
 
  

                

 

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

ตลุาคม : 9 – 15, 26 ต.ค. – 1 พ.ย. 

พฤศจกิายน :  14 – 20, 29 พ.ย. – 5 ธ.ค. 
53,900.-

ธนัวาคม : 28 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61, 29 ธ.ค. 60 – 4 ม.ค. 61 65,900.-

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เที?ยง คํ?า
โรงแรมที?พกั หรอื
เทยีบเทา่

1 กรงุเทพฯ  ✈ ✈ ✈

2 กรงุเทพฯ – ดไูบ – ซรูคิ – ลเูซริน์ ✈ ✈ O IBIS STYLES LUZERN

                    
      

ไฮไลท ์สวติเซอรแ์ลนด ์7 วนั 4 คนื            
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK)     



นําทา่นเดนิทางสูป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ นําทา่นเที7ยวลเูซริน์ (Lucerne)  เมอืงยอดนยิม พาเที7ยวกรงุเบริน์ 

(Bern) เมอืงหลวงที7ไดร้บัการขึMนทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลก ถา่ยรปูกบัปราสาทชิ ลยอง (Chillon castle) 

ปราสาทโบราณอายกุวา่ 800 ปี ที7เมอืงมองเรอซ ์ เที?ยวเมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) ชมยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ 

(Matterhorn) ใหญส่ดุในยโุรป เที7ยวชมเมอืงเวเวย่ ์(Vevey) เมอืงที7ไดช้ื 7อวา่เป็น “ไขม่กุแหง่รเิวยีรา่สวสิ” ตาม

รอยที7ประทบัของสมเด็จยา่ ณ เมอืงโลซานน ์(Lausanne) ถา่ยรปูกบั นํ Mาพเุจทโด ณ กรงุเจนวีา 

***พชิติ 2 เขา, เขาจงุเฟรา (Jungfrau) และ เขากลาเซยีร ์3000 (Glacier 3000)*** 

          

3 ลเูซริน์ – เขาจงุเฟรา – อนิเทอลาเกน O O X CITY OBERLAND 

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

5 เซอรแ์มท – มองเทรอซ ์– เวเวย่ ์– โลซานน์ O X O
NOVOTEL LAUSANNE 
BUSSIGNY

6 โลซานน ์– เจนวีา – สนามบนิ O O ✈

7 ดไูบ – กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

วนัแรกของการเดนิทาง   กรงุเทพฯ 

22.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู 9 

เคานเ์ตอร ์T สายการบเิอมเิรตส ์โดยมเีจา้หน ้ าที7คอยตอ้นรับและอํา นวยความ

สะดวก

01.35 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที7ยวบนิที7 EK 385 

*** คณะเดนิทางต ัMงแต่วนัที? 14 พ.ย. ออกเดนิทางโดยเที?ยวบนิที?          

EK 385 ออกเดนิทางเวลา 01.05 น. และถงึดไูบ เวลา 05.00 น.***

วนัที?สองของการเดนิทาง        ดไูบ – ซูรคิ – ลเูซริน์

04.45 
น.

เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ นําทา่นเปลี7ยนเครื7องเพื7อเดนิทางตอ่

08.40 
น.

ออกเดนิทางสูป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ โดยเที7ยวบนิ EK 087 

***คณะเดนิทางต ัMงแตว่นัที? 14 พ.ย. ออกเดนิทางโดยเที?ยวบนิที? EK 87 

ออกเดนิทางเวลา 08.25 น. และถงึสนามบนิซูรคิ เวลา 12.25 น.***

                    
      



13.20 
น.

เดนิทางถงึสนามบนิซูรคิ  (เวลาทอ้งถิ7นชา้กวา่ประเทศไทย 5 ชั7วโมง และจะ

เปลี7ยนเป็น 6 ชั7วโมงในวนัที7 29 ตลุาคม 2560) หลงัผา่นพธิี การตรวจคนเขา้เมอืง

และศลุกากร จากนัTนนําทา่นเดนิทางเขา้สูเ่ดนิทางสูเ่มอืงลเูซริน์ (Lucerne) เมอืง

ทอ่งเที7ยวยอดนยิมอันดับหนึ7งของสวติเซอรแ์ลนด ์ ที7ถกูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบ

และขนุเขา จากนัTนพาทา่นชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ที7

แกะสลกับนผาหนิธรรมชาต ิ เพื7อเป็นอนุสรณรํ์าลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของ

ทหารสวสิที7เกดิจากการปฏวิัตใินฝรั7งเศสเมื7อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล 

(Chapel Bridge) ซึ7งมคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแมน่ํ Mารอยส ์

(Reuss River) อนังดงามซึ7งเป็ นเหมอืนสญัลกัษณข์องเมอืงลเูซริน์ เป็นสะพาน

ไมท้ี7มหีลงัคาที7เกา่แกท่ี7สดุในยโุรป สรา้งขึTนเมื7อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคาคลมุ

สะพานมภีาพวาดประวตัศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน  จากนัTนใหท้า่นได ้

อสิระเลอืกซืTอสนิคา้ของสวสิ เชน่ ชอ็คโกแลต, เครื7องหนัง, มดีพับ, นาฬกิายี7หอ้ดงั 

อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้

ระยะทาง 66 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม. 

คํ?า รับประทานอาหารคํ7า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

นําคณะเขา้สูท่ี7พัก โรงแรม IBIS STYLES LUZERN หรอืเทยีบเทา่

วนัที?สามของการเดนิทาง        ลเูซริน์ – จงุเฟรา – อนิเทอลาเกน

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ออกเดนิทางสู ่ เมอืงกรนิเดอวาลด ์ (Grindelwald) เมอืงตากอากาศที7สวยงาม

และยงัเป็นที7ตั TงสถานรีถไฟขึTนสู ่ ยอดเขาจงุเฟรา (Jungfrau) เเละเมื7อปี คศ.

2001 องคก์ารยเูนสโกประกาศใหย้อดเขาจงุเฟรา เป็นพืTนที7มรดกโลกทางธรรมชาติ

แหง่แรกของยโุรป นําคณะนั7งรถไฟทอ่งเที7ยวธรรมชาต ิ ขึTนพชิติยอดเขาจงุเฟราที7มี

ความสงูกวา่ระดบันํTาทะเลถงึ 11,333 ฟตุหรอื 3,454 เมตร ระหวา่งเสน้ทางขึTนสู่

ยอดเขาท่านจะไดผ้่านชมธารนํTาแข็งที7มขีนาดใหญ่จนถงึ สถานรีถไฟจุงเฟรา

ยอรค์ (Jungfraujoch) สถานรีถไฟที?อยูส่งูที?สดุในยโุรป (Top of Europe) 

เขา้ชมถํ Mานํ Mาแข็ง (Ice Palace) ที7แกะสลกัใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารนํ Tาแข็งลกึถงึ 

30 เมตร 

ระยะทาง 84 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.30 ชม.

เที?ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพืTนเมอืง

บา่ย พาทา่นชมววิที7ลานสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จดุชมววิที7สงูที7สดุในยโุรป      ที7

ระดับความสงูถงึ 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลที7ถงึชายแดนสวสิ 

สมัผัสกบัภาพของธารนํTาแข็ง Aletsch Glacier ที7ยาวที7สดุในเทอืกเขาแอลป์ ยาว

ถงึ 22 ก.ม.และหนาถงึ 700 เมตร โดยไมเ่คยละลาย อสิระใหท้า่นไดส้นุกสนานกบั

การถา่ยรปู เลน่หมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกบักจิกรรมบนยอดเขาและที7ไมค่วร

พลาดกบัการสง่โปสการด์โดยที7ทําการไปรษณียท์ี7สงูที7สดุในยโุรป นําคณะเดนิทาง

ลงจากยอดเขาโดยไมซ่ํTาเสน้ทางเดมิ ใหท้า่นไดช้มววิทวิทัศนท์ี7สวยงามและแตก

ตา่งกนัจนถงึ สถานรีถไฟเมอืงลาวทเ์ทอบรนุเนนิ(Lauterbrunnen) จากนัTน

นําท่านเดนิทางต่อสูเ่มอืงอนิเทอรล์าเกน (Interlaken) เป็นเมืองที7ตั Tงอยู่

ระหวา่ง ทะเลสาบทู น (Lake Thun) และทะเลสาบเบรยีนซ ์ (Lake Brienz) 

อสิระใหท้า่นไดส้มัผัสบรรยากาศและธรรมชาตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็กๆ   

ระยะทาง 35 กม.ใช ้
เวลาประมาณ 40 

นาท ี

                    
      



คํ?า อสิระอาหารคํ?าตามอธัยาศยั

นําคณะเขา้สูท่ี7พัก โรงแรม CITY OBERLAND HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

(เพื?อความสะดวกของทา่น กรณุาเตรยีมกระเป๋าสาํหรบัคา้งคนืที?เซอรแ์มน 1 คนื ในคนืถดัไป)

วนัที?ส ี?ของการเดนิทาง    อนิเทอลาเกน – เบริน์ – กลาเซยีร ์3000  – เซอรแ์มท 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นเดนิทางสูก่รงุเบริน์ (Bern) ซึ7งไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโก

ใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนีTเบริน์ยงัถกูจัดอนัดับอยูใ่น 1 

ใน 10 ของเมอืงที?มคีณุภาพชวีติที?ดที ี?สดุของโลกในปี ค.ศ.2010 นําทา่น

ชมบอ่หมสีนํี Mาตาล (Bear Park) สตัวท์ี7เป็นสญัลกัษณข์องกรงุเบริน์ นําทา่นชม

มารก์าสเซ ยา่นเมอืงเกา่ ปัจจบุนัเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละ     บตูคิ เป็นยา่นที 7

ปลอดรถยนต ์ จงึเหมาะกบัการเดนิเที7ยวชมอาคารเกา่ อาย ุ 200-300 ปี ชม

นาฬกิาไซท้ ์คล็อคเคน่ทรมั อาย ุ 800 ปี ที7ม ี “โชว”์ ใหด้ทูกุๆชั7วโมงในการตบี

อกเวลาแตล่ะครั Tง 

ระยะทาง 56 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 45 นาที

เที?ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

บา่ย นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมอืงที7ตั Tงของสถานกีระเชา้

ไฟฟ้าขนาดใหญท่ี7จผุูโ้ดยสารไดถ้งึ 125 คน นําทา่นขึMนกระเชา้ยกัษ ์ ขึMนสูเ่ขากลา

เซยีร ์ 3000 (Glacier 3000) นําทา่นเดนิข ้ าม" The Peak Walk by Tissot"  

สะพานแขวนที7มคีวามยาว 107 เมตร ขา้มหนา้ผาที7ระดบัความสงู 3,000 เมตร ทา่นจะได ้

ชมทัศนียภาพที7สวยงามของเทือกเขาแอลป์ อันสวยงามแบบกวา้งไกลสุดสายตา 

***หมายเหต:ุ เขากลาเซยีร ์3000 จะปิดทาํการ 

ระหวา่งเดอืนตลุาคม-พฤศจกิายน 2560 คณะจะเปลี?ยนไปขึMนกรอนเนอร์

แกรต (Gornergrat) แทน*** จากน ัMนนําทา่นสูเ่มอืงเซอรแ์มท(Zermatt) 

เมอืงแหง่สกรีสีอรท์ ยอดนยิมที7ไดรั้บความนยิมสงู เนื7องจากเป็นเมอืงที7ปลอด

มลพษิทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมอืงไมใ่ชนํ้TามนัเชืTอเพลงิ แตใ่ชแ้บตเตอรี่

เทา่นัTน และยงัมฉีากหลงัของตวัเมอืงเป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) 

ที7ไดช้ื7อว่าเป็นยอดเขาที7มีรูปทรงสวยที7สุดในสวสิ จากน ัMนนําทา่นสูเ่มอืงเซ

อรแ์มท(Zermatt) เมอืงแหง่สกรีสีอรท์ ยอดนยิมที7ไดรั้บความนยิมสงู เนื7องจาก

เป็นเมอืงที7ปลอดมลพษิทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมอืงไมใ่ชนํ้TามนัเชืTอเพลงิ 

แตใ่ชแ้บตเตอรี7เทา่นัTน และยงัมฉีากหลงัของตวัเมอืงเป็นยอดเขา     แมททอรฮ์

อรน์ (Matterhorn) ที7ไดช้ื7อวา่เป็นยอดเขาที7มรีปูทรงสวยที7สดุในสวสิ

ระยะทาง 129 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2 ชม. 

ระยะทาง 152 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 2.15 ชม. 

คํ?า อสิระอาหารคํ?าตามอธัยาศยั

นําคณะเขา้สูท่ี7พัก โรงแรม DERBY หรอืเทยีบเทา่  

*** ในกรณีที?ไมไ่ดพ้กัในเมอืงเซอรแ์มท ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิXนําพาทา่นไปเดนิเลน่ที?เมอืง

เซอรแ์มทและยา้ยไปพกัที?เมอืงขา้งเคยีงแทน*** 

วนัที?หา้ของการเดนิทาง    เซอรแ์มท – มองเทรอซ ์– เวเวย่ ์– โลซานน์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

                    
      



ใหเ้วลาทา่นอสิระเลอืกเดนิทางตามอัธยาศัย โดยกระเชา้ไฟฟ้าเพื7อสัมผัสกบั

ความงดงามของยอดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ (Klien Matterhorn) ที7สงู

ถงึ 4,478 เมตร และไดช้ื7อวา่เป็นยอดเขาที7มรีปูทรงสวยที7สดุของเทอืกเขาแอลป์ 

ชื7นชมกบัทวิทศันท์ี7สวยงาม ณ จดุสงูที7สดุบรเิวณไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ เขา้ชม

ถํ Mานํ Mาแข็งที7อยูส่งูที7สดุในสวสิ ถา่ยรปูกบัรปูแกะสลกันํTาแข็งที7สวยงาม หรอืเดนิ

ทางไปที7สถานรีถไฟเซอรแ์มท เพื7อเดนิทางโดยรถไฟฟันเฟืองสูส่ถานรีถไฟ

กรอนเนอรแ์กรต (Gornergrat railway) สูจุ่ดชมววิที7ท่านจะไดเ้ห็ น

ทัศนียภาพที7สวยงามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ หรอืใหท้า่นไดม้เีวลาอสิระ

เดนิเลน่เลอืกซืTอสนิคา้ที7ระลกึในเมอืงเซอรแ์มท

เที?ยง อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั

บา่ย นําทา่นเดนิทางโดยรถไฟสูเ่มอืงแทซ (Teasch) จากนัTนเปลี7ยนการเดนิทางโดย

รถโคช้ปรับอากาศสูเ่มอืงเวเวย่ ์ (Vevey) คอืเมอืงที7ตั Tงอยูใ่นรัฐโว ของประเทศส

วติเซอรแ์ลนด ์ โดยตัวเมอืงตั Tงอยูบ่นชายฝั7งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา 

ตา่งกข็นานนามใหเ้มอืงเวเวย่ ์ เป็น "ไขม่กุแหง่รเิวยีรา่สวสิ"(Pearls of the 

Swiss Riviera) ที7แมแ้ตศ่ลิปินตลกชื7อดงัแหง่ฮอลลวีูด้    “ชาล ีแชปลนิ” ยงั

หลงไหลและไดอ้าศยัอยูท่ี7เมอืงนีTในบั Tนปลายชวีติ นําทา่นชมเมอืงและถา่ยรปูคูก่บั

รปูปัMนชาล ีแชปลนิ (Charlie Chaplin's statue) ตั Tงบรเิวณด า้นหนา้ Food 

Museum โดยที7มี ซอ้มขนาดยกัษ์ตั Tงอยูใ่นทะเลสาบ ทําใหม้ี การกลา่วตดิตลกกนั

ว่าเ ป็นรูปปั Tนชาลี แชปลินก ําลั งหิว น ําท่าน เด ินทางส ู ่เม ืองมองเท

รอซ ์(Montreux)  เมอืงตากอากาศที 7ตั Tงอยูร่มิทะเลสาบเจนวีา ไดช้ื7อวา่รเิวยีรา่

ของสวสิ ชมความสวยงามของทวิทศัน ์บา้นเรอืน รมิทะเลสาบ  นําทา่นถ่ายรปู

กบัปราสาทชลิยอง (ดา้นนอก) (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายกุวา่ 

800 ปี สรา้งขึTนบนเกาะหนิรมิทะเลสาบเจนวีา  ตั Tงแตย่คุโรมนัเรอืงอํานาจโดย

ราชวงศ ์SAVOY นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโลซานน ์(Lausanne)

ระยะทาง 148 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.30 ชม. 

ระยะทาง 25 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 30 นาที

คํ?า รับประทานอาหารคํ7า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

นําคณะเขา้สูท่ี7พักเมอืง NOVOTEL LAUSANNE BUSSIGNY หรอืเทยีบเทา่

วนัที?หกของการเดนิทาง        โลซานน ์– เจนวีา – สนามบนิ

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

นําทา่นชมเมอืงโลซานน ์ (Lausanne) ซึ7งตั Tงอยูต่อนเหนอืของทะเลสาบเจนวีา 

เมอืงโลซานนนั์บไดว้า่เป็นเมอืงที7มเีสน่หโ์ดยธรรมชาตมิากที7สดุเมอืงหนึ7งของสวติ

เซอรแ์ลนด ์มปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานมาตั Tงแตศ่ตวรรษที7 4 ในสมยัที7ชาวโรมนัมา

ตั Tงหลักแหล่งอยูบ่รเิวณรมิฝั7งทะเลสาบที7นี7 เมอืงโลซานน์มคีวามสวยงามโดย

ธรรมชาต ิทวิทศันท์ี7สวยงาม และอากาศที7ปราศจากมลพษิ จงึดงึดดูนักทอ่งเที7ยว

จากทั7วโลกใหม้าพักผอ่นตากอากาศที7นี7 เมอืงนีTยงัเป็นเมอืงที7มคีวามสําคญัสําหรับ

ชาวไทยเนื7องจากเป็นเมอืงที7เคยเป็นที7ประทับของสมเด็จย่า นําท่านชม สวน

สาธารณะที?มรีปูปัMนลงิ 3 ตวั ปิดห ูปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานที7ทรงโปรดของ

ในหลวงเมื7อทรงพระเยาว ์และถา่ยรปูกบั ศาลาไทย ที7รัฐบาลไทยสง่ไปตั Tงในสวน

สาธารณะของเมอืงโลซานน์

เที?ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืTนเมอืง

                    
      



(รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิXการยา้ยเมอืงที?เขา้พกั เชน่ กรณีที่

เมอืงน ัMนมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงที?ใกลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบั

เปลี?ยนตามความเหมาะสม) 

บา่ย จากนัTนนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเจนวีา(Geneva) นําชมเมอืงที7เป็นศนูยก์ลางการ

ประชมุนานาชาต ิ เมอืงที7ตั Tงองคก์ารสากลระดับโลก อาท ิ องคก์ารการคา้โลก, 

กาชาดสากล,แรงงานสากล ฯลฯ ถา่ยรปูกบั นํ Mาพเุจทโด ที7ฉีดสายนํTาพุง่สงูขึTนไป

ในอากาศถงึ 390 ฟตุ (เปิดเฉพาะวนัอากาศด)ี และถา่ยรปูกั บ นาฬกิาดอกไม ้

สญัลกัษณท์ี7สําคญัของเมอืงเจนวีา

ระยะทาง 65 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม.

17.00 น. นําคณะเดนิทางสู ่ สนามบนิเจนวีา เพื7อใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษ ี (Tax 

Refund) และ มเีวลาในการเลอืกซืTอสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ

21.40 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยเที?ยวบนิที? EK 084 

*** คณะเดนิทางต ัMงแตว่นัที? 26 ต.ค. เป็นตน้ไป ออกเดนิทางโดยเที?ยวบนิ

ที? EK 084 เวลา 20.40 น. และถงึดไูบ เวลา 06.05 น.***

วนัที?เจ็ดของการเดนิทาง       ดไูบ – กรงุเทพฯ

06.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิอาบดุาบ ีเพื7อรอเปลี7ยนเครื7อง

09.40 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เที7ยวบนิที7 EK372 

*** คณะเดนิทางต ัMงแตว่นัที? 26 ต.ค. เป็นตน้ไป ออกเดนิทางโดยเที?ยวบนิ

ที? EK 372 เวลา 09.30 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 18.40 น.***

19.15 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิดว้ยความสวสัดภิาพ 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

หมายเหต ุ

 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ]ในการที7จะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัที7ทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเที7ยวบนิ รวมถงึ

กรณีที7กองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั Tงในกรณีที7ทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีTาเงนิ) เดนิทาง หากทา่น

ถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึ7ง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ]ในการเปลี7ยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเที7ยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ]ในการเปลี7ยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณี ที7คณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ]ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมื?อทา่นทาํการซืMอโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถือวา่ทา่นรบัทราบและ
ยอมรบัเง ื?อนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีที?ลกูคา้ตอ้งออกต ัZวโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที?ของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัMง มฉิะน ัMนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัMงส ิMน

                    
      



โปรแกรม : ไฮไลท ์สวติเซอรแ์ลนด ์

 7 วนั 4 คนื  

            โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 

        กาํหนดการเดนิทาง      

ตลุาคม : 9 – 15, 26 ต.ค. – 1 พ.ย. 

พฤศจกิายน :  14 – 20, 29 พ.ย. – 5 ธ.ค. 

กาํหนดการเดนิทาง   ธนัวาคม : 28 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61, 29 ธ.ค. 60 – 4 ม.ค. 61  

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลี?ยนแปลงได ้ท ัMงนีMข ึMนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ที?ไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

             อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 53,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ?มเตมิเร ื?องโรงแรมที?พกั) 53,900.-

พกัหอ้งเดี?ยว เพิ?มทา่นละ 6,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 53,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ?มเตมิเร ื?องโรงแรมที?พกั)
53,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัZวเครื?องบนิ ลดทา่นละ 18,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ 

(ผูย้ ื?นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื?นวซีา่ในวนัยื?น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท ) 

ช ัMนธรุกจิเพิ?มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ?มตน้ที?ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื?อที?น ั?ง confirm เทา่น ัMน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ?ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

             อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 65,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ?มเตมิเร ื?องโรงแรมที?พกั) 65,900.-

พกัหอ้งเดี?ยว เพิ?มทา่นละ 13,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 65,900.-

                    
      



1. คา่ตัว̂เครื7องบนิ ชั Tนประหยดั ( Economy Class) ที7ระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะ

ตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งื7อนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเที7ยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามที7ระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามที7ระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานที7ทอ่งเที7ยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงื?อนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที?) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงื7อนไขกรมธรรม)์ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืMอประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรื?องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิ?ม

เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีMยประกนัเร ิ?มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีMยประกนัเร ิ?มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัที?มอีายตุ ัMงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิ) 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครื7องดื7มที7สั7งพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซักรดี, คา่ธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่นํTาหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิTน,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บ

ป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ที7สญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ Mามนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีที?สายการบนิมกีารปรบัขึMนราคา 

4. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เขา้ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ ทา่นละ 3,500 บาท 

5. คา่ทปิพนกังานขบัรถตลอดรายการเดนิทาง (โดยมาตรฐาน 2 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 5 x 2 = 10 ยโูร) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 7 x 3 = 21 ยโูร ) 

7. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ?งทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิ?มเตมิเร ื?องโรงแรมที?พกั)
65,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัZวเครื?องบนิ ลดทา่นละ 25,000.-

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ 

(ผูย้ ื?นวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ื?นวซีา่ในวนัยื?น เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท ) 

ช ัMนธรุกจิเพิ?มเงนิจากราคาทวัร ์เร ิ?มตน้ที?ทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมื?อที?น ั?ง confirm เทา่น ัMน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํ?ากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิารนีMรวม

อตัรานีMไมร่วม

                    
      



8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ7ม 7%   

1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีที?น ั?งจะยนืยนัเมื?อไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ัMน 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี7เดนิทาง ที7มอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพื7อทําการจองควิยื7นวซีา่ ภายใน   

    3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมื7อไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นที?ตอ้งการออกต ัZวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที7  

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครั Tง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที7 ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ]ไมรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยที7เกดิขึTน 

  5. การยื7นวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั Tนตอนการยื7นวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั Tงแบบหมูค่ณะและยื7น  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื7อประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที7 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นั7งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเที7ยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชั7วโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนื7องจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั Tงหมด 

เง ื?อนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นที?เหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นที?เหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที?เกดิขึMนจรงิเหต 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์ การเตรยีมเอกสารที7ดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึTน 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยื7นวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบริ

ษัทฯ ทราบลว่งหนา้เพื7อวางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึ7งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ที7คอ่นขา้งนาน

และอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางที7ศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรื7องการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศที7ตนพํานัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัTน 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่7ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริ7มเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํ7ากวา่ 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยื7นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิท

ดว้ย เนื7องจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ7งในการยื7นคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้

หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่7ากวา่ 3 หนา้ 

เง ื?อนไขการจอง

ขอ้มลูเบืMองตน้ในการเตรยีมเอกสารยื?นวซีา่และการยื?นขอวซีา่

                    
      



5. ทา่นที7ใสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัTนๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองที7นั7งพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตัว̂เครื7องบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ]การเรยีกเกบ็คา่มดัจําตัว̂เครื7องบนิ ซึ7งมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว̂เครื7องบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ]เรยีกเกบ็ 

      คา่ใชจ้า่ยตามที7เกดิขึTนจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นั7งที7 Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ี7จะนั7งตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามที7สายการบนิ 

      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ี7มรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ื7นไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีที7เครื7องบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํTาหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ี7มปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอํานาจในการใหท้ี7นั7ง Long leg ขึTนอยูก่บัทางเจา้หนา้ที7เชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาที7เชค็อนิเทา่นัTน 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึTนไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั Tงหมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ] เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั Tงหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิXในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัMงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจาํนวนที?บรษิทัฯกาํหนดไว ้(30ทา่นขึMนไป) เนื7องจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิ ทและผูเ้ดนิทาง

อื7นที7เดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆที7เกดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ7งจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลื7อน

การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั TงนีTทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที7ไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมใน

การมดัจําตัว̂ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที7สถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียื?นวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํามา

แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที7เกดิขึTนจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื7นวซีา่ / คา่มดัจําตัว̂เครื7องบนิ หรอื

คา่ตัว̂เครื7องบนิ (กรณีออกตัว̂เครื7องบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีที7กรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัZวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ]ในการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัMงหมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนื7องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที7 ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ]ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัMงหมด 

1. เนื?องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึ งอาจทําใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดี?ยว (Single) ,หอ้งคู ่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัต่ างประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ั Mนกนั และบาง

ขอ้มลูเพิ?มเตมิเร ื?องต ัZวเครื?องบนิและที?น ั?งบนเครื?องบนิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง

ขอ้มลูเพิ?มเตมิเร ื?องโรงแรมที?พกั

                    
      



โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึ?งถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบั

เสรมิ หรอื อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนื?องจากโรงแรมน ัMนไมส่ามารถจดัหาได ้ ทางบรษิทัขอ

สงวนสทิธิXในการเรยีกเก็บเงนิเพิ?มเตมิในกรณีที?อาจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครื7องปรับอากาศเนื7องจากอยูใ่นแถบที7มอีณุหภมูตํิ7า  

3. กรณีที7มงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึTนมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิ]ในการปรับเปลี7ยนหรอืยา้ยเมอืงเพื7อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที7มลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที7เป็นหอ้งเดี7ยวอาจเป็นหอ้งที7มขีนาดกะทดัรัต และไมม่ี

อา่งอาบนํTา ซึ7งขึTนอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัTนๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่

ชาํรดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื7นวซีา่ดว้ย)  

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิTว จํานวน 2 ใบ (พืTนหลงัขาวเทา่นัTน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบ

ผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิTว หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื7องประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ) 

3. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน ที7ออก

จากทางธนาคารเทา่นัTน(รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ย

ขอ Statement เพื7อใหอ้พัเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนที7ยื7นวซีา่) บญัชฝีากประจาํ ใชป้ระกอบ

การพจิารณาได ้

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชสํ้าเนา Bank Statement บญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 6 

เดอืน(ของผูท้ี7ออกคา่ใชจ้า่ย)  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

4. หลกัฐานการทาํงาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที7มชีื7อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีTแจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที7 

โฉนดที7ดนิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ7มทํางาน  

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยื?นประมาณ 7-10 วนัทาํการ 
ยื?นวซีา่แสดงตนที?ศนูยย์ ื?นวซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารที?ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยื?นวซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได้

                    
      



(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื7อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื7อสถานทตูที7ยื7น) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที7ออกจากสถาบนัที7กําลงัศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื7อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชื7อสถานทตูที7ยื7น) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุ7ากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลี7ยนชื7อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี7ยน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาส

ปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั Tงบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ

สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที?บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- *** กรณีเด็กอายตุํ?ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชื7อรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

  

                   

                                                      

                    
      



เอกสารยื?นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี?ยนและขออพัเดทเพิ?มเตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ?มเตมิ 

แบบฟอรม์สาํหรบักรอกขอ้มลูยื?นวซีา่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนื?องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

ชื7อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชื7อตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานที7เกดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศที7เกดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุนั ................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อื7นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีที7ผูส้มคัรขอวซีา่เป็นเด็ก อายตํุ7ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์ใหใ้สช่ื7อ และที7อยู ่ผูป้กครอง 

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

……………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………..… 

11. ที7อยูข่องผูข้อวซีา่ 

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

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………… 

หมายเลขโทรศพัทม์อืถอืที7ตดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุนั (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสืTอผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชื7อบรษัิทหรอืรา้นคา้ และที7อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื7อ ที7อยูข่อง

สถาบนัศกึษา  

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

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……….…… 

14. วซีา่เชงเกนที7เคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีที7ผา่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ั Tงแตว่นัที7.......................................ถงึวนัที7............................................ 

                    
      



15. เคยถกูพมิพล์ายนิTวมอืเพื7อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นีT 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที7 หากทราบ)................................................ 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ื7นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุื7อ ...................................................... 

  

สิ7งที7ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิ7งที7ชว่ยในการดํารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ที7พักที7มผีูจั้ดหาให ้

   ชาํระคา่ที7พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั Tงหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชาํระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื7นๆ (โปรดระบ)ุ     อื7นๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี?ยวขอ้งใดๆท ัMงส ิMน 

ท ัMงนีMบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอาํนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัMน

                    
      


