
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

EUROPE UNSEEN 
SWISS BEAUTIFUL 

สวิสเซอร์แลนด์ จงุเฟราว 
ยอดเขาชตันส์เซอร์ฮอร์น 



 

    

 

วนั โปรแกรมท่องเทีย่ว  เช้า เทีย่ง เยน็ โรงแรม (เทียบเท่า) 
1 สนามบินสุวรรณภูมิ       

2 เมืองซูริค – เมืองลูเซิร์น – เมืองอินเทอลาเกน้ 
-   

Hotel Bellevue  
Interlaken 4* 

3 เมืองกรินเดอวาลด ์– ยอดเขาจุงเฟรายอร์ค – เมืองเลาเทรอบรุนเน่น – เมืองทาสซ์ – 
เมืองเซอร์แมท    

Best Western Plus  
Alpen Resort 4* 

4 เท่ียวชมเมืองเซอร์แมท – เมืองมงตเ์ทรอซ์ – เมืองเวเวย่ ์– เมืองโลซานน์ 
   

Novotel  Lausanne 
Bussigny 4* 

   5 ทะเลสาบเลอมอง – กรุงเจนีวา - น ้ าพเุจดโด - สวนองักฤษ - กรุงเบิร์น    Novotel Bern Expo 4* 

6 เท่ียวชมกรุงเบิร์น – เมืองซูริค – ถนนบาห์นฮอฟ 
   

Holiday Inn Zurich  
Messe 4* 

7 เมืองซูริค – สนามบิน  - -  

8 สนามบินสุวรรณภูมิ - - -  

 
ก าหนดการเดนิทาง     กมุภาพนัธ์ 2563 5-12  /  25 ก.พ. – 3 มี.ค. 
    มีนาคม 2563  11-18  /   25 มี.ค. – 1 เม.ย. 

เมษายน 2563 1-8  /  6-13 (เพิม่ 9,000)  /  28 เม.ย. – 5 พ.ค. 
พฤษภาคม 2563 7-14  /  27 พ.ค. – 3 มิ.ย.  
มิถุนายน 2563 19-26 

 

 
21.00 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ช้ัน 4  ประตู 2   เคาน์เตอร์ D   

สายการบินไทย (TG)  เจา้หนา้ท่ีรอตอ้นรับพร้อมอ านวยความสะดวกดา้นสัมภาระและบตัรโดยสาร 
 

01.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค  ประเทศสวติเซอร์แลนด์ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 970 
07.50 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองซูริค (Zurich) ประเทศสวติเซอร์แลนด์   หลงัผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้

รถโคช้รอรับ  

วนัแรกของการ
เดนิทาง 

สนามบินสุวรรณภูมิ  ( กรุงเทพฯ ) - - - 

วนัที่สอง (2) เมืองซูริค – เมืองลูเซิร์น – เมืองอนิเทอลาเก้น 
 

- เทีย่ง ค ่า 



 

    

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne)  
 (ระยะทางประมาณ 52 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.) 

เมืองท่องเท่ียวอนัดับ 1 ของสวิตเซอร์แลนด์ น าท่านชมสิงโตหินแกะสลัก 
(Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์
ร าลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวติัใน
ฝร่ังเศสเม่ือปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซ่ึงมีความยาว

ถึง 204 เมตร ทอดขา้มผา่นแม่น ้ ารอยส์ (Reuss River) อนังดงามซ่ึงเป็นเหมือน
สัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ท่ีมีหลังคาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป 
สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวติัศาสตร์
ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน  จากนั้นให้ท่านได ้อิสระเลือกซ้ือสินค้าของ
สวสิ เช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนงั, มีดพบั, นาฬิกายีห่อ้ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้  

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารจีน Restaurant ChangCheng 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองชตันส์ (Stans) 
 (ระยะทางประมาณ 15 กม. / ใช้เวลาประมาณ 30 นาท)ี 
 น าท่านน่ังรถรางสู่สถานี Cabriocar จากนั้นน าท่านขึน้กระเช้าสองช้ันเปิด

หลงัคาข้ึนสู่ยอดเขาชตนัส์เซอร์ฮอร์น (Stanserhorn) ตั้งอยูบ่ริเวณพรมแดน
ระหวา่งรัฐนิดวลัเดินกบัรัฐออบวลัเดิน ภูเขาน้ีมียอดสูง 1,898 เมตรเหนือ
ระดบัน ้าทะเล ท่ียอดเขาสามารถมองเห็นทะเลสาบลูเซิร์นไดอ้ยา่งชดัเจนแทบ
จะทุกส่วน ถือเป็นอีกหน่ึงในปลายทางยอดนิยมของนกัท่องเท่ียว 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองอนิเทอลาเก้น (Interlaken) 
 (ระยะทางประมาณ 13 กม. / ใช้เวลาประมาณ 30 นาท)ี 

น าท่านน่ังโมโนเรลขึน้สู่ยอดเขา ฮาร์ดเดอร์คุม (Harder Kulm) เป็นภูเขาทาง
ตอนบนของเมือง Interlaken ท่ีมีช่ือเสียงจากจุดชมวิวบนยอดเขาท่ีสามารถ
มองเห็นเมือง Interlaken ไดท้ั้งเมือง พร้อมดว้ยทะเลสาบทั้ง 2 ทะเลสาบท่ี
ขนาบขา้งเมืองไว ้ไดแ้ก่ Thun Lake ทางทิศตะวนัตก และ Brienz Lake ทางทิศ
ตะวนัออก พร้อมดว้ยวิวเทือกเขาหิมะ 3 เทือกเขาสุดอลงัการไดแ้ก่ Jungfrao, 

Eiger และ Monch 
 จากนั้นอิสระใหท้่านเดินเล่นชมเมืองอินเทอลาเกน้ท่ีเรียงรายไปดว้ยร้านคา้, บา้นแบบชาเล่ตส์ไตล ์   และใหท้่าน

ไดช้อ้ปป้ิงสินคา้ชั้นดีของสวิสอาทินาฬิกา, นาฬิกากุ๊กก,ู ของท่ีระลึก และชอ้คโกแลต 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง  
 พกัค้างคืน ณ  Hotel Bellevue Interlaken 4* หรือระดับเทยีบเท่า 
 
 



 

    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. น าท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) 
 (ระยะทางประมาณ 87 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) 

จุดเร่ิมตน้ของการท่องเท่ียวยอดเขายงูเฟรา (ในปี 2001 UNESCO ประกาศให้
ยอดเขาจุงเฟรา เป็นพื้นท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป) น าท่าน
น่ังรถไฟท่องเทีย่วธรรมชาติของ JUNGFRAUBAHN ขึน้พชิิตยอดเขายูงเฟรา
ที่มีความสูงกว่าระดับน ้าทะเลถึง 11,333 
ฟุต ซ่ึงไดรั้บการยกย่องว่าเป็น TOP OF 

EUROPE ระหวา่งเส้นทางแวะชมกลาเซียร์ หรือธารน ้ าแข็งขนาดใหญ่ จนถึง
สถานีรถไฟท่ีสูงท่ีสุดในยุโรปเพลิดเพลินและสนุกสนานกบัการเล่นหิมะใน
ลานกวา้ง SPHINX จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป มองเห็นไดก้วา้งไกลท่ีสุด ณ 
จุด 3,571 เมตร ชมถ ้าน ้ าแข็งท่ีแกะสลกัให้สวยงาม อยูใ่ตธ้ารน ้ าแข็งลึกกวา่ 30 เมตร สัมผสักบัภาพของธารน ้ าแข็ง 
Aletsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 เมตรโดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้
สนุกสนานและเพลิดเพลินกบักิจกรรมบนยอดเขายูงเฟรา และไม่ควรพลาดกบัการส่งโปสการ์ด โดยท่ีท าการ
ไปรษณียท่ี์สูงท่ีสุดในยโุรป 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงเฟรา Jungfraujoch Top of Europe Gletscher 
 น าท่านเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟไม่ซ ้ าเส้นทางเดิม       เส้นทางแสนสวยผ่านหมู่บา้นเวงเกน้ เมืองปลอด

มลพิษท่ีไม่อนุญาตใหร้ถยนตว์ิง่ เดินทางถึงหมู่บา้นเลาเทรอบรุนเน่น 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองทาสซ์ (Tasch) 
 (ระยะทางประมาณ 121 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) 

น าท่านน่ังรถไฟสู่เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองเล็กๆ ซ่ึงตั้งอยูบ่นเทือกเขา
แอลป์ เมืองท่ีไม่อนุญาตให้รถยนตว์ิง่ และเป็นเมืองท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่ปลอด
มลพิษท่ีดีของโลก ตั้งอยูบ่นความสูงกวา่ 1,620 เมตร (5,350ฟุต) เป็นเจา้ของ
ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สัญลกัษณ์ของสวติเซอร์แลนด์  
***หมายเหตุ เพือ่ความสะดวกของท่าน กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรับค้างคืนที่

โรงแรมในเมืองเซอร์แมท เน่ืองจากเมืองเซอร์แมทไม่อนุญาตให้รถยนต์เข้าในเขตเมือง*** 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง Restaurant Swiss Chalet 
 พกัค้างคืน ณ  Best Western Plus Alpen Resort 4* หรือระดับเทยีบเท่า 
 
 
 

วนัที่สาม (3) 
 

เมืองกรินเดอวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรายอร์ค –  
เมืองเลาเทรอบรุนเน่น – เมืองทาสซ์ – เมอืงเซอร์แมท 

เช้า เทีย่ง ค ่า 



 

    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
08.00 น. อิสระใหท้่านไดช้มเมืองปลอดมลพิษท่ีมีร้านคา้มากมาย เมืองน้ีเป็นท่ีช่ืนชอบของนกัสกีจากทัว่โลก 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองมงต์เทรอซ์ (Montreux) 
 (ระยะทางประมาณ 139 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) 

เมืองพกัผอ่นตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงริมทะเลสาบเจนีวา ซ่ึงไดรั้บสมญานามว่า
ริเวียร่าแห่งสวิตเซอร์แลนด์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศเมืองตาก
อากาศ เดินเท่ียวชมเมือง ถ่ายรูป 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (Vevey) 
 (ระยะทางประมาณ 7 กม. / ใช้เวลาประมาณ 15 นาท)ี 

ตวัเมืองตั้งอยู่บนชายฝ่ังทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ความสวยงามและ
ความมีช่ือเสียงของเวเว่ยมี์มาก ต่างก็ขนานนามเวเว่ย ์และมงเทรอซ์ ให้เป็น 
ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส (PEARLS OF THE SWISS RIVIERA) เพราะมี
อากาศดีอบอุ่นเกือบทุกฤดูกาล ถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์ชาลี แชปลิน ถ่ายรูปกับ
ปราสาทชิลยง (Chillon Castle) ปราสาทโบราณอายุกวา่ 800 ปี สร้างข้ึนบน

เกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตั้งแต่ยคุโรมนัเรืองอ านาจ 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) 
 (ระยะทางประมาณ 18 กม. / ใช้เวลาประมาณ 30 นาท)ี 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน  
 พกัค้างคืน ณ Novotel  Lausanne Bussigny 4* หรือระดับเทยีบเท่า 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.00 น. น าท่านชมตวัเมืองเก่าสมยัโบราณ ชมทะเลสาบเลอมอง (Lac Leman) ให้ท่าน

ชมวิวทิวทัศน์ท่ีงดงามบริเวณทะเลสาบเลอมอง มองไปฝ่ังตรงข้ามเห็น
เทือกเขาแอลป์ทอดเป็นแนวยาว และถ้าวนัไหนแดดดีก็จะได้เห็นทิวเขาท่ีมี
หิมะสีขาวโพลนปกคลุมบนยอด ประกอบกบัภาพทอ้งน ้ าท่ีใสสะอาด มีทั้ง
หงส์ขาวและเป็ดนอ้ยแหวกวา่ยไปมาสบายใจสบายตายิ่งนกั น าท่านเดินทางสู่
ศาลาไทยเฉลมิพระเกยีรติ (Le Pavillon Thailandais) ซ่ึงตั้งอยูภ่ายในสวนสาธารณะเดอนองตู (Parc du Denantou) 
ศาลาจตุรมุขท่ีมีความกวา้ง 6 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 16 เมตร หนกั 27 ตนั ท าจากไมส้ักและไมเ้น้ือแข็งในรูปแบบ

วนัที่ส่ี (4) 
 

เที่ยวชมเมืองเซอร์แมท – เมอืงมงต์เทรอซ์ –  
เมืองเวเว่ย์ – เมืองโลซานน์ 

เช้า เทีย่ง ค ่า 

วนัที่ห้า (5) 
 

 ทะเลสาบเลอมอง – กรุงเจนีวา - น า้พุเจดโด - สวนองักฤษ - 
กรุงเบิร์น 

เช้า เทีย่ง ค ่า 



 

    

สถาปัตยกรรมไทย เพื่อสะทอ้นเอกลกัษณ์ไทยในต่างแดนแห่งน้ี จดัท าข้ึนเพื่อฉลองวโรกาสท่ีราชกาลท่ี ๙  ทรง
ครองราชยค์รบ 60 พรรษา และฉลอง 75 ปีความสัมพนัธ์ทางการทูตระหวา่งไทย สวิตเซอร์แลนด์เม่ือปี พ.ศ. 2549 
สถานเอกอคัรราชทูตไทย ณ กรุงเบิร์น และเมืองโลซานน์ โดยให้กรมศิลปากร
เป็นผูรั้บผิดชอบ การออกแบบและก่อสร้าง ซ่ึงหลายส่วนของศาลาไทยได้
ก่อสร้างส าเร็จรูปจากกรุงเทพฯ แล้วจึงส่งไปสวิตเซอร์แลนด์ ทางเรือ โดยมี
ช่างฝีมืออีก 13 คนไปท างานกนัต่อ ณ สถานท่ีจริงจนเสร็จเรียบร้อย เปิดให้
สาธารณชนไดช้มอยา่งเป็นทางการเม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2550 (สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงประกอบพิธีเปิดศาลาไทยอย่างเป็นทางการ ท่ีสวิตเซอร์แลนด์เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 
2552) 

 น าท่านเดินทางสู่ กรุงเจนีวา (Geneva) 
 (ระยะทางประมาณ 64 กม. / ใช้เวลาประมาณ 1.30 ชม.) 
 เมืองท่ีไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นเมืองนานาชาติ (GlobalCity) เน่ืองจากเป็นท่ีตั้งขององคก์รระหวา่งชาติส าคญัๆ หลาย

องคก์ร เช่น องคก์ารอนามยัโลก (WHO),องคก์ารการคา้โลก (WTO) 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง 

น าท่านชมน ้าพุเจดโด (Le Jet d’Eau) กลางทะเลสาบเลคเลมวัค ์น ้ าพุท่ีบนัทึก
ไวว้า่มีความสูงท่ีสุดในโลก โดยน ้ าพุสามารถพุ่งไดสู้งสุดประมาณ 140 เมตร 
ทั้งยงัเป็นสัญลักษณ์ส าคญัของกรุงเจนีวา น าท่านแวะชมและถ่ายภาพกับ
นาฬิกาดอกไมท่ี้สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) ริมทะเลสาบเจนีวา อิสระให้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนม ซ่ึงมีร้านคา้มากมายรายลอ้มสวนดอกไมไ้ม่

วา่จะเป็น Louis Vuitton, Parda, Bally, Gucci หรือจะเลือกชมนาฬิกายี่ห้อดงัท่ีผลิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อาทิ 
Rolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek Philippe, Longines ซ่ึงมีร้านจ าหน่ายมากมายเช่นกนั 

 น าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Bern) 
 (ระยะทางประมาณ 159 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.)  
 นครหลวงอนัเก่าแก่ของสวติเซอร์แลนด ์ เมืองท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงสวยงามเป็นอยา่งยิง่จนไดรั้บการอนุรักษ ์ และ

ประกาศใหเ้ป็น “มรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้” ซ่ึงตั้งอยูบ่นเนินเขา ซ่ึงท่ีจุดน้ีสามารถชมทิวทศัน์ของตวัเมืองเก่า
ไดใ้นมุมกวา้ง 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน  
 พกัค้างคืน ณ Novotel Bern Expo 4* หรือระดับเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 



 

    

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
08.00 น. น าท่านชมเบเร็นกราเบ็นหรือบ่อหมี  สัตวท่ี์เป็นสัญลกัษณ์ของเมือง  น าท่านเข้า

สู่ย่านมาร์คกาสเซย่านเมืองเก่า ซ่ึงปัจจุบนั
เต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านบูทีคเป็น
เขตท่ีปลอดมลพิษ ไม่ให้รถยนต์วิ่งผ่านจึง
เหมาะกบัการเดินเท่ียวชมอาคารเก่าแก่อายุ
กวา่ 200-300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดๆ ของเมืองน้ี น า

ท่านเขา้สู่ถนนครัมกาสเซ เตม็ไปดว้ยร้านภาพวาด และร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท์ กล็อคเค่น  
อายกุวา่ 800 ปี ท่ีมีโชวใ์หดู้ทุกๆชัว่โมงท่ีนาฬิกาตีบอกเวลา ชมมหาวหิารเซนต์วนิเซนต์รัทฮาวน์ และกรุงเบอร์นยงั
เป็นเมืองท่ีมีน ้าพุมากท่ีสุดเมืองหน่ึงในยโุรป 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง  
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) 
 (ระยะทางประมาณ 123 กม. / ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.) 

น าท่านเที่ยวชมเมืองซูริค เมืองซูริคศูนยก์ลางการเงิน, เศรษฐกิจและการ
ธนาคารของยุโรป น าท่านชมโบสถ์เซ็นต์ปีเตอร์ โบสถ์แห่งน้ีมีจุดเด่นอยู่ท่ี
นาฬิกา ซ่ึงเป็นนาฬิกาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดกว่าโบสถ์ อ่ืนๆในยุโรป ชม
บรรยากาศเรียบแม่น ้ าลิมแม็ทบริเวณถนนลิมแม็ทคีย์ มีเวลาให้ท่านไดเ้ดินเล่น
เท่ียวชมบรรยากาศรอบๆ เมืองพร้อมช้อปป้ิงของท่ีระลึกพื้นเมืองของ

สวสิเซอร์แลนด ์เขา้สู่ถนนบาห์นฮอฟ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนสายชอ้ปป้ิง
หลกัของเมืองซูริคตดัจากอนุสาวรียห์นา้สถานีรถไฟตรงไปยงัทะเลสาบซูริคมี
ร้านคา้ชั้นน าและห้างสรรพสินคา้ตั้งอยูเ่รียงรายตลอดสองฝ่ังไดรั้บการขนาน
นามวา่เป็นหน่ึงใน "ถนนที่แพงที่สุดในโลก" ดว้ยร้านแฟล็กชิพสินคา้แบรนด์
เนมต่างๆมีร้านคา้จ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงัมากมาย เช่น Rolex เป็นตน้ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารไทย 
 พกัค้างคืน ณ  Holiday Inn Zurich Messe 4* หรือระดับเทยีบเท่า 

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
10.00 น. น าท่านออกเดินทางสู่สนามบินเมืองซูริค มีเวลาใหท้่านไดท้  า Tax Refund คืนภาษี 
13.30 น. ออกเดินทางกลบัสุ่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 971 
 

วนัที่หก (6) เที่ยวชมกรุงเบิร์น – เมอืงซูริค – ถนนบาห์นฮอฟ 
 

เช้า เทีย่ง ค ่า 

วนัที่เจด็ (7) 
07 พฤษภาคม 2562 

เมืองซูริค – สนามบิน 
 

เช้า - - 



 

    

05.30 น.     เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ  

 
 

อตัราค่าบริการ      

วนัเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง 
พกัเดี่ยว เพิม่ ไม่รวมตั๋ว 

ผู้ใหญ่ (หัก) 
ไม่รวมตั๋ว 
เด็ก (หัก) 

5-12  กมุภาพนัธ์ 88,900 82,900 79,900 15,000 23,000 16,000 

25 ก.พ. – 3 มี.ค. 88,900 82,900 79,900 15,000 23,000 16,000 

11-18  มีนาคม 88,900 82,900 79,900 15,000 23,000 16,000 

25 มี.ค. – 1 เม.ย. 88,900 82,900 79,900 15,000 23,000 16,000 

1-8  เมษายน 88,900 82,900 79,900 15,000 23,000 16,000 

6-13 เมษายน 97,900 91,900 88,900 15,000 23,000 16,000 

28 เม.ย. – 5 พ.ค. 88,900 82,900 79,900 15,000 23,000 16,000 

7-14  พฤษภาคม 88,900 82,900 79,900 15,000 23,000 16,000 

27 พ.ค. – 3 มิ.ย. 88,900 82,900 79,900 15,000 23,000 16,000 

19-26 มิถุนายน 88,900 82,900 79,900 15,000 23,000 16,000 

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตยีงเสริม *** 

***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละคร้ังต้องมผู้ีเดินทางจ านวน 15 ท่านขึน้ไป*** 
หากมผู้ีเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 

 
 
 
 
 
 

วนัที่แปด (8) 
08 พฤษภาคม 2562 

สนามบินสุวรรณภูม ิ
 

- - - 



 

    

 

กรุณาส่งเอกสารที่ใช้ยืน่วซ่ีาให้ทางบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วนัก่อนการเดินทาง 
ในการยืน่วซ่ีา ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องเดินทางมายืน่วซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต 

เพือ่มาสแกนลายนิว้มือด้วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 
 
 
 
 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นนกัท่องเท่ียว สายการบินไทยเส้นทาง ตามท่ีระบุ  
(ภาษีน ้ามนัคิดจากอตัรา ณ วนัท่ี  1 ม.ค. 62  หากในวนัออกตัว๋มีการปรับเพิ่มทางบริษทัขอเรียกเก็บตามความเป็นจริง) 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัห้องละ 2 ท่าน  (Standard Room) ระดบั 4 ดาว หรือ เทียบเท่าในระดบัราคาเดียวกนั โดยพกัเป็นหอ้ง
แบบ Twin / Double ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็นเตียงเสริมแทน, โรงแรม
หลายแห่งในยโุรปส่วนใหญ่จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ และอาจมีการเปล่ียนยา้ยเมืองพกั หากวนัดงักล่าวมีการจดัประชุม
นานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึน ้3-4 เท่าตวั 

 ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีก าหนดในโปรแกรม  
 ค่ายานพาหนะ ท่ีตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม (กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถขบัเกิน 12 ชัว่โมง/วนั) 
 ค่า COACH TAX และค่าภาษีผา่นเขา้เมืองต่างๆ 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุตามรายการ 

**หากสถานที่ท่องเทีย่วใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดกต็าม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษัทได้ท าการจองและถูกเกบ็ค่าใช้จ่ายไปแล้ว** 

 ค่าวซ่ีาเชงเกน้ประเทศสวติเซอร์แลนด์ 
 ค่ามคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน (พดูภาษาองักฤษ) บางแห่ง และมคัคุเทศกไ์ทย คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กิโลกรัม ต่อท่าน และกระเป๋าใบเล็กติดตวัท่านข้ึนเคร่ืองไม่เกิน 7 กิโลกรัม  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง วงเงิน 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 ค่าทปิพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  

 
 
 
 

 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าในกรณีเกินกวา่สายการบินก าหนดให ้30 กิโลกรัมต่อหน่ึงท่าน 
 ค่าธรรมเนียมในการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าแจง้เขา้ออก กรณีคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เคร่ืองด่ืมและอาหารนอกรายการ,ค่าซกัรีด, ค่าโทรศพัท,์ มินิบาร์, ทีวช่ีองพิเศษ ฯลฯ 
 ค่าทิปไกด ์และหวัหนา้ทวัร์ท่ีดูแลท่านตลอดการเดินทาง (จากเมืองไทย) และคนขบัรถ (หากท่านพอใจในการ 

บริการควรใหทิ้ปเพื่อเป็นก าลงัใจ เพิ่มเติม) 



 

    

  ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%  ซ่ึงท่านต้องจ่ายเพิม่จากราคาค่าทวัร์ (กรณีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
 
 
 
 

เม่ือท่านท าการจองทวัร์กบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอเรียกเก็บมดัจ าค่าทวัร์ท่านละ  30,000  บาท 
กรณีช่วงเทศกาล ขอเรียกเก็บค่ามดัจ าค่าทวัร์ ท่านละ 40,000 บาท   
ส่วนท่ีเหลือตอ้งช าระทั้งหมดก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 21 วนัท าการ  มิฉะน้ันจะถือว่าท่านยกเลกิการเดินทางโดย
อตัโนมัติ 
 
***(กรณีวซ่ีายงัไม่ทราบผลก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 15 วนัท าการ ทางบริษทัฯ ตอ้งขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนตาม

เง่ือนไขการช าระเงิน แต่หากวซ่ีาของท่านไม่ผา่นการพิจารณาจากทางสถานทูต ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดก็ตาม ทางบริษทัจะคืนเงินค่า
ทวัร์ใหท้่าน โดยทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงเท่านั้น)*** 

 *** หากท่านจองและใหเ้อกสารในการท าวซ่ีาเขา้ประเทศล่าชา้ ไม่ทนัก าหนดการออกตัว๋กบัทางสายการบิน และผล 
วซ่ีาของท่านไม่ผา่น บริษทัฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่ามดัจ าทั้งหมด*** 
 
 
 
 
 

***กรุณาพจิารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านท าการจองทวัร์*** 
หากท่านได้ท าการจองทวัร์  ทางบริษทัฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว 
 
 ยกเลกิก่อนการเดินทาง  45 วัน    หกัเงินมดัจ าท่านละ 15,000 บาท 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  31-44 วนั   หกัเงินค่ามดัจ าเตม็ทั้งหมด 
  ยกเลกิก่อนการเดินทาง  21-30 วนั   หกัค่าใชจ่้าย  50 % ของราคาทวัร์ 
 ยกเลกิก่อนการเดินทาง  1-20  วนั    หกัค่าใชจ่้าย  100% ของราคาทวัร์ 
 กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมติัวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์หรือมดัจ าแล้ว ทาง

บริษทัฯ คืนค่าทวัร์หรือมดัจ าให ้แต่ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการยืน่วซ่ีา, ค่าวีซ่า และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ี
เกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป (อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม 
ตัว๋รถไฟ และอ่ืนๆฯลฯ ไปแลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

 กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อน หรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
 กรณีวซ่ีาผา่นแลว้ แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวซ่ีา  หรือไม่วา่ดว้ยสาเหต 



 

    

ใดๆ ก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักค่าบริการยื่นวีซ่า, ค่าวีซ่า และค่าใชจ่้ายบางส่วนท่ีเกิดข้ึนจริงเป็นกรณีไป 
(อาทิ กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่นโรงแรม ตัว๋รถไฟ และอ่ืนๆฯลฯ ไป
แลว้) ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเก็บค่าใชจ่้ายจริงท่ีเกิดข้ึนแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 
  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้ เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทาง

บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด 
 
 
 

 ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองวซ่ีา 
 การอนุมัติวซ่ีาเป็นเอกสิทธ์ิของทางสถานทูต   ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลาง 
และคอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่า ทางสถานทูตเป็นผูเ้ก็บ (กรุณาจัดเตรียม
เอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน) หากผลวีซ่าออกมาว่า
ท่าน ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวซ่ีา และค่าบริการจากตัวแทนยื่นไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม  และทางสถานทูตมีสิทธิ
ท่ีจะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวซ่ีาในทุกกรณี 
  กรณทีีท่่านวซ่ีาผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอ่ืนในกลุ่มโดนปฏิเสธวซ่ีา ทางบริษทัขอสงวน 
สิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตัวแทนยื่น ให้กับท่าน   เน่ืองจากเป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนโดยสถานทูตเป็น
ผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวซ่ีาไปใชเ้ดินทางได ้หากวซ่ีายงัไม่หมดอาย ุ
 ในกรณ ีทีก่รุ๊ปมีการยืน่วซ่ีาเข้าไปแล้ว และท่านเพิง่พร้อมยืน่วซ่ีาหลังกรุ๊ป ท่านจะต้องรับผดิชอบค่าวซ่ีาส่วนต่างที ่
เกดิขึน้(กรณมีีค่าใช้จ่ายเร่ืองวซ่ีาเพิม่เติม) 
ในการยืน่วซ่ีา ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องเดินทางมายืน่วซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  
เพือ่มาสแกนลายนิว้มือด้วยตัวท่านเอง โดยมีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

***กรุณาพจิารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลกิทวัร์ของบริษทั ก่อนท่านท าการจองทวัร์*** 
 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองตัว๋เคร่ืองบิน  / สายการบิน 
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้ง

ช าระค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ / และท่านจะตอ้งแจง้ล่วงหนา้ก่อนท าการยื่นวีซ่า ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้าย
แตกต่างจากการยืน่กรุ๊ปปกติ ซ่ึงท่านจะตอ้งรับผดิชอบค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีเกิดข้ึน 

การจัดทีน่ั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง และไดด้ าเนินการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแล้ว (กรณีตัว๋ REFUND ได)้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ 

REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น  
ทีน่ั่ง Long Leg  ทีน่ั่งริมประตูฉุกเฉิน  เป็นท่ีนัง่ส าหรับบุคคลท่ีดูแขง็แรง และสามารถส่ือสารภาษาสากลได้ เผื่อเกิดเหตุ

ฉุกเฉินลูกคา้สามารถรีเควชได ้แต่ข้ึนอยูก่บัสายการบินเป็นผูพ้ิจารณา 
กรณหีากท่านต้องมีการส ารองยานพาหนะ นอกเหนือจากรายการทัวร์ ทางบริษทัเร่ิมตน้ และจบ การบริการ ท่ีสนามบิน

สุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจงัหวดั หรือต่างประเทศ และจะส ารองตัว๋เคร่ืองบิน หรือพาหนะอยา่งหน่ึงอยา่งใดท่ีใช้



 

    

ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนน้ี เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการ
เดินทางของบริษทัฯ ฉะนั้นท่านควรจะใหก้รุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 
ส าหรับท่านทีเ่ป็นมุสลมิ,  ทานมังสวรัิติ, ไม่ทานหมู / เนือ้ / ไก่ / ปลา หรืออืน่ๆ โปรดแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 20 วนัก่อนเดินทาง 

 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมที่พกั 
เน่ืองจากการวางแปลนแบบห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ 

(Twin / Double) และ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั 
โรงแรมหลายแห่งในยุโรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการ

ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 
กรณมีีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงข้ึนมาก และห้องพกัในเมืองเต็ม บริษทัฯ ขอสงวน

สิทธ์ิ ในการปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่าง

อาบน ้ า ซ่ึงข้ึนอยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้น ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่าน
ตอ้งการความสะดวกสบายและหอ้งใหญ่กวา่ ท่านสามารถจ่ายเพิ่มเป็นหอ้งแบบ DOUBLE SINGLE USE ได ้

 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)  
สัมภาระส าหรับเข้าและออกจากโรงแรม ค่าทวัร์ไดร้วมค่าขนสัมภาระส าหรับเขา้และออกจากโรงแรม ท่านละ 1 ใบ ทุก

โรงแรม (เท่านั้น) หากท่านมีกระเป๋าเพิ่มเติมมากกวา่ 1 ใบ ท่านจะถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มต่างหากจากผูใ้ห้บริการในแต่ละ
โรงแรม (ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

น ้าหนักของสัมภาระโหลด ส าหรับสายการบิน ท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้อ้งเคร่ืองบิน  คือ 30 กิโลกรัม 
(ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินท่ีท่านไม่
อาจปฏิเสธได ้(ท่านตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

กระเป๋าสัมภาระ ส าหรับน าขึ้นเคร่ืองได้ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้น าข้ึนเคร่ืองได้ ตอ้งมี
น ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร 
(21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว)  

กรณทีีต้่องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น ้ าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ีข้ึนอยู่
กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระส่วนของค่าใชจ่้ายท่ีสัมภาระน ้ าหนกัเกิน (ท่าน
ตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพิ่ม) 

ทางบริษัทฯ ไม่รับผดิชอบกรณเีกดิการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร  
 
 
 

 



 

    

หมายเหตุ.. (ส าคญัมาก ผู้โดยสารที่เดนิทางต้องรับทราบ และยนิยอม ก่อนการเดนิทาง 
1. รายการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรม ท่ีพกั การจราจร 

เหตุการณ์ทางการเมือง การนดัหยดุงาน การก่อจลาจล อุบติัเหตุ สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั อคัคีภยั หรือไม่วา่จะ
ดว้ยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ท่ีเหนือการควบคุมจากทางบริษทัทวัร์ฯ) โดยทางบริษทัจะค านึงถึงความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นส าคญั 

2. หากท่านยกเลิกทวัร์ เน่ืองจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภยัธรรมชาติ วาตภยั 
อคัคีภยั  ทั้งๆ ท่ีสายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศท่ีท่านเดินทางท่องเท่ียว ยงัคงใหบ้ริการอยูเ่ป็นปกติ 
ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน 

3. หากสถานท่ีท่องเท่ียวใดท่ีไม่สามารถเขา้ชมไดไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าใช้จ่าย 
เน่ืองจากทางบริษทัไดท้  าการจองและถูกเก็บค่าใชจ่้ายไปแลว้ 

4. บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน ในกรณีดงัน้ี 
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมือง หา้มผูเ้ดินทาง เดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผดิกฎหมาย หรือส่ิงของหา้มน าเขา้ประเทศ  

เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรือความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสียดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีทางกองตรวจคนเขา้
เมืองหา้มเดินทาง  

 กรณีท่ีสถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง  
 กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมือง ใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ คนต่างดา้วท่ีพ  านกัอยู่

ในประเทศไทย 
              (ซ่ึงทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กบัท่าน หากเกดิเหตุการณ์ดังกล่าว) 
 
 

 

  
ยอมรับ 

ข้าพเจ้าได้อ่านรายละเอยีดทั้งหมด และรับทราบ พร้อมยอมรับยนิยอมในข้อตกลงเงื่อนไขการจอง 
และการยกเลกิ และเงื่อนไขของการเดินทางท่องเทีย่วในคร้ังนีทุ้กประการ เรียบร้อยแล้ว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    

เอกสารในการขอวซ่ีาท่องเที่ยวประเทศสวติเซอร์แลนด์ 1 ชุด 
ใช้เวลายืน่วซ่ีาประมาณ 10 วนั (ไม่รวมวนัท าการ) 

ในการยืน่วซ่ีา ผู้เดินทางทุกท่านจะต้องเดินทางมายืน่วซ่ีาด้วยตัวเอง ตามวนั และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต  
เพือ่มาสแกนลายนิว้มอืด้วยตัวท่านเอง โดยมเีจ้าหน้าทีข่องบริษทัคอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

 

1. หนังสือเดินทาง 
(พาสปอร์ต) 

ตอ้งมีอายใุชง้านไดไ้ม่ต ่ากวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทาง และตอ้งมีหนา้ส าหรับ ประทบัตราอยา่งนอ้ย 
3 หนา้ (หากมีหนงัสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาแสดงต่อสถานทูตดว้ย) 

2. รูปถ่าย รูปถ่ายสี 2 นิว้ ปกติ จ  านวน 2 รูป   (ไม่สวมแวน่ตาด า ไม่ยิม้เห็นฟัน 
พื้นหลงัเป็นสีขาวเท่านั้น ตอ้งไม่เป็นลวดลาย, ไม่เป็นสีเขม้ และหา้ม
เป็นภาพถ่ายท่ีสแกนจากคอมพิวเตอร์)  ภาพถ่ายไม่เกิน 6 เดือน และ
ไม่ซ ้ากบัหน้าวซ่ีาในเล่มพาสปอร์ต 
 
 

3. เอกสารทัว่ไป ส าเนาทะเบียนบา้น, ส าเนาบตัรประชาชน หรือ ส าเนาบตัรขา้ราชการ,  
ส าเนาทะเบียนสมรส / หยา่ , 
ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ - นามสกุล (ถา้มี) 

4. ส าเนาสูติบัตร ส าเนาสูติบตัร (ส าหรับเด็กท่ีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี) 
5. หลกัฐานการเงิน ส าเนาบญัชีสมุดเงินฝาก (เนน้ออมทรัพยเ์ป็นหลกั หรือประจ าแนบเพิ่มเติม กรณีเงินบญัชีออมทรัพยมี์

นอ้ย) ถ่ายทุกหน้าย้อนหลัง 6 เดือน ควรเลือกเล่มท่ีมีการเขา้ออกของเงินสม ่าเสมอ และมีจ านวนเงิน
ไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั เพือ่ใหเ้ห็นวา่มีฐานะการเงินเพียงพอท่ีจะครอบคลุมกบัค่าใชจ่้ายไดอ้ยา่งไม่
เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา ในกรณีท่ีเดินทางเป็นครอบครัว หากใชบ้ญัชีใดบญัชีหน่ึงในการยืน่ขอวี
ซ่า ตอ้งออกหนงัสือรับรองค่าใชจ่้ายใหค้รอบครัวดว้ย 

***ทางสถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนั*** 
พร้อมหนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE  ) เป็นตัวจริง  ในวนัที่ยืน่วซ่ีา
ต้องน า BANK BOOK เล่มจริงไปด้วย 
กรณีทีบ่ริษัทของท่านเป็นผู้รับผดิชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กบัผู้เดินทางทั้งหมด ทางบริษัทท่าน
ต้องออกจดหมายอกีฉบับเพือ่แสดงความรับผดิชอบต่อค่าใช้จ่าย และการกลบัมาท างานของท่าน โดย
ระบุช่ือผู้เดินทาง และระบุเหตุผลทีจั่ดการเดินทางคร้ังนีใ้นจดหมายด้วย 
**หากมีการรับรองค่าใช้จ่ายให้กบัผู้อืน่ จะต้องไปท า BANK  GUARANTEE  ทีธ่นาคาร โดยต้องใส่
ช่ือผู้รับรองและผู้ถูกรับรองใน BANK  GUARANTEE  ด้วย** 

6. หลกัฐานการงาน ใบรับรองการท างานของผูเ้ดินทาง ตามดา้นล่าง จากบริษทัท่ีท่านท างานอยู,่ ส าเนาทะเบียนการคา้ 
กรณีเป็นเจา้ของกิจการ (คดัจากกระทรวงไม่เกิน 3 เดือน) 

 กรณีทีเ่ป็น
พนักงานบริษัท

ใชห้นงัสือรับรองการท างานตวัจริง ระบุวนัเร่ิมเข้างาน / อตัราเงินเดือน / ต าแหน่งงาน / ช่วงเวลาทีข่อ
ลางานเพือ่เดินทางท่องเที่ยว หลงัจากน้ันจะกลบัมาท างานตามปกติหลงัครบก าหนดลางาน 



 

    

ทัว่ไป  (ภาษาองักฤษเท่าน้ัน) 
กรณปีระกอบ
ธุรกจิส่วนตัว 
เจ้าของกจิการ 

ใชห้นงัสือรับรองบริษทั โดยผูเ้ดินทางตอ้งมีช่ือเป็นกรรมการและมีอ านาจในการลงนาม (คดัจาก
กระทรวงไม่เกิน 1 เดือน) พร้อมวตัถุประสงค ์หรือใบเสียภาษี หรือ ส าเนาทะเบียนการคา้ หรือส าเนา
ใบทะเบียนพาณิชย ์ 

กรณข้ีาราชการ ใชจ้ดหมายลางานจากตน้สังกดั (ตวัจริง) ,หนงัสือรับรองการท างานจากหน่วยงานและส าเนาบตัร
ขา้ราชการ 1 ชุด เป็น เป็นภาษาองักฤษ 

กรณแีม่บ้าน
เดินทางคนเดียว 

ตอ้งใชห้ลกัฐานการเงิน + การงานของสามี พร้อมส าเนาบตัรประชาชนแนบมาดว้ย 
 

กรณเีป็นนักเรียน 
นักศึกษา 

ตอ้งใชห้นงัสือรับรองจากโรงเรียน มหาวทิยาลยั (ตวัจริงภาษาองักฤษเท่านั้น) พร้อมส าเนาบตัร
นกัเรียน หรือนกัศึกษา 

7. กรณเีด็กทีไ่ม่ได้
เดินทางพร้อม
ผู้ปกครอง 

 ใชเ้อกสารดงัต่อไปน้ี 
1.    หนงัสือยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางจากผูป้กครอง (เฉพาะเด็กท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 20 ปี )  หากเด็กเดินทาง

กบับิดาตอ้งมใบรับรองจากมารดา และหากเด็กเดินทางพร้อมมารดาตอ้งมีใบรับรองจากบิดา 
หนงัสือยนิยอมสามารถท าท่ีส านกังานเขต หรือ อ าเภอ ตามทะเบียนบา้น โดยตอ้งมีขอ้ความระบุ
ในเอกสารวา่ให้เด็กช่ืออะไร เดินทางกบัใคร มีความสัมพนัธ์อยา่งไร  เช่น  นายชาย (บิดา ) 
ยนิยอมใหเ้ด็กหญิงสวย เดินทางไปต่างประเทศ กบันางหญิง (มารดา ) มาดว้ย  

2.    หนงัสือรับรองจากทางโรงเรียน (ภาษาองักฤษ) 
3.    หลกัฐานการงานของบิดา และมารดา 
4.    หลกัฐานการเงิน ส าเนาบญัชีเงินฝากธนาคารของบิดา หรือมารดาท่ีเป็นผูอ้อกค่าใชจ่้าย  
5.    ส าเนาทะเบียนบา้นของผูเ้ดินทาง, บิดาและมารดาของผูเ้ดินทาง 
6.    ส าเนาบตัรประชาชนของบิดา และมารดาของผูเ้ดินทาง 

 
 การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร และถึงแมว้า่ท่านจะถูก

ปฏิเสธวซ่ีา สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้ และหากตอ้งการขอยืน่ค  าร้องใหม่ ก็ตอ้งช าระค่าธรรมเนียมใหม่
ทุกคร้ัง 

 หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทัฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย และ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต ยกเลิกวซ่ีาของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศ จะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ  

 ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวซ่ีาให้กบัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผา่นการพิจารณาวซ่ีาไม่วา่จะเป็นเหตุผล
ใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได ้

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


