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รหัสโปรแกรม : 13064 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HILIGHT 

 เทีย่วกรุงเบริน์ (Bern) ซึง่ไดร้บัการยกย่อง

จากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลก 

 เยอืนเมอืงชาฟเฮาเซ่น เพือ่ชม น า้ตกไรน ์ทีม่ ี

ขนาดใหญท่ีส่ดุในยโุรป 

 เขา้ชมปราสาทชิลยอง(Chillon castle) 

ปราสาทโบราณอายกุวา่ 800 ปี  

 เทีย่วชมเมอืงเวเวย่ ์(Vevey) เมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็น 

“ไขม่กุแหง่รเิวยีรา่สวสิ”  

 ตามรอยเสด็จประพาส ประทบัของสมเด็จยา่ ณ 

เมอืงโลซานน ์(Lausanne)  

 เ ที่ ย ว เ มื อ ง ย อ ด นิ ย ม อ ัน ด ับ ห นึ่ ง ข อ ง

สวติเซอรแ์ลนด ์ลเูซริน์ (Luzerrn) 

 อสิระครึง่วนัทีเ่มอืงเซอรแ์มต (Zermatt) 

** พชิติ 3 เขา ยอดเขารกิ ิและ 

ยอดเขาจงุฟราวด ์และกลาเซยีร ์3000 ** 

 

 

 

 

 

 

The Magic of 

Switzerland 

9 วนั 6 คนื 

โดยสายการบนิเอมเิรตส ์[EK] 

เดนิทาง มถินุายน-ตลุาคม 62 

ราคาเริม่ตน้เพยีง 67,900.- 
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 ก าหนดการเดนิทาง   

ว;ั วนัที ่22-30 ม.ิย. 62                                                                                               67,900.- 

วนัที ่21-29 ก.ย. 62                                                                                                 67,900.- 

วนัที ่26 ต.ค.-03 พ.ย. 62                                                                                       68,900.-                 

   

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลางวนั ค า่ โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพ  ✈ ✈ ✈  

2 กรงุเทพฯ – ดไูบ - ซูรคิ – น า้ตกไรน ์– ซูรคิ ✈ ✈ O 

PARK INN BY 
RADISSON 
หรอืเทยีบเทา่ 

3 ซูรคิ – ซุก – ลเูซริน์ – ยอดเขารกิ ิ– เวกกสิ O O O 
GRAZIELLA 

HOTEL MEXIN 
HOLIDAY 
หรอืเทยีบเทา่ 

4 เวกกสิ – ยอดเขาจงุฟราวด ์– อนิเทอรล์าเคน O O   O CITY OBERLAND 
หรอืเทยีบเทา่ 

5 อนิเทอรล์าเคน – เบริน์ – เวเวย่ ์– โลซานน ์ O O O 
NOVOTEL 

LAUSANNE 
BUSSIGNY 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 โลซานน ์– ปราสาทชลิยอง - มองเทรอซ ์ O O O 

EDEN PALACE 
AU LAC 

หรอืเทยีบเทา่ 

7 มองเทรอซ–์ กลาเซยีร ์3000 – เซอรแ์มท O O O 
DERBY 

หรอืเทยีบเทา่ 

8 เซอรแ์มต – เจนวีา - สนามบนิ O X ✈  

9 ดไูบ - กรงุเทพฯ   ✈ ✈ ✈  
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 โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัที ่1 กรงุเทพ  

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ประต ู9 เคานเ์ตอร ์

T สายการบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจา้หนา้ที ่คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที ่2 กรงุเทพฯ – ดไูบ - ซูรคิ – น า้ตกไรน ์– ซูรคิ 

01.35 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิเอดนิเบริก์ ดว้ยเทีย่วบนิ EK 385 

04.45 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบรอเปลีย่นเครือ่ง 

08.40 น. ออกเดนิทางตอ่ดว้ยเทีย่วบนิ EK 087 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่26 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 08.25 น. 

และถงึซูรคิ เวลา 12.25 น.*** 

13.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิซูรคิ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัว๋โมง และจะเปลีย่นเป็น 5 

ชัว๋โมงในวันที ่31 มนีาคม 2562) หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร จากนัน้น า

ท่านเดนิทางเขา้สูเ่มอืงชาฟฟ์เฮาเซนิ (Schaffhausen) ชมน า้ตกไรน ์(RhineFall) 

น ้าตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปสวยงามและตื่นตาตื่นใจ เกดิจาก แม่น ้าไรน์ทัง้สายไหลผ่าน

หนา้ผากวา้ง 150 เมตร จงึเป็นน ้าาตกขนาดใหญท่ีส่ดุในยโุรป น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงซูรคิ 

(Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ น าท่านถ่ายรูปกับโบสถฟ์รอมุนสเตอร ์

(Fraumunster abbey) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตรยิเ์ยอรมันหลุยส ์ใชเ้ป็น

ส านักแมช่ทีีม่กีลุม่หญงิสาวชนชัน้สงูจากทางตอนใตข้องเยอรมันอาศัยอยู ่น าท่านสูจ่ตัรุสั

ปาราเดพลาทซ ์(Paradeplatz) เป็นจัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 17 

ปัจจุบันเป็นชุมทางรถรางที่ส าคัญของเมอืงและยังเป็นศูนย์กลางการคา้ของย่านธุรกจิ 

ธนาคาร สถาบนัการเงนิทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศ 

ค า่   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

http://bit.ly/2NMk5YE
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บา่ย น าทา่นเดนิทางสูย่อดเขารกิ ิ(Rigi Kulm) ยอดเขาในเทอืกเขาแอลป์ทีอ่ยูใ่นภาคกลาง

ของสวติเซอรแ์ลนด ์ซึง่เป็นทีรู่จั้กกันในฐานะ "ราชนิีแห่งเทอืกเขา" โดยยอดทีส่งูทีส่ดุ มี

ความสงูถงึ 1,797.5 เมตร โดยบนยอดเขาท่านจะมสามารถเห็นววิโดยรอบได ้360 องศา

พรอ้มดว้ยววิทะเลสาบลูเซริน์และทะเลาสาบซกุ สมชือ่กับต าแหน่งราชนิีของขุนเขา โดย

สถานทีแ่หง่นีเ้คยเป็นสถานทีถ่า่ยท าละครเรือ่ง “อยา่ลมืฉัน” และ “รัตนาวด”ี ดว้ย ไดเ้วลา

อนัสมควรน าทา่นลงจากเขาเขา้สูโ่รงแรมทีพั่ก 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพิน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั GRAZIELLA HOTEL MEXIN HOLIDAY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่4 เวกกสิ – ยอดเขาจงุฟราวด ์– อนิเทอรล์าเคน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ออกเดนิทางสู ่เมอืงกรนิเดอวาลด ์(Grindelwald) เมอืงตากอากาศทีส่วยงามและยัง

เป็นทีต่ัง้สถานีรถไฟขึน้สู ่ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมือ่ปี คศ.2001 องคก์าร

ทีพ่กั 
  เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั PARK INN BY RADISSON หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่3 ซูรคิ – ซุก – ลเูซริน์ – ยอดเขารกิ ิ– เวกกสิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 เดนิทางตอ่สูเ่มอืงซุก (Zug) เมอืงเล็กๆ รมิทะเลสาบทีส่วยงามราวกับเทพนยิายตัง้อยูท่าง

ภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแลว้ เมอืงนี้ยังมี

อัตราการเก็บภาษีทีค่่อนขา้งต ่าจงึถอืเป็นทีต่ากอากาศทีน่ยิมของเหล่าเศรษฐ ีคนดังส าคัญ

ระดับโลกมากมายมาเยอืน ท่านอาจจะเห็นซเูปอรค์ารจ์อดเรียงรายอยู่ 2 ขา้งทาง จนเป็น

เรือ่งธรรมดาไปเลย น าทา่นชมเมอืงชมหอนาฬกิาเมอืงซุก (Clock Tower) แลนดม์ารก์

ทีส่ าคัญแห่งหนึง่ของเมอืง ดว้ยความสงูของหอถงึ 52 เมตรและความโดดเด่น ของหลังคา

ซึง่เป็นสนี ้าเงนิขาวโดนเดน่ตัดกบัสหีลังคาสนี ้าตาลของบา้นเมอืงสวยงามอยา่งยิง่ เดนิทางสู่

เมอืงลเูซริน์ (Lucerne) เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอนัดับหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถ่กูหอ้ม

ลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา จากนัน้พาท่านชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of 

Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพื่อเป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้

หาญของทหารสวสิทีเ่กดิจากการปฏวิัตใินฝร่ังเศสเมือ่ปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล 

(Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแมน่ า้รอยส ์(Reuss 

River) อันงดงามซึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์ เป็นสะพานไมท้ี่มหีลังคาที่

เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สรา้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลุมสะพานมีภาพวาด

ประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน  จากนัน้ใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวสิ 

เชน่ ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag 

Heuer เป็นตน้ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจนี 
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ยเูนสโกประกาศใหย้อดเขาจงุเฟรา เป็นพืน้ทีม่รดกโลกทางธรรมชาตแิหง่แรกของยโุรป น า

คณะน่ังรถไฟทอ่งเทีย่วธรรมชาต ิขึน้พชิติยอดเขาจุงเฟราทีม่คีวามสงูกว่าระดับน ้าทะเลถงึ 

11,333 ฟตุหรอื 3,454 เมตร ระหวา่งเสน้ทางขึน้สูย่อดเขาทา่นจะไดผ้่านชมธารน ้าแข็งทีม่ี

ขนาดใหญจ่นถงึ สถานรีถไฟจุงเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) สถานีรถไฟทีอ่ยูส่งูทีส่ดุ

ในยโุรป (Top of Europe) เขา้ชมถ ้าน ้าแข็ง (Ice Palace) ทีแ่กะสลักใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้าร

น ้าแข็งลกึถงึ 30 เมตร 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย พาทา่นชมววิที ่ลานสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จดุชมววิทีส่งูทีส่ดุในยโุรป ทีร่ะดับความ

สงูถงึ 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทีถ่งึชายแดนสวสิ สัมผัสกับภาพของธาร

น ้าแข็ง Aletsch Glacier ทีย่าวทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 ก.ม.และหนาถงึ 700 

เมตร โดยไมเ่คยละลาย น าท่านเดนิทางต่อสูเ่มอืงอนิเทอรล์าเคน (Interlaken) เมอืง

ระหว่างทะเลสาบ เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูร่ะหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบ

เบรียนซ์ (Lake Brienz) อิสระใหท้่านไดส้ัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบ

สวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็กๆ มเีวลาใหท้า่นไดถ้า่ยรปูเป็นทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง (ชสีฟองดวูว)์ 

ทีพ่กั 
 เดนิทางเขา้สูท่ ีพ่กั CITY OBERLAND  หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 อนิเทอรล์าเคน – เบริน์ – เวเวย่ ์– โลซานน ์

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูก่รุงเบริน์ (Bern) ซึง่ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืง

มรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้เบริ์นยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมอืงที่มี

คุณภาพชวีติทีด่ทีีส่ดุของโลกในปี ค.ศ.2010 น าท่านชมบอ่หมสีนี า้ตาล (Bear Park) 

สตัวท์ีเ่ป็นสญัลักษณ์ของกรงุเบริน์ น าทา่น ชมมารก์าสเซ ยา่นเมอืงเกา่ ปัจจบุันเต็มไปดว้ย

รา้นดอกไมแ้ละบตูคิ เป็นยา่นทีป่ลอดรถยนต ์จงึเหมาะกับการเดนิเทีย่วชมอาคารเกา่ อาย ุ

200-300 ปี น าท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอรน์กาสเซ ถนนทีม่รีะดับสงูสุดของเมอืงนี้ ถนน

กรัมกาสเซ ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬกิา

ไซท้ ์คล็อคเค่นทรัม อาย ุ800 ปี ทีม่ ี“โชว”์ ใหดู้ทุกๆชัว่โมงในการตบีอกเวลาแต่ละครัง้ 

น าท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์ Munster สิง่ก่อสรา้งทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ

สวติเซอร์แลนด์ ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมภีาพที่บรรยายถงึการตัดสนิครัง้

สดุทา้ยของพระเจา้ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

บา่ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงเวเวย่ ์(Vevey) ตัง้อยูร่มิชายฝ่ังดา้นเหนือของทะเลสาบ

เจนีวา เป็นเมอืงทีไ่ดช้ ือ่ว่าเป็น “ไขม่กุแห่งรเิวยีร่าสวสิ” (Pearls of the Swiss Riviera) 

ดินแดนที่เหมาะแก่การท ากิจกรรมแทบทุกฤดูกาล น าท่านเดินทางสู่เมอืงโลซานน ์

(Lausanne) ซึง่ตัง้อยูต่อนเหนอืของทะเลสาบเจนวีา เมอืงโลซานนนั์บไดว้า่เป็นเมอืงทีม่ี
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เสน่หโ์ดยธรรมชาตมิากทีสุ่ดเมอืงหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์มปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานมา

ตัง้แต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตัง้หลักแหล่งอยู่บริเวณริมฝ่ังทะเลสาบที่นี ่

เมอืงโลซานน์มคีวามสวยงามโดยธรรมชาต ิทวิทัศน์ที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจาก

มลพษิ จงึดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจากทั่วโลกใหม้าพักผอ่นตากอากาศทีน่ี่ 

ค า่  รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจนี 

ทีพ่กั 
 เดนิทางเขา้สูท่ีพ่ัก NOVOTEL LAUSANNE BUSSIGNY หรอืเทยีบเทา่  

วนัที ่6 โลซานน ์– ปราสาทชลิยอง - มองเทรอซ ์

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นชม สวนสาธารณะทีม่รีูปปั้นลงิ 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานทีท่รงโปรด

ของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว์ และถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยส่งไปตั ้งใน

สวนสาธารณะของเมอืงโลซานน ์

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงมองเทรอซ ์(Montreux) เมอืงตากอากาศทีต่ัง้อยูร่มิทะเลสาบ

เจนวีา ไดช้ือ่วา่รเิวยีรา่ของสวสิ ชมความสวยงามของทวิทัศน ์บา้นเรอืน รมิทะเลสาบ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

 น าท่านเขา้ชมกับปราสาทชลิยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายกุว่า 800 ปี 

สรา้งขึน้บนเกาะหนิรมิทะเลสาบเจนวีา ตัง้แตย่คุโรมนัเรอืงอ านาจโดยราชวงศ ์SAVOY โดย

มจีดุมุง่หมายเพือ่ควบคุมการเดนิทางของนักเดนิทางและขบวนสนิคา้ทีจ่ะสัญจรผ่านไปมา

จากเหนอืสูใ่ตห้รอืจากตะวันตกสูต่ะวันออกของสวติเซอรแ์ลนด ์เนือ่งจากเป็นเสน้ทางเดยีว

ทีไ่มต่อ้งเดนิทางขา้มเทอืกเขาสงูชนั ปราสาทแห่งนี้จงึเปรยีบเสมอืนด่านเก็บภาษีซึง่เอา

เปรยีบชาวสวสิมานานนับรอ้ยปี 

ค า่   รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี 

ทีพ่กั       เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก EDEN PALACE AU LAC หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่7 มองเทรอซ–์ กลาเซยีร ์3000 – เซอรแ์มท 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงโกล เดอ ปิยง (Col Du Pillon) เมอืงทีต่ัง้ของสถานีกระเชา้

ไฟฟ้าขนาดใหญ่ทีจุ่ผูโ้ดยสารไดถ้งึ 125 คน น าท่านขึน้กระเชา้ยักษ์ ขึน้สูเ่ขากลาเซยีร ์

3000 (Glacier 3000) น าท่านเดนิขา้ม" The Peak Walk by Tissot" สะพานแขวนทีม่ี

ความยาว 107 เมตร ขา้มหนา้ผาทีร่ะดับความสงู 3,000 เมตร ท่านจะไดช้มทัศนียภาพที่

สวยงามของเทอืกเขาแอลป์ อนัสวยงามแบบกวา้งไกลสดุสายตา 

กลางวนั 
  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ สถานรีถไฟเมอืงแทซ (Teasch) เพือ่เดนิทางสู่เมอืง เซอรแ์มท 

(Zermatt) เมอืงแหง่สกรีสีอรท์ ยอดนยิมทีไ่ดรั้บความนยิมสงู เนือ่งจากเป็นเมอืงทีป่ลอด

มลพษิทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมอืงไมใ่ชน้ ้ามันเชือ้เพลงิ แต่ใชแ้บตเตอรีเ่ท่านัน้ 

และยังมฉีากหลังของตัวเมอืงเป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็น
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ยอดเขาทีม่รีปูทรงสวยทีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนด ์ใหอ้สิระเดนิเลน่ในเมอืงเพือ่ชมธรรมชาตอิัน

สวยงามและเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึตามอธัยาศัย 

ค า่ 
 รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมอืง 

ทีพ่กั 
 เดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก DERBY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่8 เซอรแ์มต – เจนวีา - สนามบนิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 อสิระครึง่วันชว่งเชา้ โดยมหีัวหนา้ทัวรใ์หข้อ้มลู หรอื ค าแนะน า คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดเป็นความ

รับผดิชอบของตัวท่านเอง ใหท้่านอสิระเดนิเที่ยวชมเมอืง หรือ เลือกซือ้ของฝากตาม

อธัยาศัย หรอืจะเลอืกขึน้กระเชา้ไฟฟ้าเพือ่สัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไคลนแ์มท

เทอรฮ์อรน์ (Klien Matterhorn) ทีสู่งถงึ 4,478 เมตร และไดช้ือ่ว่าเป็นยอดเขาทีม่ี

รูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอลป์ ชืน่ชมกับทวิทัศน์ที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สุดบรเิวณ

ไคลน์แมทเทอรฮ์อรน์ เขา้ชมถ ้าน ้าแข็งทีอ่ยูส่งูทีส่ดุในสวสิ หรอืน่ังรถไฟฟันเฟืองสูส่ถานี

รถไฟกรอนเนอรแ์กรต (Gornergrat railway) ท าทา่นเดนิทางสูจ่ดุชมววิทีท่า่นจะได ้

เห็นทัศนียภาพทีส่วยงามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ ทีส่วยงาม น าท่านเดนิเทา้สูบ่รเิวณ

ทะเลสาบทีอ่ยูส่งูจากระดับน ้าทะเล 2,757 เมตร โดยบรเิวณทะเลสาบนีเ้ป็นเงาสะทอ้นภาพ

เขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn's reflect) อันสุดสวยงามยิง่นัก ( โดยปกตนิ ้าใน

ทะเลสาบ จะมากหรอืนอ้ยขึน้อยูก่บัปรมิาณน ้าฝน และ สภาพอากาศ ชว่งเวลาทีเ่ดนิทางไป

ชมอยูใ่นชว่งกลางปี (พฤษภาคม – ตลุาคม) ถา้ชว่งฤดหูนาวทะเลสาบจะกลายเป็นน ้าแข็ง) 

กลางวนั 
 อสิระอาหารกลางวันตามอธัยาศัย 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเจนวีา (Geneva) น าชมเมอืงทีเ่ป็นศนูยก์ลางการประชมุนานาชาต ิ

เมอืงทีต่ัง้องคก์ารสากลระดับโลก อาท ิองคก์ารการคา้โลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล 

ฯลฯ ถ่ายรูปกับน ้าพุเจทโด ทีฉ่ีดสายน ้าพุ่งสงูขึน้ไปในอากาศถงึ 390 ฟตุ (เปิดเฉพาะวัน

อากาศด)ี และถา่ยรปูกบันาฬกิาดอกไม ้สญัลักษณ์ทีส่ าคัญของเมอืงเจนวีา 

16.00 น. น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิซรูคิ เพือ่ท าคนืภาษ ี(Tax Refund) และมเีวลาชอ๊ปป้ิงสนิคา้

ปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบนิ 

21.40 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ เทีย่วบนิที ่EK 084 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่26 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 20.40 น. 

และถงึดไูบ เวลา 06.05 น.*** 

วนัที ่9 กรงุเทพฯ 

06.10 น. เดนิทางถงึสนามบนิดไูบรอเปลีย่นเครือ่ง 

09.40 น. 

 

 

 

ออกเดนิทางตอ่สูก่รงุเทพดว้ยเทีย่วบนิที ่EK 372 

***คณะเดนิทางต ัง้แตว่นัที ่26 ต.ค. 62 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 09.30 น. 

และถงึกรงุเทพฯ เวลา 18.40 น.*** 
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19.15 น. ถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิาพ 

 

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

โปรแกรม : The Magic of Switzerland 9 วนั 6 คนื  

 โดยสายการบนิเอมเิรตซ ์(EK) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่ 
พักหอ้งละ 

2-3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
 [มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
 1 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ12ปี 
[มเีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กอาย2ุปี 

แตไ่มถ่งึ7ปี  
[ไมม่เีตยีง] 

พักกับผูใ้หญ่ 
2 ทา่น  

ทา่นละ 

ราคา 

ไมร่วมตัว๋ 
ทา่นละ 

พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 

22-30 ม.ิย. 62 67,900.- 67,900.- 67,900.- 67,900.- 46,900.- 11,900.- 

21-29 ก.ย. 62 67,900.- 67,900.- 67,900.- 67,900.- 46,900.- 11,900.- 

26 ต.ค.-03 พ.ย. 62 68,900.- 68,900.- 68,900.- 68,900.- 47,900.- 11,900.- 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล** 

 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

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

2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่  

           ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดย      

           อตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดร้บัการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

           กอ่นออกบตัรโดยสารทกุคร ัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม ่ 

           รบัผดิชอบ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ 

5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขี ัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ท ัง้แบบหมูค่ณะและ 

           ยืน่ รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทาง 

          เจา้หนา้ที ่

6.      หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น ัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตวั หรอืไม ่   

          สะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ช ัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูล   

          สมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูล  

            คณะทวัรท์ ัง้หมด 



 

   
   
   

                                                                                                                                                              QE3ZRH-EK002   หนา้ 9 จาก 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1 คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุันเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะตอ้งไม่

เกนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

        คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

        คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

         ** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรับครอบคลมุเรือ่งสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู  

         เพิม่เตมิกบัทางบรษัิทได ้**  

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

         เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

         **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายตุัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

         [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คา่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ, คา่โทรศัพท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง, คา่น ้าหนักเกนิ

จากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ช ิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่
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กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(ผูย้ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวันยืน่จ านวนเงนิโดยประมาณ 3,500 

บาท) 

6. คา่ทปิพนักงานขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่  (23 สวติฟรังก)์ 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย (28 สวติฟรังก)์ 

8. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3 % 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนุมตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่วซีา่ 

 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดลุยพนิจิของสถานทตู มใิชบ่รษัิททัวร ์การเตรยีมเอกสารทีด่แีละถกูตอ้งจะชว่ยใหก้ารพจิารณา 

ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วีซา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึง่บางสถานทูตใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีค่่อนขา้ง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืท างานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีต่นพ านัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

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

เดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม ่และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเล่มเกา่ ใหก้ับทางบรษัิท

ดว้ย เนือ่งจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
 

1. ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมัดจ าค่าตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากท่านยกเลกิทัวร ์ไมว่่าจะดว้ยสาเหตุใด ทาง

บรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคี่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่สาย

การบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   
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2. หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บค่าใชจ้่ายตามที่

เกดิขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3. น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบัตติรงตามทีส่ายการบนิก าหนด 

เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่ สามารถเปิด

ประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให ้

ทีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5.     บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนที ่บรษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษัิท

และผูเ้ดนิทางอืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6.    กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ 

คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามที ่สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8.  กรณีวซี่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไม่คนืค่าทวัร ์

ท ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ไมว่่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
 

1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภท

อาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 

เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า 

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม  

    บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต  

    และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 



 

   
   
   

                                                                                                                                                              QE3ZRH-EK002   หนา้ 12 จาก 16 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จ านวน 2 ใบ 

***ใบหนา้สงู2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบคุคล  พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นค ิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารดุ*** 

ตวัอยา่งรปู 
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3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

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

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

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

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ัว่ไป ยอ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการฝาก

หรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 
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6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

 

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 
แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

 
(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

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)               
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  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

 

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

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

……………………………………………………………………………………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)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  
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                                                                    กรณุาระบชุือ่ ...................................................... 

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 


