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ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2560 

ธนัวำคม : 28 ธ.ค. 60 – 3 ม.ค. 61, 29 ธ.ค. 60 – 4 ม.ค. 61  65,900.- 
ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2561 

กมุภำพนัธ ์: 16 – 22, 26 ก.พ. – 4 ม.ีค. 

มนีำคม : 8 – 14, 27 ม.ีค. – 2 เม.ย. 

55,900.- 

 

 

 

 

ไฮไลท ์สวติเซอรแ์ลนด ์ 

                      7 วนั 4 คนื            

โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์(EK)     
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วนั โปรแกรมกำรเดนิทำง เชำ้ เทีย่ง ค ำ่ 
โรงแรมทีพ่กั หรอื

เทยีบเทำ่ 

1 กรงุเทพฯ   ✈ ✈ ✈  

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

3 ลเูซริน์ – เขาจงุเฟรา – อนิเทอลาเกน O O X CITY OBERLAND  

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

5 เซอรแ์มท – มองเทรอซ ์– เวเวย่ ์– โลซานน ์ O X O 
NOVOTEL LAUSANNE 

BUSSIGNY 

6 โลซานน ์– เจนวีา – สนามบนิ O O ✈  

7 ดไูบ – กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈  

 

น ำท่ำนเดนิทำงสูป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนด ์น าท่านเทีย่วลูเซริน์ (Lucerne)  เมอืงยอดนยิม พาเที่ยวกรุงเบริน์ 

(Bern) เมอืงหลวงที่ไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลก ถ่ายรูปกับปรำสำทชลิยอง (Chillon castle) 

ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี ทีเ่มอืงมองเรอซ ์เทีย่วเมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) ชมยอดเขำแมททอรฮ์อรน์ 

(Matterhorn) ใหญส่ดุในยโุรป เทีย่วชมเมอืงเวเวย่ ์(Vevey) เมอืงทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็น “ไขม่กุแหง่รเิวยีรำ่สวสิ” ตาม

รอยทีป่ระทับของสมเด็จยา่ ณ เมอืงโลซำนน ์(Lausanne) ถา่ยรปูกบั น ำ้พุเจทโด ณ กรงุเจนวีา 

***พชิติ 2 เขำ, เขำจงุเฟรำ (Jungfrau) และ เขำกลำเซยีร ์3000 (Glacier 3000)***  

         

วนัแรกของกำรเดนิทำง   กรงุเทพฯ  

22.00 น. 
 

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศประตู 9 

เคำนเ์ตอร ์T สายการบเิอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ทีค่อยตอ้นรับและอ านวยความ

สะดวก 

 

01.05 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 385 

*** คณะเดนิทำงวนัที ่26 ก.พ. – 4 ม.ีค. 61 ออกเดนิทำงโดยเทีย่วบนิที ่         

EK 371 เวลำ 02.00 น. และถงึดไูบ เวลำ 06.00 น.*** 

*** คณะเดนิทำงวนัที ่27 ม.ีค. – 2 เม.ย. 61 ออกเดนิทำงโดยเทีย่วบนิที ่         

EK 385 เวลำ 01.15 น. และถงึดไูบ เวลำ 04.45 น.*** 

 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง        ดไูบ – ซูรคิ – ลเูซริน์ 

05.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิดไูบ น าทา่นเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางตอ่  

08.25 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ โดยเทีย่วบนิ EK 087 

*** คณะเดนิทำงวนัที ่27 ม.ีค. – 2 เม.ย. 61 ออกเดนิทำงโดยเทีย่วบนิที ่         

EK 087 เวลำ 08.40 น. และถงึซูรคิ เวลำ 13.20 น.*** 

 

12.25 น. เดนิทางถงึสนำมบนิซูรคิ  (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะ

เปลีย่นเป็น 6 ชัว่โมงในวันที ่29 ตลุาคม 2560) หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากร จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่เดนิทางสู่เมอืงลูเซริน์ (Lucerne) 

เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวติเซอรแ์ลนด์ ที่ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ย

 

 

 

ระยะทาง 66 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง
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ทะเลสาบและขุนเขา จากนั้นพาท่านชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of 

Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพื่อเป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพี

อยา่งกลา้หาญของทหารสวสิทีเ่กดิจากการปฏวิัตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 ชม

สะพำนไมช้ำเปล (Chapel Bridge) ซึง่มีความยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้ม

ผา่นแมน่ ำ้รอยส ์(Reuss River) อนังดงามซึง่เป็นเหมอืนสญัลักษณ์ของเมอืงลู

เซริน์ เป็นสะพานไมท้ี่มหีลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1333 

โดยใตห้ลังคาคลมุสะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน  

จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิ เชน่ ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดี

พับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 

ประมาณ 1 ชม. 

 

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม IBIS STYLES LUZERN หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง        ลเูซริน์ – จงุเฟรำ – อนิเทอลำเกน 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู ่เมอืงกรนิเดอวำลด ์(Grindelwald) เมอืงตากอากาศทีส่วยงาม

และยังเป็นทีต่ัง้สถานีรถไฟขึน้สู ่ยอดเขำจุงเฟรำ (Jungfrau) เเละเมือ่ปี คศ.

2001 องค์การยูเนสโกประกาศใหย้อดเขาจุงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลกทาง

ธรรมชาตแิห่งแรกของยโุรป น าคณะน่ังรถไฟท่องเทีย่วธรรมชาต ิขึน้พชิติยอดเขา

จุงเฟราที่มคีวามสูงกว่าระดับน ้าทะเลถงึ 11,333 ฟุตหรอื 3,454 เมตร ระหว่าง

เสน้ทางขึน้สู่ยอดเขาท่านจะไดผ้่านชมธารน ้าแข็งที่มขีนาดใหญ่จนถงึ สถำนี

รถไฟจุงเฟรำยอรค์ (Jungfraujoch) สถำนรีถไฟทีอ่ยู่สูงทีสุ่ดในยุโรป 

(Top of Europe) เขำ้ชมถ ำ้น ำ้แข็ง (Ice Palace) ทีแ่กะสลักใหส้วยงาม อยู่

ใตธ้ารน ้าแข็งลกึถงึ 30 เมตร  

ระยะทาง 84 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพืน้เมอืง  

บำ่ย พาท่านชมววิที่ลำนสฟิงซ์ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป      

ทีร่ะดับความสูงถงึ 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทีถ่งึชายแดนสวสิ 

สัมผัสกับภาพของธารน ้าแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ 

ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระใหท้่านได ้

สนุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกับกจิกรรมบนยอด

เขาและที่ไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ท าการไปรษณียท์ี่สูงที่สุดใน

ยุโรป น าคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ ้าเสน้ทางเดมิ ใหท้่านไดช้มววิ

ทวิทัศน์ที่สวยงามและแตกต่างกันจนถงึ สถำนรีถไฟเมอืงลำวทเ์ทอบรุนเนนิ

(Lauterbrunnen) จากนั้นน าท่ าน เดินทางต่อสู่เมืองอิน เทอร์ลำเกน 

(Interlaken) เป็นเมืองที่ตั ้งอยู่ระหว่าง ทะเลสำบทูน (Lake Thun) และ

ทะเลสำบเบรยีนซ์ (Lake Brienz) อิสระใหท้่านไดส้ัมผัสบรรยากาศและ

ธรรมชาตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็กๆ    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 35 กม.

ใชเ้วลาประมาณ 

40 นาท ี

 

ค ำ่ อสิระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม CITY OBERLAND HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

(เพือ่ควำมสะดวกของทำ่น กรณุำเตรยีมกระเป๋ำส ำหรบัคำ้งคนืทีเ่ซอรแ์มน 1 คนื ในคนืถดัไป) 
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วนัทีส่ ีข่องกำรเดนิทำง    อนิเทอลำเกน – เบริน์ – กลำเซยีร ์3000  – เซอรแ์มท  

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่กรุงเบิร ์น (Bern) ซึ่งได้รบักำรยกย่องจำกองค์กำร

ยูเนสโกให้เป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้เบริ์นยังถูกจัด

อนัดับอยูใ่น 1 ใน 10 ของเมอืงทีม่คีณุภำพชวีติทีด่ที ีสุ่ดของโลกในปี ค.ศ.

2010 น าท่านชมบอ่หมสีนี ำ้ตำล (Bear Park) สัตวท์ีเ่ป็นสัญลักษณ์ของกรุง

เบริน์ น าท่านชมมำรก์ำสเซ ย่านเมอืงเก่า ปัจจุบันเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละ     

บตูคิ เป็นยา่นทีป่ลอดรถยนต ์จงึเหมาะกับการเดนิเทีย่วชมอาคารเกา่ อาย ุ200-

300 ปี ชมนำฬกิำไซท้ ์คล็อคเคน่ทรมั อาย ุ800 ปี ทีม่ ี“โชว”์ ใหด้ทูกุๆชัว่โมง

ในการตบีอกเวลาแตล่ะครัง้  

ระยะทาง 56 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 45 นาท ี

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บำ่ย น าท่านเดินทางสู่เมอืงโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมืองที่ตัง้ของสถานี

กระเชา้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จุผูโ้ดยสารไดถ้งึ 125 คน น าท่านขึน้กระเชำ้ยกัษ ์

ขึน้สูเ่ขำกลำเซยีร ์3000 (Glacier 3000) น าท่านเดนิขา้ม" The Peak Walk 

by Tissot"  สะพานแขวนที่มคีวามยาว 107 เมตร ขา้มหนา้ผาที่ระดับความสูง 

3,000 เมตร ท่านจะไดช้มทัศนียภาพทีส่วยงามของเทอืกเขาแอลป์ อันสวยงาม

แบบกวา้งไกลสดุสายตา ***หมำยเหต:ุ เขำกลำเซยีร ์3000 จะปิดท ำกำร 

ระหวำ่งเดอืนตลุำคม-พฤศจกิำยน 2560 คณะจะเปลีย่นไปขึน้กรอนเนอร์

แกรต  (Gornergrat) แทน***  จำกน ั้นน ำท่ ำนสู่ เมืองเซอร์แมท

(Zermatt) เมอืงแห่งสกรีสีอรท์ ยอดนิยมที่ไดรั้บความนิยมสูง เนื่องจากเป็น

เมอืงที่ปลอดมลพษิทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมอืงไม่ใชน้ ้ามันเชือ้เพลงิ 

แต่ใชแ้บตเตอรีเ่ท่านัน้ และยังมฉีากหลังของตัวเมอืงเป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ 

(Matterhorn) ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นยอดเขาทีม่รีปูทรงสวยทีส่ดุในสวสิ จำกน ัน้น ำทำ่น

สูเ่มอืงเซอรแ์มท(Zermatt) เมอืงแหง่สกรีสีอรท์ ยอดนยิมทีไ่ดรั้บความนยิมสงู 

เนื่องจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช ้

น ้ามนัเชือ้เพลงิ แตใ่ชแ้บตเตอรีเ่ทา่นัน้ และยงัมฉีากหลังของตัวเมอืงเป็นยอดเขา     

แมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นยอดเขาทีม่รีูปทรงสวยทีสุ่ดใน

สวสิ 

ระยะทาง 129 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชม. 

 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 152 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.15 ชม. 

 

ค ำ่ อสิระอำหำรค ำ่ตำมอธัยำศยั  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม DERBY หรอืเทยีบเทำ่  

*** ในกรณีทีไ่มไ่ดพ้กัในเมอืงเซอรแ์มท ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิน์ ำพำทำ่นไปเดนิเลน่ทีเ่มอืง

เซอรแ์มทและยำ้ยไปพกัทีเ่มอืงขำ้งเคยีงแทน***  

วนัทีห่ำ้ของกำรเดนิทำง    เซอรแ์มท – มองเทรอซ ์– เวเวย่ ์– โลซำนน ์

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 ใหเ้วลาท่านอสิระเลอืกเดนิทางตามอัธยาศัย โดยกระเชำ้ไฟฟ้ำเพื่อสัมผัสกับ

ความงดงามของยอดเขำไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ (Klien Matterhorn) ทีสู่ง

ถงึ 4,478 เมตร และไดช้ือ่วา่เป็นยอดเขาทีม่รีปูทรงสวยทีส่ดุของเทอืกเขาแอลป์ 

ชืน่ชมกับทวิทัศน์ทีส่วยงาม ณ จุดสงูทีสุ่ดบรเิวณไคลน์แมทเทอรฮ์อรน์ เขำ้ชม
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ถ ำ้น ำ้แข็งที่อยู่สูงที่สุดในสวสิ ถ่ายรูปกับรูปแกะสลักน ้ าแข็งที่สวยงาม หรือ

เดนิทางไปที่สถำนรีถไฟเซอรแ์มท เพื่อเดนิทางโดยรถไฟฟันเฟืองสู่สถำนี

รถไฟกรอนเนอรแ์กรต (Gornergrat railway) สู่จุดชมววิที่ท่านจะไดเ้ห็น

ทัศนียภาพทีส่วยงามของยอดเขำแมทเทอรฮ์อรน์ หรอืใหท้่านไดม้เีวลาอสิระ

เดนิเลน่เลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึในเมอืงเซอรแ์มท 

เทีย่ง อสิระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั  

บำ่ย น าท่านเดนิทางโดยรถไฟสู่เมอืงแทซ (Teasch) จากนั้นเปลี่ยนการเดนิทาง

โดยรถโคช้ปรับอากาศสู่เมืองเวเว่ย ์(Vevey) คือเมืองที่ตัง้อยู่ในรัฐโว ของ

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยตัวเมืองตั ้งอยู่บนชายฝ่ังทางตอนเหนือของ

ทะเลสาบเจนีวา ต่างก็ขนานนามใหเ้มอืงเวเว่ย ์เป็น "ไขมุ่กแหง่รเิวยีรำ่สวสิ"

(Pearls of the Swiss Riviera) ที่แมแ้ต่ศิลปินตลกชื่อดังแห่งฮอลลีวูด้    

“ชาล ีแชปลนิ” ยังหลงไหลและไดอ้าศัยอยูท่ีเ่มอืงนี้ในบัน้ปลายชวีติ น าท่านชม

เมอืงและถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นชำล ีแชปลนิ (Charlie Chaplin's statue) ตัง้

บรเิวณดา้นหนา้ Food Museum โดยทีม่ซีอ้มขนาดยกัษ์ตัง้อยูใ่นทะเลสาบ ท าให ้

มกีารกล่าวตดิตลกกันว่าเป็นรปูปั้นชาล ีแชปลนิก าลังหวิ น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง

มองเทรอซ ์(Montreux)  เมอืงตากอากาศทีต่ัง้อยู่รมิทะเลสาบเจนีวา ไดช้ือ่

วา่รเิวยีรา่ของสวสิ ชมความสวยงามของทวิทศัน ์บา้นเรอืน รมิทะเลสาบ  น ำทำ่น

ถำ่ยรูปกบัปรำสำทชลิยอง (ดำ้นนอก) (Chillon castle) ปราสาทโบราณ

อายุกว่า 800 ปี สรา้งขึน้บนเกาะหินรมิทะเลสาบเจนีวา  ตัง้แต่ยุคโรมันเรือง

อ านาจโดยราชวงศ ์SAVOY น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโลซำนน ์(Lausanne) 

 

ระยะทาง 148 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1.30 ชม. 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 25 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 30 นาท ี

ค ำ่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่กเมอืง NOVOTEL LAUSANNE BUSSIGNY หรอืเทยีบเทำ่ 

วนัทีห่กของกำรเดนิทำง        โลซำนน ์– เจนวีำ – สนำมบนิ 

เชำ้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นชมเมอืงโลซำนน ์(Lausanne) ซึง่ตัง้อยูต่อนเหนอืของทะเลสาบเจนวีา 

เมอืงโลซานน์นับไดว้่าเป็นเมอืงที่มเีสน่ห์โดยธรรมชาตมิากที่สุดเมอืงหนึง่ของ

สวติเซอรแ์ลนด ์มปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานมาตัง้แต่ศตวรรษที ่4 ในสมัยทีช่าว

โรมันมาตัง้หลักแหลง่อยูบ่รเิวณรมิฝ่ังทะเลสาบทีน่ี่ เมอืงโลซานน์มคีวามสวยงาม

โดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูด

นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกใหม้าพักผ่อนตากอากาศที่นี่ เมืองนี้ยังเป็นเมืองที่มี

ความส าคัญส าหรับชาวไทยเนื่องจากเป็นเมอืงทีเ่คยเป็นทีป่ระทับของสมเด็จย่า 

น าท่านชม สวนสำธำรณะทีม่รีูปปั้นลงิ 3 ตวั ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็น

สถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมือ่ทรงพระเยาว์ และถ่ายรูปกับ ศำลำไทย ที่

รัฐบาลไทยสง่ไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมอืงโลซานน ์

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง  

บำ่ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเจนวีำ(Geneva) น าชมเมอืงทีเ่ป็นศูนยก์ลางการ

ประชุมนานาชาต ิเมอืงที่ตัง้องคก์ารสากลระดับโลก อาท ิองค์การการคา้โลก, 

กาชาดสากล,แรงงานสากล ฯลฯ ถา่ยรปูกบั น ำ้พุเจทโด ทีฉ่ีดสายน ้าพุง่สงูขึน้ไป

ระยะทาง 65 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชม. 
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ในอากาศถงึ 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) และถ่ายรูปกับ นาฬกิาดอกไม ้

สญัลักษณ์ทีส่ าคัญของเมอืงเจนวีา 

16.00 น. น าคณะเดนิทางสู่ สนำมบนิเจนวีำ เพื่อใหท้่านมเีวลาในการท าคนืภำษ ี(Tax 

Refund) และ มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

 

20.40 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่EK 084 

*** คณะเดนิทำงวนัที ่27 ม.ีค. – 2 เม.ย. 61 ออกเดนิทำงโดยเทีย่วบนิที ่         

EK 084 เวลำ 21.40 น. และถงึดไูบ เวลำ 06.10 น.*** 

 

วนัทีเ่จ็ดของกำรเดนิทำง          ดไูบ – กรงุเทพฯ 

06.05 น. เดนิทางถงึสนามบนิอาบดุาบ ีเพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  

09.30 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิโดยสายการบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK 372 

*** คณะเดนิทำงวนัที ่27 ม.ีค. – 2 เม.ย. 61 ออกเดนิทำงโดยเทีย่วบนิที ่         

EK 372 เวลำ 09.40 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลำ 18.55 น.*** 

 

18.40 น. ถงึ สนำมบนิสวุรรณภมู ิดว้ยความสวัสดภิาพ   

(รำ้นคำ้ในยุโรปสว่นใหญ่จะปิดท ำกำรในวนัอำทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ำรยำ้ยเมอืงทีเ่ขำ้พกั เช่น กรณีที่

เมอืงน ัน้มกีำรจดังำน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขำ้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอำจมกีำร

ปรบัเปลีย่นตำมควำมเหมำะสม) 

 

กรณุำอำ่นหมำยเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

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 จะถอืวำ่ทำ่นรบัทรำบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมำยเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคำ้ตอ้งออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ 

กรณุำตดิตอ่เจำ้หนำ้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทำงบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรำยละเอยีดของกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภำวะอำกำศ 

และเหตสุดุวสิยัตำ่ง ๆ ทีไ่มส่ำมำรถคำดกำรณ์ลว่งหนำ้โดยทำงบรษิทัฯ จะค ำนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ควำมปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทำงเป็นส ำคญั 
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โปรแกรม : ไฮไลท ์สวติเซอรแ์ลนด ์

 7 วนั 4 คนื  

            โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์(EK) 

 
 

         

ก ำหนดกำรเดนิทำง:  ปี 2560    

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

 

             อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

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

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 65,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 13,900.- 

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

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
65,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทำ่นละ  25,000.- 

ไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่เชงเกน้ 

(ผูย้ ืน่วซีำ่ตอ้งช ำระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีำ่ในวนัยืน่ เป็นจ ำนวนเงนิโดยประมำณ 3,500 บำท )  

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

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

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุำตใหเ้ด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 7 ปี เขำ้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

ก ำหนดวนัเดนิทำง:  ปี 2561 

กมุภำพนัธ ์: 16 – 22, 26 ก.พ. – 4 ม.ีค. 

มนีำคม : 8 – 14, 27 ม.ีค. – 2 เม.ย. 

 

             อตัรำคำ่บรกิำร รำคำ 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 55,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 55,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 6,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 55,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุำอำ่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
55,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทำ่นละ  18,000.- 
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ไมร่วมคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่เชงเกน้ 

(ผูย้ ืน่วซีำ่ตอ้งช ำระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีำ่ในวนัยืน่ เป็นจ ำนวนเงนิโดยประมำณ 3,500 บำท )  

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจำกรำคำทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่ำ่นละ 

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

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุำตใหเ้ด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 7 ปี เขำ้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม 
1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หำกตอ้งกำรเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคำ้ท่ำนใดสนใจ...ซื้อประกนักำรเดนิทำงส ำหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภำพสำมำรถสอบถำมขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทำงบรษิทัได ้**  

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

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

**ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัทีม่อีำยุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 

8. มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิ) 

 

อตัรำนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            

ค่าน ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คำ่ธรรมเนยีมน ำ้มนัและภำษสีนำมบนิ ในกรณีทีส่ำยกำรบนิมกีำรปรบัขึน้รำคำ 

4. คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่เขำ้ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นจ ำนวนเงนิโดยประมำณ ทำ่นละ 3,500 บำท 

5. คำ่ทปิพนกังำนขบัรถตลอดรำยกำรเดนิทำง (โดยมำตรฐำน 10 ยโูร หรอื 12 สวติฟรงั ตอ่ทำ่นตลอดท ัง้ 

ทรปิ) 

6. คำ่ทปิมคัคเุทศกจ์ำกเมอืงไทย  (โดยมำตรฐำน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 7 x 3 = 21 ยโูร หรอื 25 สวติฟรงั ) 

7. คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึง่ทำ่นจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวัทำ่นเอง 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%   
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เง ือ่นไขกำรจอง 

1. ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บัเงนิมดัจ ำแลว้เทำ่น ัน้ 

2.  สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หำกไมส่ง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษิทัขออนญุำตยิกเลกิกำรจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หำกทำ่นทีต่อ้งกำรออกต ัว๋โดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยูต่ำ่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

 

เงือ่นไขกำรช ำระคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทำงบรษิทัขอเก็บคำ่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นกำรเดนิทำง 

หำกทำ่นไมผ่ำ่นกำรอนมุตัวิซีำ่หรอืยกเลกิกำรเดนิทำงโดยเหตจุ ำเป็น 

ทำงบรษิทัขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเหต 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในกำรเตรยีมเอกสำรยืน่วซีำ่และกำรยืน่ขอวซีำ่ 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้ง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน

พ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเริม่เดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิท

ดว้ย เนือ่งจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 
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ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน 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 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยท ัง้หมดกรณีทำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงและมผีลท ำใหค้ณะเดนิทำง

ไมค่รบตำมจ ำนวนทีบ่รษิทัฯก ำหนดไว ้(30ทำ่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่น

การเดนิทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนยีมใน

การมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่ำแลว้ไมไ่ดร้บักำรอนุมตัวิซี่ำจำกทำงสถำนทูต (วซี่ำไมผ่ำ่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซี่ำผ่ำนแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืคำ่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมอืงได ้ เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคำ่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตำ่งกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัตำ่งประเภทอำจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบำง

โรงแรมอำจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น ซึง่ถำ้เขำ้พกั 3 ทำ่น อำจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อำจมคีวำมจ ำเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจำกโรงแรมน ัน้ไมส่ำมำรถจดัหำ

ได ้ทำงบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นกำรเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่ำจมกีำรแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  



ZRH-EK001                                                                                                                หนา้ 11 จาก 16 
       

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไม่มี

อา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 

 

 

 

เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลำท ำกำรอนมุตัวิซีำ่นบัจำกวนัยืน่ประมำณ 7วนัท ำกำร 

ยืน่วซีำ่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีำ่ TLS Contact 

เอกสำรกรณุำเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสำรทีอ่อกจำกทำงรำชกำรและทำงธนำคำรขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส ำเนำ 1 ชุด 

ในระหวำ่งยืน่วซีำ่เขำ้สถำนทตูแลว้ ไมส่ำมำรถดงึเลม่ออกมำกอ่นได ้
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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 หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดับ 

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 

- กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 



ZRH-EK001                                                                                                                หนา้ 13 จาก 16 
       

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)ุ……………. 
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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…์……….…… 

 

 

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   
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   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 

 


