
 

 

รหัสทัวร GOH1901108 
ทัวรสวิตเซอรแลนด แกรนด ทัวร 9 วัน 6 คืน (TG) 
ซูริค – น้ําตกไรน – ซูริค – เบิรน – เจนีวา – โลซานน – เซอรแมท 
เซอรแมท – ไคลนแมทเทอรฮอรน – อิสระชอปปم�ง -เซอรแมท – มองเทรอซ  
เขาชมปราสาทชิลยอง - เวเวย – อินเทอรลาเกน -อินเทอรลาเกน  
ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอรลาเกน -อินเทอรลาเกน – ลูเซิรน  
ลองเรือทะเลสาบลเูซิรน – ซูก -ซูริค 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

         กําหนดการเดินทาง                                                                                      
วันที่   2-10, 7-15, 23-31 มี.ค. 62 76,900.- 
วันที่   2-10 เม.ย. 62 83,900.- 
วันที่   5-13 เม.ย. 62 86,900.- 
วันที่   12-20, 16-24 พ.ค. 62 76,900.- 
วันที่   27 มิ.ย.-5 ก.ค. 62 76,900.- 

 
     เสนทางการเดินทาง 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เชา กลา
งวัน คํ่า โรงแรมท่ีพัก  

หรือ เทียบเทา 
1. กรุงเทพฯ  ✈ ✈ ✈  
2. กรุงเทพฯ - ซูริค – น้ําตกไรน – ซูริค - เบิรน ✈ O O HOLIDAY INN 

WEST SIDE 
3. เบิรน – เจนีวา – โลซานน – เซอรแมท O O O DERBY 
4. เซอรแมท – เขาไคลนแมทเทอรฮอรน – เซอรแมท  O O X DERBY 

5. 
เซอรแมท – มองเทรอซ – เขาชมปราสาทชิลยอง - เว
เวย –  
อินเทอรลาเกน 

O O O CITY 
OBERLAND 

6. อินเทอรลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอรลาเกน - 
ทานอาหารมื้อมื้อคํ่าบนยอดเขาฮารเดอร คูลม O O O CITY 

OBERLAND 
7. อินเทอรลาเกน – ลูเซิรน – ลองเรือทะเลสาบลูเซิรน – 

ซูก O X O ARCADE 
8. ซูก – ซูริค – สนามบิน O ✈ ✈  
9. กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  
 
 
   
 



 

 

   โปรแกรมการเดินทาง   
วันที่ 1: กรุงเทพฯ   
21.30 
น. 

คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 3 
เคานเตอร D สายการบินไทย โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 

วันที่ 2: กรุงเทพฯ - ซูริค – น้ําตกไรน – ซูริค - เบิรน 
00.35 
น. 

ออกเดินทางสูสวิสเซอรแลนด โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน TG 970 
***คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 2 เม.ย. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 01.05 น. 
และถึงซูริค เวลา 07.50 น.*** 

06.55 
น. 

เดินทางถึงสนามบินซูริค (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชั๋วโมง และจะ
เปลี่ยนเปน 5 ชั๋วโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง
และศุลกากร จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูเมืองชาฟฟ�เฮาเซิน (Schaffhausen) ชม
น้ําตกไรน (RhineFall) น้ําตกที่ใหญที่สุดในยุโรปสวยงามและตื่นตาตื่นใจ เกิดจาก 
แมน้ําไรนทั้งสายไหลผานหนาผากวาง 150 เมตร จึงเปนน้ําาตกขนาดใหญที่สุดใน
ยุโรป นําทานเดินทางสูเมืองซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญที่สุดในประเทศ นําทาน
ถายรูปกับโบสถฟรอมุนสเตอร (Fraumunster abbey) สรางขึ้นในป ค.ศ. 853 
โดยกษัตริยเยอรมันหลุยส ใชเปนสํานักแมชีที่มีกลุมหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอน
ใตของเยอรมันอาศัยอยู นําทานสูจัตุรัสปาราเดพลาทซ (Paradeplatz) เปนจัตุรัส
เกาแกที่มีมาตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 17 ปจจุบันเปนชุมทางรถรางที่สําคัญของเมือง
และยังเปนศูนยกลางการคาของยานธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญที่สุดใน
ประเทศ 

กลางวัน         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูกรุงเบิรน (Bern) ซึ่งไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปน



 

 

เมืองมรดกโลกในป ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิรนยังถูกจัดอันดับอยูใน    1 ใน 10 
ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในป ค.ศ.2010 นําทานชมบอหมีสีน้ําตาล 
(Bear Park) สัตวที่เปนสัญลักษณของกรุงเบิรน นําทาน  ชมมารกาสเซ ยานเมือง
เกา ปจจุบันเต็มไปดวยรานดอกไมและบูติค เปนยานที่ปลอดรถยนต จึงเหมาะกับ
การเดินเที่ยวชมอาคารเกา อายุ 200-300 ป นําทานลัดเลาะชม ถนนจุงเคอรน
กาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองน้ี ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปดวยรานภาพวาด
และรานขายของเกาในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซท คล็อคเคนทรัม อายุ 800 ป ท่ี
มี “โชว” ใหดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแตละครั้ง นําทานแวะถายรูปกับโบสถ 
Munster สิ่งกอสรางทางศาสนาที่ใหญที่สุดในประเทศสวิตเซอรแลนด ถูกสรางขึ้น
ในป ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพที่บรรยายถึงการตัดสินครั้งสุดทายของพระเจา   

คํ่า      รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง  
ที่พัก      เดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN WEST SIDE หรือเทียบเทา 

(เพ่ือความสะดวกของทาน กรุณาเตรียมกระเป�าสําหรับคางคืนที่เซอรแมน 2 คืน ใน
คืนถัดไป) 

วันที่ 3: เบิรน – เจนีวา – โลซานน – เซอรแมท 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองเจนีวา นําชมเมืองที่เปนศูนยกลางการประชุมนานาชาติ เมือง

ที่ตั้งองคการสากลระดับโลก อาทิ องคการการคาโลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล 
ฯลฯ ถายรูปกับ น้ําพุเจทโด ที่ฉีดสายน้ําพุงสูงขึ้นไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปด
เฉพาะวันอากาศดี) และถายรูปกับ นาฬิกาดอกไม สัญลักษณที่สําคัญของเมืองเจนี
วา 

กลางวัน        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 



 

 

บาย ทานเดินทางสูเมืองโลซานน (Lausanne) ซึ่งตั้งอยูตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา 
เมืองโลซานนนับไดวาเปนเมืองที่มีเสนหโดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหน่ึงของ
สวิตเซอรแลนด มีประวัติศาสตรอันยาวนานมาตัง้แตศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมัน
มาตั้งหลักแหลงอยูบริเวณริมฝم�งทะเลสาบที่น่ี เมืองโลซานนมีความสวยงามโดย
ธรรมชาติ ทิวทัศนที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักทองเที่ยว
จากทั่วโลกใหมาพักผอนตากอากาศที่น่ี เมืองน้ียังเปนเมืองที่มีความสําคัญสําหรับ
ชาวไทยเน่ืองจากเปนเมืองที่เคยเปนที่ประทับของสมเด็จยา จากน้ันนําทานชม 
สวนสาธารณะที่มีรูปปم�นลิง 3 ตัว ปดหู ปดปาก ปดตา อันเปนสถานที่ทรงโปรดของ
ในหลวงเมื่อทรงพระเยาว และถายรูปกับ ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยสงไปตั้งใน
สวนสาธารณะของเมืองโลซานน นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) 
เพ่ือเดินทางสูเมืองเซอรแมท (Zermatt) เมืองแหงสกีรีสอรท ยอดนิยมท่ีไดรับความ
นิยมสูง เน่ืองจากเปนเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไมใช
น้ํามันเช้ือเพลิง แตใชแบตเตอรี่เทาน้ัน และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเปนยอดเขาแม
ททอรฮอรน  (Matterhorn) ที่ ได ชื่ อว าเป นยอดเขาที่ มี รูปทรงสวยที่ สุ ด ใน
สวิตเซอรแลนด 

คํ่า       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก      เดินทางเขาสูที่พัก DERBY หรือเทียบเทา 

*** ในกรณีที่หองพักในเมืองเซอรแมทเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ินําพาทานไปเดิน
เลนที่เมืองเซอรแมทและยายไปพักที่เมืองขางเคียงแทน*** 

วันที่ 4:    เซอรแมท – ไคลนแมทเทอรฮอรน – อิสระชอปปم�ง 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางโดยกระเชาไฟฟ�าเพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไคลนแมท



 

 

เทอรฮอรน (Klien Matterhorn) ที่สูงถึง 4,478 เมตร และไดชื่อวาเปนยอดเขาที่
มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอลป� ชื่นชมกับทิวทัศนที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สุด
บริเวณไคลนแมทเทอรฮอรน 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง  
บาย เขาชมถํ้าน้ําแข็งที่อยูสูงที่สุดในสวิส ถายรูปกับรูปแกะสลักน้ําแข็งที่สวยงาม ไดเวลา

พอสมควร นําคณะเดินทางลงจากเขาใหเวลาทานเต็มอ่ิมกับเมืองเซอรแมท 
(Zermatt) อิสระใหทานไดเดินชมเมือง ถายรูปและเลือกซื้อของที่ระลึกตาม
อัธยาศัย 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
 

ที่พัก       เดินทางเขาสูที่พัก DERBY หรือเทียบเทา 
*** ในกรณีที่หองพักในเมืองเซอรแมทเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์นําพาทานไปเดิน
เลนที่เมืองเซอรแมทและยายไปพักที่เมืองขางเคียงแทน*** 

วันที่ 5: เซอรแมท – มองเทรอซ – เขาชมปราสาทชิลยอง - เวเวย – อินเทอรลาเกน 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําทานเดินทางโดยรถไฟจากเมืองเซอรแมท สูเมืองแทซ เพื่อนําทานเดินทางโดยรถ

โคชปรับอากาศสู เมืองมองเทรอซ (Montreux)  เมืองตากอากาศที่ตั้ งอยูริม
ทะเลสาบเจนีวา ไดชื่อวาริเวียราของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน บานเรือน 
ริมทะเลสาบ  นําทานเขาชมปราสาทชิลยอง(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุ
กวา 800 ป สรางขึ้นบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา  ตั้งแตยุคโรมันเรืองอํานาจโดย
ราชวงศ SAVOY โดยมีจุดมุงหมายเพื่อควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและ
ขบวนสินคาที่จะสัญจรผานไปมาจากเหนือสูใตหรือจากตะวันตกสูตะวันออกของ



 

 

สวิตเซอรแลนด เน่ืองจากเปนเสนทางเดียวที่ไมตองเดินทางขามเทือกเขาสูงชัน 
ปราสาทแหงน้ีจึงเปรียบเสมือนดานเก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับรอยป 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองเวเวย (Vevey) ตั้งอยูริมชายฝم�งดานเหนือของ

ทะเลสาบเจนีวา เปนเมืองที่ไดชื่อวาเปน “ไขมุกแหงริเวียราสวิส” (Pearls of the 
Swiss Riviera) ดินแดนที่เหมาะแกการทํากิจกรรมแทบทุกฤดูกาล แลวนําทาน
เดินทางตอสูเมืองอินเทอรลาเกน (Interlaken) เปนเมืองที่ตั้งอยูระหวาง ทะเลสาบ
ทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ (Lake Brienz)       อิสระใหทานได
สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอรแลนดในเมืองเล็กๆ 

คํ่า        รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง (ชีสฟองดูว) 
ที่พัก       เดินทางเขาสูที่พัก CITY OBERLAND หรือเทียบเทา 

  
วันที่ 6: อินเทอรลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอรลาเกน –  

ทานอาหารมื้อมื้อคํ่าบนยอดเขาฮารเดอร คูลม 

เชา      รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
  ออกเดินทางสูเมืองกรินเดอวาลด (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงามและ

ยังเปนที่ตั้งสถานีรถไฟขึ้นสู ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อป คศ.2001  
องคการยูเนสโกประกาศใหยอดเขาจุงเฟรา เปนพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแหง
แรกของยุโรป นําคณะน่ังรถไฟทองเที่ยวธรรมชาติ ข้ึนพิชิตยอดเขาจุงเฟราที่มีความ
สูงกวาระดับน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวางเสนทางขึ้นสูยอด
เขาทานจะไดผานชมธารน้ําแข็งที่มีขนาดใหญจนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค 
(Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยูสูงที่สุดในยุโรป (Top of Europe) เขาชมถํ้า



 

 

น้ําแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักใหสวยงาม อยูใตธารน้ําแข็งลึกถึง 30 เมตร 
กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพื้นเมือง 
บาย พาทานชมวิวที่ ลานสฟงซ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป      ที่

ระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดกวางไกลที่ถึงชายแดนสวิส 
สัมผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป� ยาว
ถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไมเคยละลาย อิสระใหทานไดสนุกสนานกับ
การถายรูป เลนหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาและที่ไมควร
พลาดกับการสงโปสการดโดยที่ทําการไปรษณียที่สูงทีสุ่ดในยุโรป นําคณะเดินทางลง
จากยอดเขากลับสูเมืองอินเทอรลาเกน อิสระใหทานไดเดินชมความนารักและโรแมน
ติคของเมือง พรอมเลือกซื้อนาฬิกาสวิสฯจากรานคาช้ันนํา จากนั้นเดินทางสูยอดเขา
ฮารเดอร คูลม (Harder Kulm) เหนือสุดแหงอินเทอรลาเกน นําทานเดินทางโดย
รถ ไฟ รางไฟฟ� า  (Funicular) ที่ ร ะดั บ ความสู ง เพี ย ง  1 ,3 22  เมตรเห นือ
ระดับน้ําทะเล ดื่มดํากับทัศนียภาพ 3 ขุนเขา ของดินแดนยุงเฟรา ไดแก ยอดเขา ไอ
เกอร (ยอดเขาผูเฒา) เมิ้นซ (ยอดเขานักบวช) และ ยุงเฟรา (ยอดเขาสาวงาม) ซึ่ง
ทานสามารถชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาไดที่สะพานชมวิวบนยอดเขาและยังเปน
จุดชมวิวเมืองอินเทอรลาเกนที่ขนาบดวยทะเลสาบเบรียนและทูน  
เขาฮารเดอร คูลม เปดใหบริการ ถึงวันที่ 14 เม.ย. ถึง 25 พ.ย. 2019 
***คณะเดินทางวันที่ 5-13 ก.พ.,  2-10 มี.ค., 7-15 มี.ค., 23-31 มี.ค., 2-10 
เม.ย., 5-13 เม.ย.  ทางเขาฮารเดอร คูลม ไดปดทําการ ทางบริษัทขอนําทาน
รับประทานอาหารไทยในเมืองอินเทอลาเกนเปนการทดแทน*** 

คํ่า       รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง บนยอดเขา HARDER 
KULM PANORAMA RESTAURANT  



 

 

ที่พัก        เดินทางเขาสูที่พัก CITY OBERLAND หรือเทียบเทา 
วันที่ 7: อินเทอรลาเกน – ลูเซิรน – ลองเรือทะเลสาบลูเซิรน – ซูก 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู เมืองลู เซิรน (Lucerne) เมืองทองเที่ ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของ

สวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา จากน้ันพาทานชมสิงโต
หินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเปน
อนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติใน
ฝร่ังเศสเม่ือป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 
204 เมตร ทอดขามผานแมน้ํารอยส (Reuss River) อันงดงามซึ่งเปนเหมือน
สัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกที่สุดในยุโรป สรางขึ้น
เมื่อป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิส 
ตลอดแนวสะพาน  จากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาของสวิส เชน ช็อคโกแลต, 
เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปน
ตน 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย นําทานลองเรือทะเลสาบลูเซิรน (Lake Lucerne Cruise) ทะเลสาบสี่พันธรัฐที่มี

ขนาดใหญเปนอันดับที่4 ของประเทศมีความงดงามของทัศนียภาพอยูทามกลางหุบ
เขาที่ โอบลอมดวยยอดเขาริ กิ  (MountRigi) และยอดเขาพิลาตุส (Mount 
Pilatus) ทําใหวิวทิวทัศนดูงดงามยิ่งขึ้นทะเลสาบลูเซิรน ไดชื่อวาสวยสุดใน
สวิตเซอรแลนดทัศนียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลูเซิรน เปนอาคารบานเรือนแบบ
สมัยใหม  มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง ริมทะเลสาบจัดเปน
สวนสาธารณะ มีดอกไมนานาพรรณออกดอกบานสะพรั่ง เดินทางตอสูเมืองซุก 



 

 

(Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยายตั้งอยูทางภาคกลาง
ตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแลว เมืองน้ียังมี
อัตราการเก็บภาษีที่คอนขางตํ่าจึงถือเปนที่ตากอากาศที่นิยมของเหลาเศรษฐี คนดัง
สําคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ทานอาจจะเห็นซูเปอรคารจอดเรียงรายอยู 2 ขาง
ทาง จนเปนเรื่องธรรมดาไปเลย นําทานชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock 
Tower) แลนดมารกที่สําคัญแหงหน่ึงของเมือง ดวยความสูงของหอถึง 52 เมตร
และความโดดเดน ของหลังคาซึ่งเปนสีน้ําเงินขาวโดนเดนตัดกับสีหลังคาสีน้ําตาล
ของบานเมืองสวยงามอยางยิ่ง มีเวลาใหทานเดินขึ้นบันไดสูจุดชมวิวดานบนของหอ
นาฬิกา ที่ทานจะสามารถเห็นวิวที่สวยงามโดยรอบของเมืองซุก นําทานเขาชมโบสถ
เซนทออสวอรล (St Oswald's church) โบสถศักดิ์สิทธิ์ที่สําคัญของเมือง ตัว
โบสถสรางขึ้นตั้งแต ค.ศ. 1478 ใชเวลาการกอสรางนานถึง 6 ป ถือเปนหน่ึงใน
สถาปตยกรรมที่สําคัญที่สุดในชวงโกธิคตอนปลายแหงหน่ึงในสวิตเซอรแลนด 
นอกจากน้ี ชาวสวิสยังมีความเช่ืออีกวา  ถาใครมีเรื่องทุกขรอนใดๆ หรือเจ็บป�วย ถา
ไดมาขอพรกับโบสถแหงน้ี จะชวยบรรเทาใหดีขึ้นอยางรวดเร็ว (กรณีถามีพิธีภายใน
โบสถ อาจไมไดรับอนุญาตใหเขาชม) นําทานเขาชมรานทําทองที่เกาแกที่สุดในยุโรป 
(The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปด
ทําการตั้ งแตสมัยศัตวรรตที่  16 ภายในตัวอาคารมีการตกแตงในรูปแบบ
สถาปตยกรรมสมัยจักวรรดินโปเลียน มซีุมประตูและเสาโรมัน มรีูปปم�นและจิตรกรรม
ฝาผนัง ดวยการวาดลายหินออนดวยมือ ในป 1971 ไดเปดรานน้ีเปนพิพิธภัณฑ
ศิลปะลํ้าคาและเครื่องประดับหายาก และบางชิ้นมีเพียงชิ้นเดียวในโลก มีเวลาให
ทานเดินชื่นชมอาคาร งานศิลปะลํ้าคาและเครื่องประดับหายากแลว ในสวนของ 
Lohri Store ยังมีนาฬิกาชั้นนําระดับโลกใหทานเลือกซื้อเลือกชมอาทิ เชน Patek 



 

 

Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, 
Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer 
ฯลฯ และไมควรพลาดเคกเชอรรี่ Zug Cherry Cake (Zuger Kirschtorte) 
จากราน Speck เคกที่มรีสชาติที่เปนเอกลักษณและมีขายมากวารอยป มีบุคคลที่มี
ชื่อเสียงมากมายตางเคยลิ้มลองเคกจากรานน้ี เชน Charlie Chaplin, Winston 
Churchill หรือสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส โดยเมืองซุกน้ีมีการทําฟารมผลไม 
ทั้งสตอเบอรรี่, บูลเบอรรี่, ราสเบอรรี่,ลูกแพร ฯลฯ รวมทั้ง เชอรรี่ ท่ีมีปลูกมากกวา 
40,000 ตน 

คํ่า        รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก       เขาสูที่พัก โรงแรม ARCADE หรือเทียบเทา 
วันที่ 8: ซูก – ซูริค – สนามบิน 
เชา       รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
08.30 
น. 

นําทานเดินทางสูสนามบินซูริค เพื่อทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลา     ชอป
ปم�งสินคาปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน 

13.15 
น. 

ออกเดินทางสูกรุงเทพ โดยเที่ยวบินที ่TG 971 
***คณะเดินทางต้ังแตวันที่ 2 เม.ย. 62 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 13.30 น. 
และถึงกรุงเทพฯ เวลา 05.30 น.*** 

วันที่ 9: กรุงเทพฯ   
06.10 
น. 

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

 



 

 

***รานคาในยุโรปสวนใหญจะปดทําการในวนัอาทิตย, ขอสงวนสิทธิ์การยายเมืองทีเ่ขาพัก เชน กรณี
ที่เมืองน้ันมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขาพักเมืองที่ใกลเคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการ

ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 
กรุณาอานหมายเหตุใหละเอียดทุกขอ 

หมาย
เหต ุ  

1. บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิในการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย อันเกิดจาก
เหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไมสามารถควบคุมได เชน การนัดหยุดงาน, จลาจล, การ
ลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองไมอนุญาตให
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง 
รวมท้ังในกรณีที่ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ (เลมสีน้ําเงิน) เดินทาง  
หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง      
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว โดยไมตอง
แจงใหทราบลวงหนา 
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 
4. กรณีที่คณะไมครบจํานวน 15 ทาน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง 
โดยทางบริษัทฯ  จะแจงใหทานทราบลวงหนา 14 วันกอนการเดินทาง  
5. เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร ทางบริษัทฯ จะถือวาทานรับทราบและยอมรับ
เงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอแลว 

ในกรณีที่ลูกคาตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ 
กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัทฯ กอนทุกคร้ัง มิฉะน้ันทางบรษิัทฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจาย
ใดๆ ทั้งสิ้น 

โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสภาวะ
อากาศ 

และเหตุสุดวิสัยตาง ๆ ที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบรษิัทฯ จะคํานึงถึง
ผลประโยชนและ 

ความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเปนสําคัญ 
 
 
 



 

 

โปรแกรม : SWITZERLAND GRAND TOUR 9 วัน 6 คืน  
โดยสายการบินไทย (TG) 
 
กําหนดวันเดินทาง :    

2-10, 7-15, 23-31 มี.ค. 62    
อัตราคาบริการ ราคา 

ผูใหญพักคู 1 หอง ทานละ 76,900.- 
ผูใหญ 3 ทาน 1 หอง ทานละ (กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเร่ือง
โรงแรมท่ีพัก) 76,900.- 
พักหองเด่ียว เพ่ิมทานละ 10,500.- 
เด็กมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 1 ทาน ทานละ 76,900.- 
เด็กไมมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 2 ทาน ทานละ 
(กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก) 76,900.- 
ราคาทัวรไมรวมต๋ัวเครือ่งบิน ทานละ 54,900.- 

ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาประเทศสวิตเซอรแลนด 
(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวนัยื่น เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทัวร เร่ิมตนที่ทานละ 
(ราคาสามารถยืนยันไดก็ตอเมื่อที่น่ัง confirm เทาน้ัน) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม ** 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กําหนดวันเดินทาง :   2-10 เม.ย. 62     
อัตราคาบริการ ราคา 

ผูใหญพักคู 1 หอง ทานละ 83,900.- 
ผูใหญ 3 ทาน 1 หอง ทานละ (กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเร่ือง
โรงแรมท่ีพัก) 83,900.- 
พักหองเด่ียว เพ่ิมทานละ 10,900.- 
เด็กมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 1 ทาน ทานละ 83,900.- 
เด็กไมมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 2 ทาน ทานละ 
(กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก) 83,900.- 
ราคาทัวรไมรวมต๋ัวเครือ่งบิน ทานละ 50,900.- 

ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาประเทศสวิตเซอรแลนด 
(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวนัยื่น เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทัวร เร่ิมตนที่ทานละ 
(ราคาสามารถยืนยันไดก็ตอเมื่อที่น่ัง confirm เทาน้ัน) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม ** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กําหนดวันเดินทาง :   5-13 เม.ย. 62     
อัตราคาบริการ ราคา 

ผูใหญพักคู 1 หอง ทานละ 86,900.- 
ผูใหญ 3 ทาน 1 หอง ทานละ (กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเร่ือง
โรงแรมท่ีพัก) 86,900.- 
พักหองเด่ียว เพ่ิมทานละ 10,900.- 
เด็กมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 1 ทาน ทานละ 86,900.- 
เด็กไมมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 2 ทาน ทานละ 
(กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก) 86,900.- 
ราคาทัวรไมรวมต๋ัวเครือ่งบิน ทานละ 56,900.- 

ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาประเทศสวิตเซอรแลนด 
(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวซีาในวนัยื่น เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทัวร เร่ิมตนที่ทานละ 
(ราคาสามารถยืนยันไดก็ตอเมื่อที่น่ัง confirm เทาน้ัน) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม ** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กําหนดวันเดินทาง :  12-20, 16-24 พ.ค. 62  
27 มิ.ย.-5 ก.ค. 62     
อัตราคาบริการ ราคา 

ผูใหญพักคู 1 หอง ทานละ 76,900.- 
ผูใหญ 3 ทาน 1 หอง ทานละ (กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเร่ือง
โรงแรมท่ีพัก) 76,900.- 
พักหองเด่ียว เพ่ิมทานละ 10,900.- 
เด็กมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 1 ทาน ทานละ 76,900.- 
เด็กไมมีเตียง (อายุไมเกิน 12 ป) พักกับผูใหญ 2 ทาน ทานละ 
(กรุณาอานขอมูลเพิ่มเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก) 76,900.- 
ราคาทัวรไมรวมต๋ัวเครือ่งบิน ทานละ 53,900.- 

ไมรวมคาธรรมเนียมวีซาประเทศสวิตเซอรแลนด 
(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาในวนัยื่น เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท 

ชั้นธุรกิจเพ่ิมเงินจากราคาทัวร เร่ิมตนที่ทานละ 
(ราคาสามารถยืนยันไดก็ตอเมื่อที่น่ัง confirm เทาน้ัน) 80,000.- 

** โรงแรมในยุโรป ไมอนุญาตใหเด็กอายุตํ่ากวา 7 ป เขาพักแบบไมมีเตียงเสริม ** 
 

1. คาต๋ัวเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอม
คณะ (ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไข
ของสายการบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเทีย่วตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรอืเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 



 

 

7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก
เจาหนาท่ี) 

          คาประกันอุบัติเหตคุุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 
บาท  
          คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตาม
เงือ่นไขกรมธรรม) 
          ** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพ
สามารถสอบถามขอมูล  
          เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
          เบ้ียประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
          เบ้ียประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
          **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
          [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 

8. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

อัตราคาบริการน้ีไมรวม  
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องด่ืมที่ส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, 

คาธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 
ก.ก.และมากกวา 1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คา
กระเป�าเดินทางหรือของมีคาที่สูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบรกิารยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศสวิสเซอรแลนด (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาใน

วันยื่น เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (17 สวิตฟรังก) *** สําหรับคณะที่ออกเดินทาง

ตั้งแต 1ก.ค.62 เปนตนไปคาทิปพนักงานขับรถและไกดทองถิ่นจะปรับเปน 24 สวิตฟ
รังก ตอทาน *** 

7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 สวิตฟรังก) 
 
เงื่อนไขการจอง 

1. ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเม่ือไดรับเงินมัดจําแลว
เทาน้ัน 

2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ
จองคิวยื่นวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง  
หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันที 
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ

เจาหนาท่ี  
กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไมรับผิดชอบ คาใชจายท่ีเกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ท้ัง
แบบหมูคณะและยื่น  



 

 

รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอนการจองได
จากทางเจาหนาที่ 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค
ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมงติดตอกนั 
ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการ
เดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
  ขอมูลเบ้ืองตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นขอวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทางบริษัท 
ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่งบาง
สถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หาก
นับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม และ
กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการเดินทางของ



 

 

ทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือเดินทาง ตอง
เหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอ
ปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอยฉีก
ขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

6.  
  ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องต๋ัวเครื่องบินและที่น่ังบนเครื่องบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร ไม
วาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่ เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการให
ที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  



 

 

3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทําให

คณะเดินทางไมครบตามจํานวนที ่ 
     บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทาง

อ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป    
     ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  
6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง 

บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน    
    ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียม

ในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียมวีซาตามที ่ 
    สถานทูตฯ เรียกเก็บ  
7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระคา

ทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอ 
    เก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซาและคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน 

หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว)     
    คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  
8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  

ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 
9. กรณีผู เดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ

เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของ 
    สงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทํา
ใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และ 
    หองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภท
อาจจะไมติดกันและบางโรงแรม   
    อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพัก
ในเมืองเต็ม  
    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัต  
     และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สวิตเซอรแลนด) 
ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ 7วันทําการ 

ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา TLS Contact 
เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัวจริง 1 

ชุด และสําเนา 1 ชุด 
ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 

 
**ลูกคากรุณาอยายึดตดิกับการยื่นขอวีซาในอดีต 

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการยื่นอยูเรื่อย ๆ** 
 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ 
หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบ
ทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิ่มเติม 
และ บางสถานทูตอาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผู
เดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 
 

2. รูปถาย รปูถายสีหนาตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 



 

 

***ใบหนาสูง2.5- 3 CM.ขึ้นอยูกับลักษณะใบหนาของแตละบุคคล  พื้นหลังขาวเทาน้ัน ถาย
ไมเกิน 6 เดือน รวบผม ใหเห็นหู เห็นค้ิว หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใสคอนแทค
เลนส รูปไมเลอะหมึก.และไมมีรองรอยชํารุด*** 
ตัวอยางรูป 

 
 

3. หลักฐานการทํางาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือ

หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน 

สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน    หนังสือรับรองการทํางาน จากบรษิัทฯ ระบุตําแหนง, เงินเดือน, วันเริ่มทํา

งาน, วันลา 
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศกึษา ใชหนังสือรับรองการเรยีนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา “TO 



 

 

WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
 

4. หลักฐานการเงิน  
- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement บัญชีออมทรัพยธรรมดาของ

ธนาคารทัว่ไป ยอนหลัง 6 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน (รบกวนลูกคาทํารายการ
เดินบัญชี โดยการฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ Statement เพ่ือใหอัพเดทไม
เกิน 15 วันหรืออยูในเดือนท่ียื่นวีซา 

- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ใชสําเนา Bank Statement บัญชีออมทรัพย
ยอนหลัง 6 เดือน(ของผูท่ีออกคาใชจาย)  

- **Bank Statement จะตองสะกดชื่อ-นามสกุลใหตรงกบัพาสปอรต แสดงเลขท่ีบัญชีครบ
ทุกตัว และจะตองมีแสดงทั้งหมดในทุก ๆ หนา 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถาธนาคารออกมาเปนรูปแบบที่เปนตัวครึ่ง
กระดาษ A4 ไมสามารถใชยื่นได รบกวนแจงธนาคารใหออกเปนรูปแบบฉบบัเด็ม 
 

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชตีิดลบ บัญชกีระแสรายวัน 
 พันธบัตร ตราสารหน้ี กองทุน และสลากออมสิน** 

5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบตัร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 



 

 

 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบดิา

จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา)พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอ
ตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารยื�นวีซ่าอาจมีการปรับเปลี�ยนและขออพัเดทเพิ�มเติมไดทุ้กเวลา หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิ�มเติม 

 
แบบฟอร์มสาํหรับกรอกขอ้มูลยื�นวีซ่าเชงเกนประเทศสวิตเซอร์แลนด ์

 
(กรุณากรอกขอ้มูลให้ครบถว้นตามความเป็นจริงทุกขอ้  เนื�องจากจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน) 

 
ชื�อ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
�. นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

�. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชื�อตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 

�. สถานที�เกิด (จงัหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

�. ประเทศที�เกิด……………………………………………………………………………….………………… 

�. สญัชาติปัจจุบนั ................................สญัชาติโดยกาํเนิด หากต่างจากปัจจุบนั………………………….. 

�. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                     แต่งงาน (จดทะเบียน)                   แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)               

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คู่สมรสเสียชีวิต) 

  อื�นๆ (โปรดระบุ)……………. 

��. ในกรณีที�ผูส้มคัรขอวีซ่าเป็นเด็ก อายตุ ํ�ากวา่ �� ปีบริบูรณ์ ให้ใส่ชื�อ และที�อยู ่ผูป้กครอง 

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

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

 

��. ที�อยูปั่จจุบนัของผูข้อวีซ่า 

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

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

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

   หมายเลขโทรศพัทมื์อถือที�ติดต่อได.้................................................................. 

��. อาชีพปัจจุบนั (หากคา้ขาย ให้ระบุดว้ยว่าคา้ขายอะไร เช่น ขายเสื�อผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

��. ชื�อบริษทัหรือร้านคา้ และที�อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สาํหรับนกัเรียน นกัศึกษา กรุณากรอกชื�อ ที�อยูข่องสถาบนัศึกษา  

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



 

 

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

 

��. วีซ่าเชงเกนที�เคยไดรั้บในระยะเวลา � ปีที�ผา่นมา 

            ไม่เคย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ั�งแต่วนัที�..........................ถึงวนัที�............................ 

15. เคยถูกพิมพล์ายนิ�วมือเพื�อการขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี�  

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวนัที� หากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคา้เคยมีวีซ่าเชงเกน้ รบกวนท่านถ่ายสาํเนาหนา้วีซ่าเชงเกน้ตวัล่าสุดแนบมาดว้ย** 

16.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

��. ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการดาํรงชีพระหวา่งการเดินทางและพาํนกัอยูข่องผูร้้องขอ 

      ตวัผูข้อวีซ่าเอง    มีผูอื้�นออกให้(ญาติ/บริษทั/องคก์ร)  

        กรุณาระบุชื�อ ......................................................   

สิ�งที�ช่วยในการดาํรงชีพ    …………………………………………………..…   

   เงินสด     สิ�งที�ช่วยในการดาํรงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บตัรเครดิต      ที�พกัที�มีผูจ้ดัหาให้ 

   ชาํระค่าที�พกัล่วงหนา้แลว้    ค่าใชจ่้ายทั�งหมดระหวา่งพาํนกัมีผูอ้อกให ้

   ชาํระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้    ชาํระค่าพาหนะล่วงหนา้แลว้ 

   อื�นๆ (โปรดระบุ)     อื�นๆ (โปรดระบุ)    

   

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

หมายเหต ุ การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี�ยวขอ้งใดๆทั�งสิ�น ทั�งนี�บริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอาํนวยความ

สะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่านั�น 



 

 

 

 


