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 SWITZERLAND GRAND TOUR

โดยสาย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 กรงุเบริน์ (Bern) ซงึไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี

 เขา้ชมปราสาทชลิยอง(Chillon castle)

 เทยีวชมเมอืงเวเวย่ ์(Vevey)

 เทยีวสบายๆ ไมเ่หนอืยไดพ้กัเซอรแ์มท 

พชิติ 3 เขา ไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ 

***ลอ่งเรอืทะเลสาบลเูซริน์ (Lake Lucerne Cruise)

 

 
  

 

SWITZERLAND GRAND TOUR
9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิไทย (TG)
 

 

ซงึไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี

Chillon castle) ปราสาทโบราณอายกุวา่ 800 ปี 

(Vevey) เมอืงทไีดช้อืวา่เป็น “ไขม่กุแหง่รเิวยีรา่สวสิ

พกัเซอรแ์มท 2 คนื อนิเทอรล์าเกน 2 คนื 

ไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ ,ยอดเขาจุงเฟรา และ ฮารเ์ดอร ์คลูม ์

Lake Lucerne Cruise) 

ราคาเรมิตน้ 75

   หนา้ 1 จาก 15 

 

SWITZERLAND GRAND TOUR 

TG) 

  

ซงึไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี 

ปี  

ไขม่กุแหง่รเิวยีรา่สวสิ”  

ฮารเ์ดอร ์คลูม ์ 

75,900.- 



GO3 ZRH-TG001 

         กาํหนดการเดนิทาง                                                                                     
 

วนัท ี  7-15 ส.ค. 61 

วนัท ี  28 ก.ย. – 6 ต.ค. 61 

วนัท ี  1-9, 15-23 ก.ย. 61 

วนัท ี  18-26 ต.ค., 25 ต.ค.-2 พ.ย. 

วนัท ี  16-24 พ.ย., 23 พ.ย.-1 ธ.ค. 

วนัท ี  25 ธ.ค.-2 ม.ค. 62, 27 ธ.ค.-4 

 

     เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง

1. กรงุเทพฯ  

2. ซรูคิ – นําตกไรน ์– ซรูคิ - เบริน์ 

3. เบริน์ – เจนวีา – โลซานน ์– เซอรแ์มท

4. เซอรแ์มท – เขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ 

5. 
เซอรแ์มท – มองเทรอซ ์– เขา้ชมปราสาทชลิยอง 

อนิเทอรล์าเกน 

6. 
อนิเทอรล์าเกน – ยอดเขาจงุเฟรา –

มอืมอืคําบนยอดเขาฮารเ์ดอร ์คลูม ์

7. อนิเทอรล์าเกน – ลเูซริน์ – ลอ่งเรอืทะเลสาบลเูซริน์ 

8. ซกู – ซรูคิ – สนามบนิ 

9. กรงุเทพฯ 
 

 

   

   โปรแกรมการเดนิทาง   

วนัท ี1: กรงุเทพฯ  

21.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู

บนิไทย โดยมเีจา้หนา้ท ีคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก

วนัท ี2: ซูรคิ – นําตกไรน ์– ซูรคิ 
01.05 น. ออกเดนิทางสูส่วสิเซอรแ์ลนด์

***คณะเดนิทางตงัแต่วนัท ี

สนามบนิซูรคิ เวลา 06

07.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิซูรคิ 

วันท ี28 ตุลาคม 2561) 

เมอืงชาฟฟ์เฮาเซนิ (Schaffhausen)

สวยงามและตืนตาตนืใจ เกดิจาก แม่นําไรน์ทังสายไหลผ่านหนา้ผากวา้ง 

ขนาดใหญ่ทสีดุในยโุรป 

  

กาํหนดการเดนิทาง                                                                                     

. 61 

. 61 

4 ม.ค. 62 

โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง 

✈ ✈ 

✈ O 

เซอรแ์มท O O 

เขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ – เซอรแ์มท  O O 

เขา้ชมปราสาทชลิยอง - เวเวย่ ์–  
O O 

– อนิเทอรล์าเกน - ทานอาหาร

 
O O 

ลอ่งเรอืทะเลสาบลเูซริน์ – ซกู O X 

O ✈ 

✈ ✈ 

ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู

โดยมเีจา้หนา้ท ีคอยตอ้นรับและอํานวยความสะดวก 

ซูรคิ - เบริน์ 
ออกเดนิทางสูส่วสิเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิไทย เทยีวบนิ TG 970

คณะเดนิทางตงัแต่วนัท ี16 พ.ย. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 

06.55 น.*** 

สนามบนิซูรคิ (เวลาทอ้งถนิชา้กว่าประเทศไทย 5 ชวัโมง และจะเปลยีนเป็น 

2561) หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร จากนันนําท่านเดนิทางเขา้สู่

Schaffhausen) ชมนําตกไรน ์(RhineFall) 

สวยงามและตืนตาตนืใจ เกดิจาก แม่นําไรน์ทังสายไหลผ่านหนา้ผากวา้ง 

ขนาดใหญ่ทสีดุในยโุรป นําท่านเดนิทางสูเ่มอืงซูรคิ (Zurich) เมอืงทใีหญ่ทสีดุ

   หนา้ 2 จาก 15 

กาํหนดการเดนิทาง                                                                                      

75,900.- 

75,900.- 

77,900.- 

85,900.- 

75,900.- 

89,900.- 

 คาํ 
โรงแรมทพีกั  

หรอื เทยีบเทา่ 
✈  

O HOLIDAY INN 
WEST SIDE 

O DERBY 

X DERBY 

O CITY OBERLAND 

O CITY OBERLAND 

O ARCADE 

✈  

✈  

 

ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศประต ู3 เคานเ์ตอร ์D สายการ

970 

เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 00.35 น. และถงึ

ชวัโมง และจะเปลยีนเป็น 6 ชวัโมงใน

หลังผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร จากนันนําท่านเดนิทางเขา้สู่

RhineFall) นําตกทใีหญ่ทสีุดในยุโรป

สวยงามและตืนตาตนืใจ เกดิจาก แม่นําไรน์ทังสายไหลผ่านหนา้ผากวา้ง 150 เมตร จงึเป็นนําาตก

เมอืงทใีหญ่ทสีดุในประเทศ นําท่าน



GO3 ZRH-TG001 

ถ่ายรูปกับโบสถฟ์รอมุนสเตอร ์

เยอรมนัหลยุส ์ใชเ้ป็นสํานักแมช่ทีมีกีลุม่หญงิสาวชนชนัสงูจากทางตอนใตข้องเยอรมนัอาศัยอยู่

สูจ่ตัรุสัปาราเดพลาทซ ์

ชมุทางรถรางทสํีาคัญของเมอืงและยังเป็นศูนยก์ลางการคา้ของยา่นธุรกจิ

ใหญท่สีดุในประเทศ 

 เทยีง         รับประทานอาหารกลางวัน

บา่ย นําท่านเดนิทางสูก่รุงเบริน์ 

โลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนเีบริน์ยงัถกูจัดอนัดับอยูใ่น

ดทีสีดุของโลกในปี ค.ศ

กรุงเบริน์ นําท่าน  ชมมารก์าส

ปลอดรถยนต ์จงึเหมาะกับการเดนิเทยีวชมอาคารเก่า อายุ 

เคอรน์กาสเซ ถนนทมีรีะดับสูงสุดของเมอืงนี 

ขายของเกา่ในอาคารโบราณ 

ในการตบีอกเวลาแตล่ะครัง นําท่านแวะถ่ายรูปกับ

ในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ถูกสรา้งขนึในปี ค

สดุทา้ยของพระเจา้   

คาํ      รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร

      เดนิทางเขา้สูท่พีัก HOLIDAY INN WEST SIDE 

(เพอืความสะดวกของทา่น
วนัท ี3: เบริน์ – เจนวีา – โลซานน ์

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจนวีา

ระดับโลก อาท ิองคก์ารการคา้โลก

สายนําพุ่งสูงขนึไปในอากาศถงึ 

สญัลักษณ์ทสํีาคัญของเมอืงเจนวีา

เทยีง        รับประทานอาหารกลางวัน

บา่ย ทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโลซานน ์

ไดว้า่เป็นเมอืงทมีเีสน่หโ์ดยธรรมชาตมิากทสีดุเมอืงหนงึของสวติเซอรแ์ลนด ์มปีระวัตศิาสตรอ์นัยาวนาน

มาตังแต่ศตวรรษท ี4 ในสมัยทชีาวโรมันมาตังหลักแหล่งอยูบ่รเิวณรมิฝังทะเลสาบทนี ีเมอืงโลซานน์

ความสวยงามโดยธรรมชาต ิทวิทัศนท์สีวยงาม และอากาศทปีราศจากมลพษิ จงึดงึดดูนักทอ่งเทยีวจาก

ทัวโลกใหม้าพักผ่อนตากอากาศทนีี 

เป็นเมอืงทเีคยเป็นทปีระทบัของสมเด็จยา่

ปิดห ูปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานททีรงโปรดของในหลวงเมอืทรงพระเยาว ์และถ่ายรูปกับ 

ทรัีฐบาลไทยส่งไปตังในสวนสาธารณะของเมอืงโลซานน์ 

(Teasch) เพอืเดนิทางสู่

สงู เนืองจากเป็นเมอืงทปีลอดมลพษิทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมอืงไมใ่ชนํ้ามันเชอืเพลงิ แต่ใช ้

แบตเตอรเีทา่นัน และยงัมฉีากหลังของตัวเมอืงเป็น

วา่เป็นยอดเขาทมีรีปูทรงสวยทสีดุในสวติเซอรแ์ลนด์

คาํ       รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหาร

      เดนิทางเขา้สูท่พีกั DERBY

  

ฟรอมุนสเตอร ์(Fraumunster abbey) สรา้งขนึในปี ค

ใชเ้ป็นสํานักแมช่ทีมีกีลุม่หญงิสาวชนชนัสงูจากทางตอนใตข้องเยอรมนัอาศัยอยู่

จตัรุสัปาราเดพลาทซ ์(Paradeplatz) เป็นจัตรัุสเกา่แกท่มีมีาตังแตส่มยัศตวรรษท ี

ชมุทางรถรางทสํีาคัญของเมอืงและยังเป็นศูนยก์ลางการคา้ของยา่นธุรกจิ

กลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

กรุงเบริน์ (Bern) ซงึไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดก

นอกจากนเีบริน์ยงัถกูจัดอนัดับอยูใ่น    1 ใน 10 ของเมอืงทมีคีณุภาพชวีติที

ศ.2010 นําทา่นชมบอ่หมสีนีาํตาล (Bear Park

ชมมารก์าสเซ ย่านเมอืงเก่า ปัจจุบันเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบูตคิ เป็นย่านที

ปลอดรถยนต ์จงึเหมาะกับการเดนิเทยีวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี นําท่านลัดเลาะชม 

ถนนทมีรีะดับสูงสุดของเมอืงนี ถนนกรมักาสเซ ซงึเต็มไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้น

ราณ ชมนาฬกิาไซท้ ์คล็อคเคน่ทรมั อาย ุ800 ปี ทมี ี

ในการตบีอกเวลาแตล่ะครัง นําท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ ์Munster สงิกอ่สรา้งทางศาสนาทใีหญ่ทสีดุ

ในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ถูกสรา้งขนึในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมภีาพทบีรรยายถงึการตัดสนิครัง

รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง  

HOLIDAY INN WEST SIDE หรอืเทยีบเทา่ 

เพอืความสะดวกของทา่น กรณุาเตรยีมกระเป๋าสําหรบัคา้งคนืทเีซอรแ์มน
โลซานน ์– เซอรแ์มท 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เมอืงเจนวีา นําชมเมอืงทเีป็นศูนยก์ลางการประชมุนานาชาต ิเมอืงทตีังองคก์ารสากล

ระดับโลก อาท ิองคก์ารการคา้โลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกับ 

สายนําพุ่งสูงขนึไปในอากาศถงึ 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) และถ่ายรูปกับ 

สญัลักษณ์ทสํีาคัญของเมอืงเจนวีา 

กลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

โลซานน ์(Lausanne) ซงึตังอยูต่อนเหนอืของทะเลสาบเจนีวา เมอืงโลซานน์นับ

ไดว้า่เป็นเมอืงทมีเีสน่หโ์ดยธรรมชาตมิากทสีดุเมอืงหนงึของสวติเซอรแ์ลนด ์มปีระวัตศิาสตรอ์นัยาวนาน

ในสมัยทชีาวโรมันมาตังหลักแหล่งอยูบ่รเิวณรมิฝังทะเลสาบทนี ีเมอืงโลซานน์

ความสวยงามโดยธรรมชาต ิทวิทัศนท์สีวยงาม และอากาศทปีราศจากมลพษิ จงึดงึดดูนักทอ่งเทยีวจาก

ทัวโลกใหม้าพักผ่อนตากอากาศทนีี เมอืงนยีงัเป็นเมอืงทมีคีวามสําคญัสําหรบัชาวไทยเนอืงจาก

เป็นเมอืงทเีคยเป็นทปีระทบัของสมเด็จยา่ จากนันนําท่านชม สวนสาธารณะทมีรีูป

อนัเป็นสถานททีรงโปรดของในหลวงเมอืทรงพระเยาว ์และถ่ายรูปกับ 

ทรัีฐบาลไทยส่งไปตังในสวนสาธารณะของเมอืงโลซานน์ นําทา่นเดนิทางสูส่ถานรีถไฟเมอืงแทซ 

เพอืเดนิทางสูเ่มอืงเซอรแ์มท (Zermatt) เมอืงแหง่สกรีสีอรท์ ยอด

สงู เนืองจากเป็นเมอืงทปีลอดมลพษิทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมอืงไมใ่ชนํ้ามันเชอืเพลงิ แต่ใช ้

แบตเตอรเีทา่นัน และยงัมฉีากหลังของตัวเมอืงเป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ 

วา่เป็นยอดเขาทมีรีปูทรงสวยทสีดุในสวติเซอรแ์ลนด ์

ะทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง 

DERBY หรอืเทยีบเทา่ 

   หนา้ 3 จาก 15 

สรา้งขนึในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตรยิ์

ใชเ้ป็นสํานักแมช่ทีมีกีลุม่หญงิสาวชนชนัสงูจากทางตอนใตข้องเยอรมนัอาศัยอยู ่นําทา่น

เป็นจัตรัุสเกา่แกท่มีมีาตังแตส่มยัศตวรรษท ี17 ปัจจบุนัเป็น

ชมุทางรถรางทสํีาคัญของเมอืงและยังเป็นศูนยก์ลางการคา้ของยา่นธุรกจิ ธนาคาร สถาบันการเงนิที

ไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดก

ของเมอืงทมีคีณุภาพชวีติที

Bear Park) สัตวท์เีป็นสัญลักษณ์ของ

ย่านเมอืงเก่า ปัจจุบันเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบูตคิ เป็นย่านที

ปี นําท่านลัดเลาะชม ถนนจุง

ซงึเต็มไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้น

ปี ทมี ี“โชว”์ ใหด้ทูกุๆชวัโมง

สงิกอ่สรา้งทางศาสนาทใีหญ่ทสีดุ

ประตูจะมภีาพทบีรรยายถงึการตัดสนิครัง

กรณุาเตรยีมกระเป๋าสําหรบัคา้งคนืทเีซอรแ์มน 2 คนื ในคนืถดัไป) 

นําชมเมอืงทเีป็นศูนยก์ลางการประชมุนานาชาต ิเมอืงทตีังองคก์ารสากล

แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกับ นําพุเจทโด ทฉีีด

และถ่ายรูปกับ นาฬกิาดอกไม ้

ซงึตังอยูต่อนเหนอืของทะเลสาบเจนีวา เมอืงโลซานน์นับ

ไดว้า่เป็นเมอืงทมีเีสน่หโ์ดยธรรมชาตมิากทสีดุเมอืงหนงึของสวติเซอรแ์ลนด ์มปีระวัตศิาสตรอ์นัยาวนาน

ในสมัยทชีาวโรมันมาตังหลักแหล่งอยูบ่รเิวณรมิฝังทะเลสาบทนี ีเมอืงโลซานนม์ี

ความสวยงามโดยธรรมชาต ิทวิทัศนท์สีวยงาม และอากาศทปีราศจากมลพษิ จงึดงึดดูนักทอ่งเทยีวจาก

เมอืงนยีงัเป็นเมอืงทมีคีวามสําคญัสําหรบัชาวไทยเนอืงจาก

สวนสาธารณะทมีรีูปปันลงิ 3 ตวั 

อนัเป็นสถานททีรงโปรดของในหลวงเมอืทรงพระเยาว ์และถ่ายรูปกับ ศาลาไทย 

นําทา่นเดนิทางสูส่ถานรีถไฟเมอืงแทซ 

เมอืงแหง่สกรีสีอรท์ ยอดนยิมทไีดรั้บความนยิม

สงู เนืองจากเป็นเมอืงทปีลอดมลพษิทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมอืงไมใ่ชนํ้ามันเชอืเพลงิ แต่ใช ้

ยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ทไีดช้อื
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*** ในกรณีทหีอ้งพกัในเมอืงเซอรแ์มทเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธนํิาพาทา่นไปเดนิเลน่ที
เมอืงเซอรแ์มทและยา้ยไปพกัทเีมอืงขา้งเคยีงแทน

วนัท ี4:    เซอรแ์มท – ไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

 นําท่านเดนิทางโดยกระเชา้ไฟฟ้า

(Klien Matterhorn) ทสีงูถงึ 

แอลป์ ชนืชมกบัทวิทัศนท์สีวยงาม ณ จุดสงูทสีดุบรเิวณไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์

เทยีง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร

บา่ย เขา้ชมถํานําแข็งทอียู่สูงทสีุดในสวสิ ถ่ายรูปกับรูปแกะสลักนํา

คณะเดนิทางลงจากเขาใหเ้วลาท่านเต็มอมิกับ

เมอืง ถา่ยรปูและเลอืกซอืของทรีะลกึตามอธัยาศัย

คาํ อสิระอาหารคําตามอธัยาศัย
 

       เดนิทางเขา้สูท่พีัก DERBY 

*** ในกรณีทหีอ้งพกัในเมอืงเซอรแ์มทเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธนํิาพาทา่นไปเดนิเลน่ที

เมอืงเซอรแ์มทและยา้ยไปพกัทเีมอืงขา้งเคยีงแทน

วนัท ี5: เซอรแ์มท – มองเทรอซ ์

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ 

 นําทา่นเดนิทางโดยรถไฟจากเมอืงเซอรแ์มท สูเ่มอืงแทซ เพอืนําท่านเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่

เมอืงมองเทรอซ ์(Montreux)

ชมความสวยงามของทวิทัศน์ บา้นเรือน รมิทะเลสาบ

castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 

อํานาจโดยราชวงศ ์SAVOY 

จะสญัจรผา่นไปมาจากเหนอืสูใ่ตห้รอืจากตะวันตกสูต่ะวั

เดยีวทไีมต่อ้งเดนิทางขา้มเทอืกเขาสงูชนั ปราสาทแหง่นจีงึเปรยีบเสมอืนดา่นเก็บภาษีซงึเอาเปรยีบชาว

สวสิมานานนับรอ้ยปี 

เทยีง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร

บา่ย จากนันนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเวเวย่ ์

ทไีดช้อืว่าเป็น “ไขมุ่กแหง่รเิวยีรา่สวสิ

ทํากจิกรรมแทบทกุฤดกูาล 

ตังอยูร่ะหว่าง ทะเลสาบทูน 

ทา่นไดส้มัผสับรรยากาศและธรรมชาตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็กๆ

คาํ        รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง 

       เดนิทางเขา้สูท่พีกั CITY OBERLAND 
  

วนัท ี6: อนิเทอรล์าเกน – ยอดเขาจงุเฟรา 
ทานอาหารมอืมอืคาํบนยอดเขาฮารเ์ดอร ์คลูม ์

เชา้      รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

  ออกเดนิทางสูเ่มอืงกรนิเดอวาลด ์

รถไฟขนึสู ่ยอดเขาจุงเฟรา 

จุงเฟรา เป็นพนืทมีรดกโลกทางธรรมชาตแิห่งแรกของยโุรป นําคณะนังรถไฟท่องเทยีวธรรมชาต ิขนึ

  

ในกรณีทหีอ้งพกัในเมอืงเซอรแ์มทเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธนํิาพาทา่นไปเดนิเลน่ที
เมอืงเซอรแ์มทและยา้ยไปพกัทเีมอืงขา้งเคยีงแทน*** 

ไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ – อสิระชอ้ปปิง 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

กระเชา้ไฟฟ้าเพอืสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ 

ทสีงูถงึ 4,478 เมตร และไดช้อืวา่เป็นยอดเขาทมีรีปูทรงสวยทสีดุของเทอืกเขา

แอลป์ ชนืชมกบัทวิทัศนท์สีวยงาม ณ จุดสงูทสีดุบรเิวณไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง  

ทอียู่สูงทสีุดในสวสิ ถ่ายรูปกับรูปแกะสลักนําแข็งทสีวยงาม ไดเ้วลาพอสมควร 

ลงจากเขาใหเ้วลาท่านเต็มอมิกับเมอืงเซอรแ์มท (Zermatt

เมอืง ถา่ยรปูและเลอืกซอืของทรีะลกึตามอธัยาศัย 

อสิระอาหารคําตามอธัยาศัย 

DERBY หรอืเทยีบเทา่ 

ในกรณีทหีอ้งพกัในเมอืงเซอรแ์มทเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธนํิาพาทา่นไปเดนิเลน่ที

เมอืงเซอรแ์มทและยา้ยไปพกัทเีมอืงขา้งเคยีงแทน*** 

มองเทรอซ ์– เขา้ชมปราสาทชลิยอง - เวเวย่ ์– อนิเทอรล์าเกน

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําทา่นเดนิทางโดยรถไฟจากเมอืงเซอรแ์มท สูเ่มอืงแทซ เพอืนําท่านเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่

(Montreux)  เมอืงตากอากาศทตีังอยูร่มิทะเลสาบเจนีวา ไดช้อืว่ารเิวยีร่าของสวสิ 

ชมความสวยงามของทวิทัศน์ บา้นเรือน รมิทะเลสาบ  นําท่านเขา้ชม

ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สรา้งขนึบนเกาะหนิรมิทะเลสาบเจนีวา 

SAVOY โดยมจีดุมุง่หมายเพอืควบคมุการเดนิทางของนักเดนิทางและขบวนสนิคา้ที

จะสญัจรผา่นไปมาจากเหนอืสูใ่ตห้รอืจากตะวันตกสูต่ะวันออกของสวติเซอรแ์ลนด ์เนอืงจากเป็นเสน้ทาง

เดยีวทไีมต่อ้งเดนิทางขา้มเทอืกเขาสงูชนั ปราสาทแหง่นจีงึเปรยีบเสมอืนดา่นเก็บภาษีซงึเอาเปรยีบชาว

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

เมอืงเวเวย่ ์(Vevey) ตังอยูร่มิชายฝังดา้นเหนอืของทะเลสาบเจนวีา เป็นเมอืง

ไขมุ่กแหง่รเิวยีรา่สวสิ” (Pearls of the Swiss Riviera) 

ทํากจิกรรมแทบทกุฤดกูาล แลว้นําท่านเดนิทางต่อสูเ่มอืงอนิเทอรล์าเกน 

ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรยีนซ ์(Lake Brienz)

ทา่นไดส้มัผสับรรยากาศและธรรมชาตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็กๆ 

รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารพนืเมอืง (ชสีฟองดวู)์ 

CITY OBERLAND หรอืเทยีบเทา่ 

ยอดเขาจงุเฟรา – อนิเทอรล์าเกน –  
ทานอาหารมอืมอืคาํบนยอดเขาฮารเ์ดอร ์คลูม ์

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

เมอืงกรนิเดอวาลด ์(Grindelwald) เมอืงตากอากาศทสีวยงามและยงัเป็นทตีังสถานี

ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมอืปี คศ.2001  องคก์ารยเูนสโก

เป็นพนืทมีรดกโลกทางธรรมชาตแิห่งแรกของยโุรป นําคณะนังรถไฟท่องเทยีวธรรมชาต ิขนึ

   หนา้ 4 จาก 15 

ในกรณีทหีอ้งพกัในเมอืงเซอรแ์มทเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธนํิาพาทา่นไปเดนิเลน่ที

ยอดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ 

และไดช้อืวา่เป็นยอดเขาทมีรีปูทรงสวยทสีดุของเทอืกเขา

แอลป์ ชนืชมกบัทวิทัศนท์สีวยงาม ณ จุดสงูทสีดุบรเิวณไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ 

แข็งทสีวยงาม ไดเ้วลาพอสมควร นํา

Zermatt) อสิระใหท้่านไดเ้ดนิชม

ในกรณีทหีอ้งพกัในเมอืงเซอรแ์มทเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธนํิาพาทา่นไปเดนิเลน่ที

อนิเทอรล์าเกน 

นําทา่นเดนิทางโดยรถไฟจากเมอืงเซอรแ์มท สูเ่มอืงแทซ เพอืนําท่านเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่

เมอืงตากอากาศทตีังอยูร่มิทะเลสาบเจนีวา ไดช้อืว่ารเิวยีร่าของสวสิ 

เขา้ชมปราสาทชลิยอง(Chillon 

ปี สรา้งขนึบนเกาะหนิรมิทะเลสาบเจนีวา  ตังแต่ยคุโรมันเรอืง

โดยมจีดุมุง่หมายเพอืควบคมุการเดนิทางของนักเดนิทางและขบวนสนิคา้ที

นออกของสวติเซอรแ์ลนด ์เนอืงจากเป็นเสน้ทาง

เดยีวทไีมต่อ้งเดนิทางขา้มเทอืกเขาสงูชนั ปราสาทแหง่นจีงึเปรยีบเสมอืนดา่นเก็บภาษีซงึเอาเปรยีบชาว

ตังอยูร่มิชายฝังดา้นเหนอืของทะเลสาบเจนวีา เป็นเมอืง

Pearls of the Swiss Riviera) ดนิแดนทเีหมาะแกก่าร

เมอืงอนิเทอรล์าเกน (Interlaken) เป็นเมอืงที

Lake Brienz)       อสิระให ้

เมอืงตากอากาศทสีวยงามและยงัเป็นทตีังสถานี

องคก์ารยเูนสโกประกาศใหย้อดเขา

เป็นพนืทมีรดกโลกทางธรรมชาตแิห่งแรกของยโุรป นําคณะนังรถไฟท่องเทยีวธรรมชาต ิขนึ
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พชิติยอดเขาจงุเฟราทมีคีวามสงูกวา่ร

สู่ยอดเขาท่านจะไดผ้่าน

(Jungfraujoch) สถานรีถไฟทอียูสู่งทสีุดในยุโรป 

Palace) ทแีกะสลักใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารนําแข็งลกึถงึ 

เทยีง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ 

บา่ย พาท่านชมววิท ีลานสฟิงซ ์

3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทถีงึชายแดนสวสิ สัมผัสกับภาพของธารนําแข็ง 

Glacier ทยีาวทสีดุในเทอืกเขาแอลป์ ยาวถงึ 

ใหท้า่นไดส้นุกสนานกบัการถา่ยรปู เลน่หมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกับกจิกรรมบนยอดเขาและที

ควรพลาดกบัการสง่โปสการด์โดยททํีาการไปรษณียท์สีงูทสีดุในยโุรป

กลับสูเ่มอืงอนิเทอรล์าเกน

นาฬกิาสวสิฯจากรา้นคา้ชนันํา

แหง่อนิเทอรล์าเกน้ นําทา่นเดนิทางโดยรถไฟรางไฟฟ้า 

1,322 เมตรเหนอืระดบันําทะเล ดมืดํากบัทศันยีภาพ 

ยอดเขา ไอเกอร ์(ยอดเขาผูเ้ฒ่า

ซงึทา่นสามารถชมทศันยีภาพแบบพาโนรามาไดท้สีะพานชมววิบนยอดเขาและยงัเป็นจดุชมววิ

เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ทขีนาบดว้ยทะเลสาบเบรยีนแ์ละทูน

ต.ค. 2018 ทา่นจะไดช้มการแสดงพนืเมอืงของสวสิ 

และ 20.30 น. บนยอดเขาแหง่นี

เขาฮารเ์ดอร ์คลูม ์เปิดใหบ้รกิาร ถงึวันที

***คณะเดนิทางวันท ี23

บรษัิทขอนําทา่นรับประทานอาหารไทยในเมอืงอนิเทอลาเกน้

คาํ       รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง 

RESTAURANT  

        เดนิทางเขา้สูท่พีัก CITY OBERLAND 
วนัท ี7: อนิเทอรล์าเกน – ลเูซริน์ 

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ 

 เดนิทางสูเ่มอืงลเูซริน์ (Lucerne)

ลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา จากนันพาท่านชม

ทแีกะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพอืเป็นอนุสรณ์รําลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวสิทเีกดิ

จากการปฏวิัตใินฝรังเศสเมอืปี ค

204 เมตร ทอดขา้มผ่านแมนํ่ารอยส ์

เซริ์น เป็นสะพานไมท้มีหีลังคาทเีก่าแก่ทีสุดในยุโรป สรา้งขนึเมอืปี ค

สะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน

ของสวสิ เชน่ ชอ็คโกแลต

เป็นตน้ 

เทยีง อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บา่ย นําท่านลอ่งเรอืทะเลสาบลูเซริน์ 

อันดับที4ของประเทศมคีวามงดงามของทัศนียภาพอยู่ท่ามกลางหุบเขาทโีอบลอ้มดว้ยยอดเขารกิ ิ

(MountRigi) และยอดเขาพลิาตสุ 

  

พชิติยอดเขาจงุเฟราทมีคีวามสงูกวา่ระดับนําทะเลถงึ 11,333 ฟตุหรอื 3,454 

สู่ยอดเขาท่านจะไดผ้่านชมธารนําแข็งทีมีขนาดใหญ่จนถึง  สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค

สถานรีถไฟทอียูสู่งทสีุดในยุโรป (Top of Europe

ทแีกะสลักใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารนําแข็งลกึถงึ 30 เมตร 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพนืเมอืง 

ลานสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จุดชมววิทสีงูทสีดุในยุโรป      ทรีะดับความสงูถงึ 

เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทถีงึชายแดนสวสิ สัมผัสกับภาพของธารนําแข็ง 

ทยีาวทสีดุในเทอืกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 ก.ม.และหนาถงึ 700 เมตร โดยไมเ่คยละลาย อสิระ

ใหท้า่นไดส้นุกสนานกบัการถา่ยรปู เลน่หมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกับกจิกรรมบนยอดเขาและที

ควรพลาดกบัการสง่โปสการด์โดยททํีาการไปรษณียท์สีงูทสีดุในยโุรป นําคณะเดนิทางลงจากยอดเขา

เมอืงอนิเทอรล์าเกน อสิระใหท้่านไดเ้ดนิชมความน่ารักและโรแมนตคิของเมอืง พรอ้มเลอืกซอื

นาฬกิาสวสิฯจากรา้นคา้ชนันํา จากนนัเดนิทางสูย่อดเขาฮารเ์ดอร ์คลูม ์

แหง่อนิเทอรล์าเกน้ นําทา่นเดนิทางโดยรถไฟรางไฟฟ้า (Funicular) 

เมตรเหนอืระดบันําทะเล ดมืดํากบัทศันยีภาพ 3 ขุนเขา ของดนิแดนยุงเฟรา ไดแ้ก ่

ยอดเขาผูเ้ฒ่า) เมนิซ ์(ยอดเขานกับวช) และ ยุงเฟรา 

ซงึทา่นสามารถชมทศันยีภาพแบบพาโนรามาไดท้สีะพานชมววิบนยอดเขาและยงัเป็นจดุชมววิ

เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ทขีนาบดว้ยทะเลสาบเบรยีนแ์ละทูน ***พเิศษ ระหวา่งวนัท ี

ทา่นจะไดช้มการแสดงพนืเมอืงของสวสิ (Folklore Show

บนยอดเขาแหง่น ี***  

เปิดใหบ้รกิาร ถงึวันท ี14 เม.ย. ถงึ 25 พ.ย. 2018 

23 พ.ย.-1 ธ.ค. 61 เป็นตน้ไป ทางเขาฮารเ์ดอร ์คูลม์

บรษัิทขอนําทา่นรับประทานอาหารไทยในเมอืงอนิเทอลาเกน้เป็นการทดแทน

รบัประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคารอาหารพนืเมอืง บนยอดเขา HARDER KULM PANORAMA 

CITY OBERLAND หรอืเทยีบเทา่ 
ลเูซริน์ – ลอ่งเรอืทะเลสาบลเูซริน์ – ซูก 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

(Lucerne) เมอืงทอ่งเทยีวยอดนยิมอนัดับหนงึของสวติเซอรแ์ลนด ์ทถีูกหอ้ม

ลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา จากนันพาท่านชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne)

ทแีกะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพอืเป็นอนุสรณ์รําลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวสิทเีกดิ

จากการปฏวิัตใินฝรังเศสเมอืปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge)

แมนํ่ารอยส ์(Reuss River) อันงดงามซงึเป็นเหมอืนสัญลักษณ์

เซริ์น เป็นสะพานไมท้มีหีลังคาทเีก่าแก่ทีสุดในยุโรป สรา้งขนึเมอืปี ค.ศ

สะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน  จากนันใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซอืสนิคา้

ของสวสิ เชน่ ชอ็คโกแลต, เครอืงหนัง, มดีพับ, นาฬกิายหีอ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer 

อสิระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

ลอ่งเรอืทะเลสาบลูเซริน์ (lakeLucerne Cruise) ทะเลสาบสพีันธรัฐทมีขีนาดใหญ่เป็น

ของประเทศมคีวามงดงามของทัศนียภาพอยู่ท่ามกลางหุบเขาทโีอบลอ้มดว้ยยอดเขารกิ ิ

และยอดเขาพลิาตสุ (Mount Pilatus) ทําใหว้วิทวิทัศนด์ูงดงามยงิขนึทะเลสาบลเูซริน์ ได ้

   หนา้ 5 จาก 15 

454 เมตร ระหว่างเสน้ทางขนึ

สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค 

Top of Europe) เขา้ชมถํานําแข็ง (Ice 

 

จุดชมววิทสีงูทสีดุในยุโรป      ทรีะดับความสงูถงึ 

เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทถีงึชายแดนสวสิ สัมผัสกับภาพของธารนําแข็ง Aletsch 

เมตร โดยไมเ่คยละลาย อสิระ

ใหท้า่นไดส้นุกสนานกบัการถา่ยรปู เลน่หมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกับกจิกรรมบนยอดเขาและทไีม่

นําคณะเดนิทางลงจากยอดเขา

อสิระใหท้่านไดเ้ดนิชมความน่ารักและโรแมนตคิของเมอืง พรอ้มเลอืกซอื

คลูม ์(Harder Kulm) เหนอืสดุ

Funicular) ทรีะดบัความสูงเพยีง 

ขุนเขา ของดนิแดนยุงเฟรา ไดแ้ก ่

และ ยุงเฟรา (ยอดเขาสาวงาม) 

ซงึทา่นสามารถชมทศันยีภาพแบบพาโนรามาไดท้สีะพานชมววิบนยอดเขาและยงัเป็นจดุชมววิ

ระหวา่งวนัท ี1 พ.ค. – 28 

Folklore Show) ในชว่งเวลา 19.00 น. 

เขาฮารเ์ดอร ์คูลม ์ไดปิ้ดทําการแลว้ ทาง

แทน*** 

HARDER KULM PANORAMA 

เมอืงทอ่งเทยีวยอดนยิมอนัดับหนงึของสวติเซอรแ์ลนด ์ทถีูกหอ้ม

Dying Lion of Lucerne) 

ทแีกะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพอืเป็นอนุสรณ์รําลกึถงึการสละชพีอยา่งกลา้หาญของทหารสวสิทเีกดิ

Chapel Bridge) ซงึมคีวามยาวถงึ 

อันงดงามซงึเป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงลู

ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลุม

จากนันใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซอืสนิคา้

Rolex, Omega, Tag Heuer 

ทะเลสาบสพีันธรัฐทมีขีนาดใหญ่เป็น

ของประเทศมคีวามงดงามของทัศนียภาพอยู่ท่ามกลางหุบเขาทโีอบลอ้มดว้ยยอดเขารกิ ิ

ทําใหว้วิทวิทัศนด์ูงดงามยงิขนึทะเลสาบลเูซริน์ ได ้



GO3 ZRH-TG001 

ชอืว่าสวยสุดในสวติเซอร์แลนด์ทัศนียภาพบรเิวณรอบๆทะเลสาบลูเซริ์น เป็นอาคารบา้นเรือนแบบ

สมยัใหม ่มถีนนเลยีบไปตามเนนิเขาตลอดระยะทาง รมิทะเลสาบจัดเป็นสวนสาธารณะ มดีอกไ

พรรณออกดอกบานสะพรงั แลว้เดนิทางสู่

คาํ        รับประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร 

       เขา้สูท่พีัก โรงแรม 

วนัท ี8: ซูก – ซูรคิ – สนามบนิ

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

08.30 น. นําท่านเดนิทางสูส่นามบนิซรูคิ 

ภาษี (Duty Free) ภายในสนามบนิ

13.30 น. ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ โดยเทยีวบนิท ี

***คณะเดนิทางตงัแตว่นัท ี

13.15 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 

วนัท ี9: กรงุเทพฯ   

05.30 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ

 

***รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย์

การจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทใีกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลยีนตามความ

 
กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีด

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยททีาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้

กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืง

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทงั

หากทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทาง

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทยีว

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร

4. กรณีทคีณะไมค่รบจํานวน

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 

5. เมอืทา่นทําการซอืโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขของ

หมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ กอ่นทกุครงั มฉิะนนัทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได้

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทไีมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิ

 
โปรแกรม : SWITZERLAND GRAND TOUR

  

ชอืว่าสวยสุดในสวติเซอร์แลนด์ทัศนียภาพบรเิวณรอบๆทะเลสาบลูเซริ์น เป็นอาคารบา้นเรือนแบบ

สมยัใหม ่มถีนนเลยีบไปตามเนนิเขาตลอดระยะทาง รมิทะเลสาบจัดเป็นสวนสาธารณะ มดีอกไ

พรรณออกดอกบานสะพรงั แลว้เดนิทางสูเ่มอืงซุก (Zug) 

บประทานอาหารคํา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

โรงแรม ARCADE หรอืเทยีบเทา่ 

สนามบนิ 

รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสูส่นามบนิซรูคิ เพอืทําคนืภาษ ี(Tax Refund) และมเีวลา

ภายในสนามบนิ 

ออกเดนิทางสูก่รงุเทพ โดยเทยีวบนิท ีTG 971 

คณะเดนิทางตงัแตว่นัท ี25 ต.ค. 61 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 

และถงึกรงุเทพฯ เวลา 06.10 น.*** 

ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดทําการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธกิารยา้ยเมอืงทเีขา้พกั เชน่ กรณีทเีมอืงนนัมี

ไปเขา้พกัเมอืงทใีกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลยีนตามความ

เหมาะสม 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยททีาง 

ไมส่ามารถควบคมุได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล, การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ

เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

รวมทังในกรณีททีา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํีา

ดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนงึ     

สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทยีว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบ

สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

กรณีทคีณะไมค่รบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

เมอืทา่นทําการซอืโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขของ

ในกรณีทลีกูคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศ
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ กอ่นทกุครงั มฉิะนนัทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ทงันขีนึอยูก่บั

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทไีมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสําคญั 

SWITZERLAND GRAND TOUR 9 วนั 6 คนื
   หนา้ 6 จาก 15 

ชอืว่าสวยสุดในสวติเซอร์แลนด์ทัศนียภาพบรเิวณรอบๆทะเลสาบลูเซริ์น เป็นอาคารบา้นเรือนแบบ

สมยัใหม ่มถีนนเลยีบไปตามเนนิเขาตลอดระยะทาง รมิทะเลสาบจัดเป็นสวนสาธารณะ มดีอกไมน้านา

และมเีวลา     ชอ๊ปปิงสนิคา้ปลอด

เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา  

ขอสงวนสทิธกิารยา้ยเมอืงทเีขา้พกั เชน่ กรณีทเีมอืงนนัมี

ไปเขา้พกัเมอืงทใีกลเ้คยีงแทน และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลยีนตามความ

บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิัยททีาง 

การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ รวมถงึ

ไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

เลม่สนํีาเงนิ) เดนิทาง  

      

โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

สงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

เมอืทา่นทําการซอืโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัเงอืนไขของ

 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯ กอ่นทกุครงั มฉิะนนัทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทงัสนิ 

ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ 

จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

คนื  
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โดยสายการบนิไทย (TG) 
 
 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง :   7-15 ส.ค. 61 

28 ก.ย. – 6 ต.ค. 61  

  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 75,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 75,900.- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 7,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ท่าน ทา่นละ 75,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 
75,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมตวัเครอืงบนิ  53,900.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 
ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง :   1-9, 15-23 ก.ย. 61  

  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 77,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 77,900.- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 7,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ท่าน ทา่นละ 77,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 
77,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมตวัเครอืงบนิ 22,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 
ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง :   18-26 ต.ค., 25 ต.ค.-2 พ.ย. 61   
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อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 85,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 85,900.- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 7,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ท่าน ทา่นละ 85,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 
85,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมตวัเครอืงบนิ 30,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 
ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

 

 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง :   16-24 พ.ย., 23 พ.ย.-1 ธ.ค. 61   

  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 75,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 75,900.- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 6,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ท่าน ทา่นละ 75,900.- 

เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 
75,900.- 

ราคาทวัรไ์มร่วมตวัเครอืงบนิ  22,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท 
ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
 

 

กาํหนดวนัเดนิทาง :   25 ธ.ค.-2 ม.ค. 62, 27 ธ.ค.-4 ม.ค. 62  

  

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญพั่กคู ่1 หอ้ง ทา่นละ 89,900.- 

ผูใ้หญ ่3 ทา่น 1 หอ้ง ทา่นละ (กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั) 89,900.- 

พกัหอ้งเดยีว เพมิทา่นละ 6,500.- 

เด็กมเีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกบัผูใ้หญ ่1 ท่าน ทา่นละ 89,900.- 
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เด็กไมม่เีตยีง (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) พักกับผูใ้หญ ่

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั

ราคาทวัรไ์มร่วมตวัเครอืงบนิ 

ไมร่วม

(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิ
ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั 

** โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 
 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม  
 คา่ตัวเครอืงบนิ ชนัประหยัด ( Economy Class) 

และอยูภ่ายใตเ้งอืนไขของสายการบนิ) 

 คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

 คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทยีวตามรายการ  

 คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่

 คา่อาหารตามทรีะบใุนรายการ 

 คา่เขา้ชมสถานททีอ่งเทยีวตามรายการ 

 คา่ประกันภัยการเดนิทางรายบุคคล (หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที

คา่ประกันอบุัตเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 

** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้

เบยีประกนัเรมิตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 

เบยีประกนัเรมิตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 

[รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง

 คา่ภาษมีลูคา่เพมิ 7% 

 

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม  
 คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาทเิชน่  คา่เครอืงดมืทสีังพเิศษ

กําหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชนิ

หายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต ้

 คา่ธรรมเนยีมนํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรับขนึราคา

 คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง

 คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด์

บาท) 

 คา่ทปิพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถนิ  

 คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (โดยมาตรฐาน 

 

เงอืนไขการจอง 

1. ชําระเงนิมัดจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บัญช ี

2. สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 

หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมอืไดร้ับการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรี

  

พักกับผูใ้หญ ่2 ทา่น ทา่นละ 

เรอืงโรงแรมทพีกั) 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจํานวนเงนิโดยประมาณ 
ชนัธุรกจิเพมิเงนิจากราคาทวัร ์เรมิตน้ททีา่นละ 

ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมอืทนีงั confirm เทา่นนั) 

โรงแรมในยุโรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายุตาํกวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ

( Economy Class) ทรีะบวัุนเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่

 

คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทรีะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

หากตอ้งการเงอืนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ท)ี 

ระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุัตเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงนืไขกรมธรรม)์ 

ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้

ระยะเวลา 4-6 วนั] 

ระยะเวลา 7-10 วนั]  

ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายตุงัแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

คา่เครอืงดมืทสีังพเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง

ชนิ,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจําตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญู

คา่ธรรมเนยีมนํามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทสีายการบนิมกีารปรับขนึราคา 

คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซงึทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

สวสิเซอรแ์ลนด ์(ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 

  (โดยมาตรฐาน 17 สวติฟรงัก ์ตอ่ทา่นตลอดทงัทรปิ) 

โดยมาตรฐาน 3 สวติฟรงัก ์ตอ่คน ตอ่วนั : 9 x 3 = 27 สวติฟรงั

โดยโอนเขา้บัญช ีทนีงัจะยนืยนัเมอืไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่นนั

สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซีา่ ภายใน  

หากไมส่ง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

เมอืไดร้ับการยนืยันวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

   หนา้ 9 จาก 15 

89,900.- 

32,000.- 

ประมาณ 3,500 บาท 

80,000.- 

ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไมเ่กนิจํานวนวัน 

ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรอืงสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่นําหนักเกนิจากทางสายการบนิ

คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทสีญู

ผูย้นืวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์นืวซีา่ในวนัยนื เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 

สวติฟรงัก)์ 

ทนีงัจะยนืยนัเมอืไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่นนั 

เดอืน เพอืทําการจองควิยนืวซีา่ ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  



GO3 ZRH-TG001 

4. หากทา่นทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ 

กอ่นออกบัตรโดยสารทกุครงั หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบ

5. การยนืวซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีนตอนการยนืวซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทังแบบหมูค่ณะและยนื 

รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ 

ในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชวัโมงตดิต่อกัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์งัหม

 

เงอืนไขก

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิ

 
  ขอ้มลูเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซีา่และการยนืขอวซีา่

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทดีแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยนืวซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซงึบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทคี่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

พจิารณาอนุมัตวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทศีกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรอืงการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทตีนพํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่ากวา่ 6 เดอืน โดยนับวันเรมิเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํากวา่ 

ขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนืองจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยงิในการยนืคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่า

5. ท่านทใีส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนันๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่

 

  ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงตวัเครอืงบนิและทนีงับนเครอืงบนิ

1. ทางบรษัิทไดสํ้ารองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตัวเครอืงบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ย

เรยีกเก็บคา่มัดจําตัวเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 

2. หากตัวเครอืงบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรียกเก็บ

Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 

3. นังท ีLong Leg โดยปกตอิยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้จีะนังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทสีายการบนิกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้นืไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทเีครอืงบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้

กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้มีปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้นัีง 

เวลาทเีช็คอนิเทา่นัน 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้่ายทังหมด

5. บรษิทัขอสงวนสทิธใินการเก็บคา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที

     บรษิทัฯกําหนดไว ้(30ทา่นขนึไป) เนอืงจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป

     ชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซงึจะตอ้ง

    ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนทีา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื

    สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู 

  

หากทา่นทตีอ้งการออกตวัโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ท ี

หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบ

การยนืวซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีนตอนการยนืวซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทังแบบหมูค่ณะและยนื 

ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที

หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทยีว

ชวัโมงตดิต่อกัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็น

หมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจําเป็นตอ้งดูแลคณะทัวรท์งัหม 

เงอืนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจรงิเหต

ขอ้มลูเบอืงตน้ในการเตรยีมเอกสารยนืวซีา่และการยนืขอวซีา่ 

การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทดีแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา

กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยนืวซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพื

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซงึบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทคี่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

สําหรับผูเ้ดนิทางทศีกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรอืงการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทตีนพํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน

เดอืน โดยนับวันเรมิเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํากวา่ 

ขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนืองจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยงิในการยนืคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่า

ท่านทใีส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนันๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

หนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

งบนเครอืงบนิ 

ทางบรษัิทไดสํ้ารองทนัีงพรอ้มชําระเงนิมัดจําค่าตัวเครอืงบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิาร

เรยีกเก็บคา่มัดจําตัวเครอืงบนิ ซงึมคีา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง  

หากตัวเครอืงบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรียกเก็บ

จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

อยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้จีะนังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทสีายการบนิกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้นืไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทเีครอืงบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้

หาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอํานาจในการใหท้นัีง Long leg ขนึอยูก่ับทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ

วัน ขนึไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้่ายทังหมด 

วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  

วันกอ่นเดนิทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 

วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ ิเก็บคา่ใชจ้่ายทังหมด 

คา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนที

เนอืงจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป

ชําระคา่เสยีหายตา่งๆทเีกดิจากการยกเลกิของทา่น  

ซงึจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของทา่น

ไปยังคณะตอ่ไปแตท่ังนทีา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมัดจําตัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที

กรณียนืวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดชํ้าระค่าทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ 

   หนา้ 10 จาก 15 

ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ท ี 

หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ท ีทางบรษัิทขอสงวนสทิธไิมรั่บผดิชอบ คา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึ 

การยนืวซีา่ในแต่ละสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขัีนตอนการยนืวซีา่ไมเ่หมอืนกัน ทังแบบหมูค่ณะและยนื  

ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพอืประกอบการตัดสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ท ี

มโีรคประจําตัว หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทยีว

ชวัโมงตดิต่อกัน ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของทา่นเอง เนอืงจากการเดนิทางเป็น

วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุําเป็น 

เหต 

การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทดีแีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา ของสถานทตูง่ายขนึ 

กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยนืวซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพอื

วางแผนในการขอวซี่าของท่าน ซงึบางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซี่าทคี่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการ

สําหรับผูเ้ดนิทางทศีกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรอืงการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทตีนพํานักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน 

เดอืน โดยนับวันเรมิเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํากวา่ 6 เดอืน ผูเ้ดนิทางตอ้งไปยนืคํารอ้ง

ขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบรษัิทดว้ย เนืองจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชนอ์ยา่งยงิในการยนืคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่ากวา่ 3 หนา้ 

ท่านทใีส่ปกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสูญหาย บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนันๆ และพาสปอรต์ ถอืเป็น

สาเหตุใด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธกิาร

บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

หากตัวเครอืงบนิทําการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธเิรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามทเีกดิขนึจรงิ และรอ 

อยู่บรเิวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้จีะนังตอ้งมคีุณสมบัตติรงตามทสีายการบนิกําหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้มีี

ร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้นืไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีทเีครอืงบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(นําหนักประมาณ 20 

ทางเจา้หนา้ทเีช็คอนิสายการบนิ ตอน

คา่ใชจ้า่ยทงัหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทําใหค้ณะเดนิทางไมค่รบตามจาํนวนท ี 

เนอืงจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิทและผูเ้ดนิทางอนืทเีดนิทางในคณะเดยีวกันบรษัิทตอ้งนําไป    

บรษัิทฯจะทําการเลอืนการเดนิทางของทา่น    

มในการมัดจําตัว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามท ี 

และทา่นไดชํ้าระค่าทัวรห์รอืมัดจํามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอ 



GO3 ZRH-TG001 

    เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยื

    คา่สว่นต่างในกรณีทกีรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน 

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได้

    สงวนสทิธใินการ ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

 

ขอ้มลูเพมิเตมิเรอืงโรงแรมทพีกั 

1. เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน 

    หอ้งพักแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง (Triple Room) 

    อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรับอากาศเนื

3. กรณีทมีงีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air)

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม

4. โรงแรมในยโุรปทมีลัีกษณะเป็น Traditional Building 

     และไมม่อีา่งอาบนํา ซงึขนึอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกั

 

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ 

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยนืประมาณ 

***ยนืวซีา่แสดงตนทศีนูยย์นืวซีา่ 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทอีอกจากทางราชการและทาง

ธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 

ในวนัยนืวซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู
และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได้

ะระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซี่า ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาด้

**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตี

เพราะสถานทตูมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ
 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่

เดนิทางจะตอ้งไมช่ํารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย

 

***ในกรณีทถีอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พํานกัอยู่ต่างประเทศ

ทํางานอยู่ต่างประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ 

กรุณาแจง้เจา้หนา้ทขีองทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยนืขอวซี่า

จะมเีงอืนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพมิเตมิ และ 

บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยนืขอวซีา่ในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี

รวมไปถงึผูเ้ดนิทางทถีอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย

 

  

เก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายทเีกดิขนึจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวซีา่ / คา่มัดจําตัวเครอืงบนิ หรอืค่าตัวเครอืงบนิ 

คา่สว่นต่างในกรณีทกีรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกตวัโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการ  ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหม

ออกเมอืงได ้เนอืงจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ท ีไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ

เนอืงจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกัน จงึอาจทําใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดยีว (Single

(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม

แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครอืงปรับอากาศเนอืงจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูตํิา 

(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

บรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการปรับเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรัต 

และไมม่อีา่งอาบนํา ซงึขนึอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกั

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด์

ใชเ้วลาทําการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยนืประมาณ 7 

ยนืวซีา่แสดงตนทศีนูยย์นืวซีา่ TLS Contact***

ชุด ยกเวน้ เอกสารทอีอกจากทางราชการและทาง

ธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสําเนา 1 

ในวนัยนืวซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู
และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได้

ะระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซี่า ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาด้
 

ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตี

เพราะสถานทตูมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ

หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับ

หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ

หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย

ในกรณีทถีอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พํานกัอยู่ต่างประเทศ

ทํางานอยู่ต่างประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ 

กรุณาแจง้เจา้หนา้ทขีองทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยนืขอวซี่า

จะมเีงอืนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพมิเตมิ และ 

ตอาจไมส่ามารถยนืขอวซีา่ในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี

รวมไปถงึผูเ้ดนิทางทถีอืพาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

   หนา้ 11 จาก 15 

คา่มัดจําตัวเครอืงบนิ หรอืค่าตัวเครอืงบนิ (กรณีออกตัวเครอืงบนิแลว้)     

ไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด 

หรอืการหา้มของเจา้หนา้ท ีไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบรษัิทของ 

Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ 

และบางโรงแรม   

 

หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทัดรัต  

และไมม่อีา่งอาบนํา ซงึขนึอยูก่ับการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนันๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกัน 

สวติเซอรแ์ลนด)์ 

7 วนัทําการ 

TLS Contact*** 

ชุด ยกเวน้ เอกสารทอีอกจากทางราชการและทาง

1 ชุด 

ในวนัยนืวซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งนําสง่เขา้สถานทตู 
และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

ะระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซี่า ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาด ้

ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยนืขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลยีนแปลงกฎและเอกสารการยนือยูเ่รอืย ๆ** 

หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับ

วนัเดนิทางกลับ  และหนังสอื

หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยนืวซีา่ดว้ย)  

ในกรณีทถีอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พํานกัอยู่ต่างประเทศ, 

ทํางานอยู่ต่างประเทศ หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ 

กรุณาแจง้เจา้หนา้ทขีองทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ีเพราะการยนืขอวซี่า

จะมเีงอืนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพมิเตมิ และ 

ตอาจไมส่ามารถยนืขอวซีา่ในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี
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2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นวิ จํานวน 2 ใบ (พนืหลังขาวเทา่นัน ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบ

ผม ใหเ้ห็นห ูเห็นควิ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครอืงประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ) 

 

3. หลกัฐานการทํางาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทมีชีอืของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชแีจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ท ี

โฉนดทดีนิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเรมิทํางาน, วนัลา 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทอีอกจากสถาบันทกํีาลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชอื-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชอืสถานทตูทยีนื) 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ทวัไป ยอ้นหลัง 6 เดอืน ทอีอกจากทางธนาคารเท่านัน (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญช ีโดยการ 

ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพอืใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนทยีนืวี

ซา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ําเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 

เดอืน(ของผูท้อีอกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชอื-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทบีัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทังหมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทเีป็นตัวครงึกระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้นืได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 
 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจํา บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหน ีกองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตํุากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลยีนชอื-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลยีน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้
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พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทังบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

สําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทบีดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุาํกวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชอืรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

  

                                                                               

เอกสารยนืวซีา่อาจมกีารปรบัเปลยีนและขออพัเดทเพมิเตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพมิเตมิ 

 
แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยนืวซีา่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

 
(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนอืงจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 
ชอื – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

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

3. ชอืตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานทเีกดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทเีกดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อนืๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทผีูส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตํุากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่อื และทอียู ่ผูป้กครอง 

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

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

 

11. ทอียูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 
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………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

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

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

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทตีดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสอืผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชอืบรษัิทหรอืรา้นคา้ และทอียู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชอื ทอียูข่อง

สถาบันศกึษา  

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

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

14. วซีา่เชงเกนทเีคยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทผีา่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้งัแตว่นัท.ี.........................ถงึวนัท.ี........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนวิมอืเพอืการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น ี

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัท ีหากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสาํเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้นืออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุอื ...................................................... 

  

สงิทชีว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สงิทชีว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทพัีกทมีผีูจั้ดหาให ้

   ชําระคา่ทพัีกลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทังหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อนืๆ (โปรดระบ)ุ     อนืๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกยีวขอ้งใดๆทงัสนิ 
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ทงันบีรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นนั 

 

 


