรรมเนยีมน ำ้มนัและภำษสีนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้รำคำ 

4. คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ทำ่นจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวัทำ่นเอง 

5. คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่เชงเกน้  

(ผูย้ ืน่วซีำ่ตอ้งช ำระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืน่วซีำ่ในวนัยืน่ เป็นจ ำนวนเงนิโดยประมำณ 3,500 บำท) 

6. คำ่ทปิพนกังำนขบัรถ (โดยมำตรฐำน 15 สวติฟรงัก ์ตอ่ทำ่นตลอดท ัง้ทรปิ) 

7. คำ่ทปิมคัคุเทศกจ์ำกเมอืงไทย (โดยมำตรฐำน 3 สวติฟรงัก ์ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 3 = 24 สวติฟรงัก)์ 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%  

 

 

 

 

1. ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเขา้บัญช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ ำ

แลว้เทำ่น ัน้ 

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

3 วนันับจากวนัจอง หำกไมส่ง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษิทัขออนุญำตยิกเลกิกำรจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยันวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หำกท่ำนทีต่อ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลูกคำ้อยูต่ำ่งจงัหวดั) ใหท้่านตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ก่อนออกบัตร

โดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

5. การยื่นวซี่าในแต่ละสถานทูตมกีารเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวซี่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบุคคล 

(แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มโีรคประจ าตัว หรอืไม่สะดวกในการ

เดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของ

ทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขกำรจอง 
 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม 
 

เงือ่นไขกำรช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทำงบรษิทัขอเก็บคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

หำกทำ่นไมผ่ำ่นกำรอนมุตัวิซีำ่ หรอื ยกเลกิกำรเดนิทำงโดยเหต ุ

จ ำเป็นทำงบรษิทัขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 
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1. การพจิารณาวซี่าเป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของ

สถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหว่างยืน่วซี่า หรือ ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ 

ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวซี่าทีค่่อนขา้งนานและอาจไม่

สามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรือ่งการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านักหรือ

ศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุม่ต า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต า่กวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทาง

ตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนื่องจาก

ประวัตกิารเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่ง

ส าหรับตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนั้นๆ และ

พาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉกีขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

 

 

 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ยสาเหตใุด ทางบรษัิท 

ขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สายการบนิและ

ชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว๋เครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้ 

จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด เชน่  

ตอ้งเป็นผูท้ีม่รี่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่  สามารถเปิดประต ู

ฉุกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long 

leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

 

 

 

 

 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในกำรเตรยีมเอกสำรยืน่วซีำ่และกำรยืน่ขอวซีำ่ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 
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เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลำท ำกำรอนุมตัวิซีำ่นบัจำกวนัยืน่ประมำณ 7วนัท ำกำร 

ยืน่วซีำ่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีำ่ TLS Contact 

เอกสำรกรณุำเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสำรทีอ่อกจำกทำงรำชกำร
และทำงธนำคำรขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส ำเนำ 1 ชุด 

ในระหวำ่งยืน่วซีำ่เขำ้สถำนทตูแลว้  
ไมส่ำมำรถดงึเลม่ออกมำกอ่นได ้

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมดกรณีทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้ณะเดนิทำงไมค่รบ

ตำมจ ำนวนทีบ่รษิทัฯก ำหนดไว ้(30ทำ่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางใน

คณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได  ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่นการ

เดนิทางของท่านไปยังคณะตอ่ไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว 

และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่ำแลว้ไม่ไดร้บักำรอนุมตัวิซี่ำจำกทำงสถำนทูต (วซี่ำไม่ผ่ำน) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ 

ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จริง เช่น ค่าวซี่าและค่าบรกิารยื่นวซี่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบนิ หรือค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ (กรณีออกตัว๋เครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีำ่ผำ่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไม่วา่เหตผุลใดๆตามทาง

บรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

 

 

 

1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น/3 เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพกัต่ำงประเภทอำจจะไม่ตดิกนั หรอื อยู่คนละช ัน้กนั และบำงโรงแรมอำจจะไม่มี

หอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน ซึง่ถำ้เขำ้พกั 3 ท่ำน อำจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญ่กบั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

หรอื อำจมคีวำมจ ำเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจำกโรงแรมน ัน้ไมส่ำมำรถจดัหำได ้ทำงบรษิทั

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่ำจมกีำรแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิ์

ในการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 
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**ลกูคำ้กรณุำอยำ่ยดึตดิกบักำรยืน่ขอวซีำ่ในอดตี 

เพรำะสถำนทตูมกีำรเปลีย่นแปลงกฎและเอกสำรกำรยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพำสปอรต์ สญัชำตไิทย แตพ่ ำนกัอยูต่ำ่งประเทศ, ท ำงำนอยูต่ำ่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษำศกึษำอยู่ต่ำงประเทศ กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ทีข่องทำงบรษิทัใหท้รำบทนัท ี

เพรำะกำรยืน่ขอวซี่ำจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก ำหนดของทำงสถำนทูตตอ้งกำรเพิม่เตมิ และ บำง

สถำนทูตอำจไมส่ำมำรถยืน่ขอวซี่ำในประเทศไทยได ้ขอ้ก ำหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทำงทีถ่อื

พำสปอรต์ตำ่งชำตดิว้ย*** 

 

2. รปูถำ่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาวเทา่นัน้ 

ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั 

ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ) 

 

3. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

- เจำ้ของกจิกำร หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิกำรไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังำน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างาน, วนัลา 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐำนกำรเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทำงออกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดำของธนำคำร

ท ัว่ไป ยอ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ 

ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วี

ซา่ 
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- กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถำนทตูไมร่บัพจิำรณำบญัชตีดิลบ บญัชฝีำกประจ ำ บญัชกีระแสรำยวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตรำสำรหนี ้กองทนุ และสลำกออมสนิ** 

 

5. เอกสำรสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอำยไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ  

- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

  

 

                                                                               

เอกสำรยืน่วซีำ่อำจมกีำรปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลำ หำกทำงสถำนทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
 

(กรณุำกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตำมควำมเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจำกจะมผีลตอ่กำรพจิำรณำวซีำ่ของทำ่น) 

 

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

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

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

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

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

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

 

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีำ่ 

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

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

   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….…… 
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14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่.........................ถงึวนัที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคำ้เคยมวีซีำ่เชงเกน้ รบกวนทำ่นถำ่ยส ำเนำหนำ้วซีำ่เชงเกน้ตวัลำ่สดุแนบมำดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ ...................................................... 

  

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมำยเหต ุ กำรอนมุตัวิซีำ่เป็นดลุพนิจิของทำงสถำนทตู ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเทำ่น ัน้ 

 

 

 

 


