
 

 

รหัสทัวร B2B2000391 
ทัวรยุโรป สวิตเซอรแลนด โรแมนติก เทือกเขาแอลป� 7 วัน 4 คืน (EK) 
โลซานน | กลาเซียร 3000 | เซอรแมท | อินเทอรลาเคน | ยอดเขาจุงเฟรา | ลูเซิรน  

 

 
 

 



 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ 
22.00 

น. 
คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู โดยสารระหวางประเทศประตู 9 
เคานเตอร T สายการบิเอมิเรตส โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ - ดูไบ – ซูริค – ลูเซิรน 
01.05 

น. 
ออกเดินทางสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เท่ียวบินที่ EK 385 
***คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 02 เม.ย. – 26 พ.ค. 63 ออกเดินทาง เวลา 01.15 น. 
และถึงดูไบ เวลา 04.45 น.*** 
***คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 02 มิ.ย. – 07 ก.ค. 63 ออกเดินทาง เวลา 01.35 น. 
และถึงดูไบ เวลา 04.45 น.*** 

05.00 
น. เดินทางถึง สนามบินดูไบ นําทานเปลี่ยนเครื่องเพ่ือเดินทางตอ 

08.25 
น. 

ออกเดินทางสูซูริค ประเทศสวิตเซอรแลนด  โดยเท่ียวบิน  EK 087 
***คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 02 เม.ย. เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 08.40 น. และ
ถึงซูริค เวลา 13.20 น.*** 

12.25 
น. 

เดินทางถึงสนามบินซูริค (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเปน 5 
ชั่วโมงในวันที่ 29 มีนาคม 2563) หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร 
จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูเดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเที่ยวยอดนิยม
อันดับหน่ึงของสวิตเซอรแลนด ท่ีถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา จากน้ันพาทาน
ชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อ
เปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติใน
ฝรั่งเศสเมื่อป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ  
วันที่ 2. กรุงเทพฯ - ดูไบ – ซูริค – ลูเซิรน 
วันที่ 3. ลูเซิรน – เขาจุงเฟรา – อินเทอรลาเคน 
วันที่ 4. อินเทอรลาเคน – เบิรน – กลาเซียร 3000 – เซอรแมท 
วันที่ 5. เซอรแมท – เวเวย – มองเทรอซ – โลซานน 
วันที่ 6. โลซานน – เจนีวา – สนามบิน  
วันที่ 7. กรุงเทพฯ 
 



 

 

204 เมตร ทอดขามผานแมนํ้ารอยส (Reuss River) อันงดงามซึ่งเปนเหมือน
สัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกที่สุดในยุโรป สรางขึ้นเมื่อป 
ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิส ตลอดแนว
สะพาน  จากน้ันใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาของสวิส เชน ช็อคโกแลต, เครื่องหนัง, มีด
พับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน 

คํ่า รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก IBIS STYLES LUZERN CITY หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 3 ลูเซิรน – เขาจุงเฟรา – อินเทอรลาเคน 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู เมืองกรินเดอวาลด (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงามและยัง
เปนที่ตั้งสถานีรถไฟขึ้นสู ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อป ค.ศ. 2001 องคการ
ยูเนสโกประกาศใหยอดเขาจุงเฟรา เปนพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแหงแรกของยุโรป 
นําคณะน่ังรถไฟทองเที่ ยวธรรมชาติ  ขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟราที่ มีความสูงกวา



 

 

ระดับน้ําทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวางเสนทางขึ้นสูยอดเขาทานจะได
ผานชมธารน้ําแข็งที่มีขนาดใหญจนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค (Jungfraujoch) 
สถานีรถไฟที่อยูสูงที่สุดในยุโรป (Top of Europe) เขาชมถํ้านํ้าแข็ง (Ice Palace) 
ที่แกะสลักใหสวยงาม อยูใตธารน้ําแข็งลึกถึง 30 เมตร 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพื้นเมือง 
บาย พาทานชมวิวที่ลานสฟงซ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป ที่ระดับความ

สูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดกวางไกลที่ถึงชายแดนสวิส สัมผัสกับภาพของธาร
น้ําแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป� ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 
700 เมตร โดยไมเคยละลาย อิสระใหทานไดสนุกสนานกับการถายรูป เลนหิมะบนยอด
เขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาและที่ไมควรพลาดกับการสงโปสการดโดยที่ทํา
การไปรษณียที่สูงที่สุดในยุโรป นําคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไมซํ้าเสนทางเดิม ให
ทานไดชมวิวทิวทัศนที่สวยงามและแตกตางกันจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวทเทอบรุน
เนิ น (Lauterbrunnen) จาก น้ั น นํ าท าน เดิ น ท างต อ สู เมื อ งอิ น เท อ ร ล า เค น 
(Interlaken) เปนเมืองที่ตั้งอยูระหวาง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบ
เบรียนซ  (Lake Brienz) อิสระใหท านไดสัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบ
สวิตเซอรแลนดในเมืองเล็กๆ    

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูที่พัก CITY OBERLAND หรือเทียบเทา 

*** เพ่ือความสะดวกของทาน กรุณาเตรียมกระเป�าสําหรับคางคืนที่เซอรแมน 1 คืน 
ในคืนถัดไป *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 4 อินเทอรลาเคน – เบิรน – กลาเซียร 3000 – เซอรแมท 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสูกรุงเบิรน (Bern) ซึ่งไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปน
เมืองมรดกโลกในป ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิรนยังถูกจัดอันดับอยูใน 1 ใน 10 ของ
เมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในป ค.ศ. 2010 นําทานชมบอหมีสีนํ้าตาล 
(Bear Park) สัตวที่เปนสัญลักษณของกรุงเบิรน นําทานชมมารกาสเซ ยานเมืองเกา 
ปจจุบันเต็มไปดวยรานดอกไมและบูติค เปนยานที่ปลอดรถยนต จึงเหมาะกับการเดิน
เท่ียวชมอาคารเกา อายุ 200 – 300 ป ชมนาฬิกาไซท คล็อคเคนทรัม อายุ 800 ป ท่ี
มี “โชว” ใหดูทุกๆชั่วโมงในการตบีอกเวลาแตละครั้ง 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองโกล เดอ ปยง (Col De Pillon) เมืองที่ตั้งของสถานีกระเชา

ไฟฟ�าขนาดใหญที่จุผูโดยสารไดถึง 125 คน นําทานขึ้นกระเชายักษ ขึ้นสูเขากลาเซียร 
3000 (Glacier 3000) นําทานเดินขาม" The Peak Walk by Tissot"  สะพาน
แขวนที่มีความยาว 107 เมตร ขามหนาผาที่ระดับความสูง 3,000 เมตร ทานจะไดชม
ทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป� อันสวยงามแบบกวางไกลสุดสายตา *** หมาย
เหต:ุ เขากลาเซียร 3000 จะปดทําการ ระหวางเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน  คณะจะ
เปลี่ยนไปขึ้นกรอนเนอรแกรต (Gornergrat) แทน*** จากนั้นนําทานสูเมืองเซอร
แมท(Zermatt) เมืองแหงสกีรีสอรท ยอดนิยมที่ไดรับความนิยมสูง เน่ืองจากเปนเมืองที่
ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไมใชน้ํามันเชื้อเพลิง แตใชแบตเตอรี่
เทาน้ัน และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเปนยอดเขาแมททอรฮอรน (Matterhorn) ที่ไดชื่อ
วาเปนยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิส จากนั้นนําทานสูเมืองเซอรแมท(Zermatt) 
เมืองแหงสกีรีสอรท ยอดนิยมที่ไดรับความนิยมสูง เน่ืองจากเปนเมืองที่ปลอดมลพิษทาง
อากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไมใชน้ํามันเชื้อเพลิง แตใชแบตเตอรี่เทาน้ัน และยังมี
ฉากหลังของตัวเมืองเปนยอดเขาแมททอรฮอรน (Matterhorn) ที่ไดชื่อวาเปนยอดเขา
ที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิส 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก 

 
 
 
 

นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก DERBY หรือเทียบเทา 
*** ในกรณีที่ไมไดพักในเมืองเซอรแมท ทางบริษัทขอสงวนสิทธิน์ําพาทานไปเดิน
เลนที่เมืองเซอรแมทและยายไปพักที่เมืองขางเคียงแทน***   
 
 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
วันที่ 5 เซอรแมท – เวเวย – มองเทรอซ – โลซานน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 อิสระครึ่งวันชวงเชา โดยมีหัวหนาทัวรใหขอมูล หรือ คําแนะนํา คาใชจายทั้งหมด

เปนความรับผิดชอบของตัวทานเอง 
ใหทานอิสระเดินเที่ยวชมเมือง หรือ เลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย  
หรือจะเลือกขึ้นกระเชาไฟฟ�าเพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไคลนแมทเทอร
ฮอรน (Klien Matterhorn) ที่สูงถึง 4,478 เมตร และไดชื่อวาเปนยอดเขาที่มีรูปทรง
สวยที่สุดของเทือกเขาแอลป� ชื่นชมกับทิวทัศนที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สุดบริเวณไคลนแมท
เทอรฮอรน หรือน่ังรถไฟฟนเฟองสูสถานีรถไฟกรอนเนอรแกรต (Gornergrat 
railway) ทําทานเดินทางสูจุดชมวิวที่ทานจะไดเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขา
แมทเทอรฮอรน ที่สวยงาม นําทานเดินเทาสูบริเวณทะเลสาบที่อยูสูงจากระดับน้ําทะเล 
2,757 เมตร โดยบริเวณทะเลสาบน้ีเปนเงาสะทอนภาพเขาแมทเทอรฮอรน 
(Matterhorn's reflect) อันสุดสวยงามยิ่งนัก ( โดยปกตินํ้าในทะเลสาบ จะมาก
หรือนอยขึ้นอยูกับปริมาณนํ้าฝน และ สภาพอากาศ ชวงเวลาที่เดินทางไปชมอยู
ในชวงกลางป (พฤษภาคม – ตุลาคม) ถาชวงฤดูหนาวทะเลสาบจะกลายเปนนํ้าแข็ง) 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย นําทานเดินทางโดยรถไฟสูเมืองแทซ (Teasch) จากนั้นเดินทางสูเมืองเวเวย (Vevey) 

คือเมืองที่ต้ังอยูในรัฐโว ของประเทศสวิตเซอรแลนด โดยตัวเมืองต้ังอยูบนชายฝم�งทางตอน
เหนือของทะเลสาบเจนีวา ตางก็ขนานนามใหเมืองเวเวย เปน "ไขมุกแหงริเวียราสวิส"
(Pearls of the Swiss Riviera) ที่แมแตศิลปนตลกชื่อดังแหงฮอลลีวูด “ชาลี แชป
ลิน” ยังหลงไหลและไดอาศัยอยูที่ เมืองน้ีในบั้นปลายชีวิต นําทานเดินทางสูเมือง                           
มองเทรอซ (Montreux) เมืองตากอากาศที่ตั้งอยูริมทะเลสาบเจนีวา ไดชื่อวาริเวียรา
ของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน บานเรือน ริมทะเลสาบ  นําทานเขาชมปราสาท
ชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกวา 800 ป ) นําทานเดินทางสู
เมืองโลซานน (Lausanne) ซึ่งตั้งอยูตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานนนับได
วาเปนเมืองที่มีเสนหโดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหน่ึงของสวิตเซอรแลนด มีประวัติศาสตร
อันยาวนานมาตั้งแตศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหลงอยูบริเวณริมฝم�ง
ทะเลสาบที่น่ี เมืองโลซานนมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศนที่สวยงาม และอากาศที่
ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักทองเท่ียวจากทั่วโลกใหมาพักผอนตากอากาศที่น่ี เมืองน้ียัง
เปนเมืองที่มีความสําคัญสําหรับชาวไทยเน่ืองจากเปนเมืองที่เคยเปนที่ประทับของสมเด็จ
ยา นําทานชมชมสวนสาธารณะที่มีรูปปم�นลิง 3 ตัว ปดหู ปดปาก ปดตา อันเปนสถานที่
ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว และถายรูปกับ ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยสงไปตั้ง
ในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก DE LA PAIX หรือเทียบเทา  



 

 

  
วันที่ 6 โลซานน – เจนีวา – สนามบิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูเมืองเจนีวา (Geneva) นําชมเมืองที่ เปนศูนยกลางการประชุม

นานาชาติ เมืองที่ตั้งองคการสากลระดับโลก อาทิ องคการการคาโลก, กาชาดสากล,
แรงงานสากล ฯลฯ ถายรูปกับ นํ้าพุเจทโด ที่ฉีดสายน้ําพุงสูงขึ้นไปในอากาศถึง 390 ฟุต 
(เปดเฉพาะวันอากาศดี) และถายรูปกับ นาฬิกาดอกไม สัญลักษณที่สําคัญของเมืองเจนี
วา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูสนามบิน เพ่ือทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาชอปปم�งสินคา

ปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน 
20.40 

น. 
ออกเดินทางกลับสูดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 084 
***คณะเดินทางตั้งแตวันที่ 24 มี.ค. 63 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 21.40 น. 
และถึงดูไบ เวลา 06.10 น.*** 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 7  กรุงเทพฯ 
06.05 

น. 
เดินทางถึงดูไบ เพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 

09.30 
น. 

ออกเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ  โดยสายการบินเอมิเรตส เที่ยวบินที่ EK 372 
***คณะเดินทางวันที่ 24 มี.ค. – 26 พ.ค. 63 ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. ถึง
กรุงเทพฯ เวลา 18.55 น.*** 
***คณะเดินทางวันที่ 02 มิ.ย. – 07 ก.ค. 63 ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. ถงึ
กรุงเทพฯ เวลา 19.15 น.*** 

ราคาแนะนําเริ่มตนเพียง  
ROMANTIC SWISS ALPS 7D 4N  

โดยสายการบินเอมิเรตส 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

ทานละ 
13 – 19 ก.พ. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 36,100.- 7,900.- 
11 – 17 มี.ค. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 36,100.- 7,900.- 
24 – 30 มี.ค. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 36,100.- 7,900.- 
2 – 8 เม.ย. 63 62,900.- 62,900.- 62,900.- 41,100.- 7,900.- 

30 เม.ย.  
– 6 พ.ค. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 39,100.- 7,900.- 

20 – 26 พ.ค. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 39,100.- 7,900.- 
2 – 8 มิ.ย. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 39,100.- 7,900.- 
1 – 7 ก.ค. 63  59,900.- 59,900.- 59,900.- 39,100.- 7,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 
 
 
 
 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงิน

มัดจําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ที่มีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทํา

การจองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัท
ขออนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาท่ี 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีข้ันตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาที ่

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, 
มีโรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

อัตราคาบริการน้ีรวม 
1  คาต๋ัวเครื่องบิน ช้ันประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 

บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตาม

เงื่อนไขกรมธรรม) 



 

 

 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  

 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. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% (เฉพาะคาบริการ) 
 
อัตราคาบริการน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. ค าใชจายสวนตั ว อาทิ เชน  ค าเครื่องดื่มที่ สั่ งพิ เศษ , ค าโทรศัพท , ค าซักรีด , 

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

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทาน

เอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศสวิตเซอรแลนด (ประมาณ 3,500 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (12 สวิตฟรังก) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (24 สวิตฟรังก) 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 

 

 
 



 

 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน 
ซึ่งบางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลม
ออกมาระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนา
หนังสือเดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม
รับผิดชอบตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ 
ตองไมมีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  น่ังที่  Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมี
คุณสมบัติตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และ
ชวยเหลือผูอ่ืนไดอยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตู
ฉุกเฉินได (น้ําหนักประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและ
รางกาย และอํานาจในการใหที่น่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการ
บิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 



 

 

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  เก็บคาใชจาย

ทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผล

ทําใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจาก
เกิดความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตอง
นําไปชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งน้ีทาน
จะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋ว
เครื่องบินแลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน
การไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเดี่ยว (Single) ,หองคู  (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง 
(Triple Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมี
หองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิ
ตํ่า 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปน 
ผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สวิตเซอรแลนด) 

ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 7 วันทําการ 

ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา TLS Contact 

เอกสารกรุณาเตรียม 1 ชุด ยกเวน เอกสารที่ออกจากทางราชการและทางธนาคารขอเปนตัว
จริง 1 ชุด และสําเนา 1 ชุด 

ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดงึเลมออกมากอนได 

 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการยื่นวีซาดวย)  
 

***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทาง
บริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง



 

 

สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทย
ได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จํานวน 2 ใบ 
***ใบหนาสูง2.5- 3 CM.ขึ้นอยูกับลักษณะใบหนาของแตละบุคคล  พ้ืนหลังขาวเทานัน้ 
ถายไมเกิน 6 เดือน รวบผม ใหเห็นหู เห็นคิ้ว หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ ไมใส

คอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึก.และไมมีรองรอยชํารุด*** 

ตัวอยางรูป 

3. หลักฐานการทาํงาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรอื

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) 



 

 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 

4. หลักฐานการเงิน  
- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement บัญชีออมทรัพยธรรมดาของ

ธนาคารทั่วไป ยอนหลัง 6 เดือน ท่ีออกจากทางธนาคารเทาน้ัน (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-นามสกุลใหตรงกับพาสปอรต แสดงเลขท่ีบัญชี
ครบทุกตัว และจะตองมีแสดงทั้งหมดในทุก ๆ หนา 

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

**สถานทูตไมรับพิจารณาบัญชีติดลบ บัญชีกระแสรายวัน 

 พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

5. เอกสารสวนตัว 
- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 



 

 

- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

 

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

บิดาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบัมารดา)พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกบัเด็ก จากอําเภอ
ตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

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

 

 

 



 

 

                                                                            

เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทาง
สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 

 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศสวิตเซอรแลนด 

 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริงทุกขอ  เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซา
ของทาน) 

 

ชื่อ – นามสกุล ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานที่เกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………….………………… 

7. สัญชาติปจจุบัน ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 



 

 

9. สถานภาพ           โสด    แตงงาน (จดทะเบียน)        แตงงาน (ไมจดทะเบียน)              

  หยา                แยกกันอยู       หมาย (คูสมรสเสียชีวิต) 

  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีที่ผูสมัครขอวีซาเปนเด็ก อายุต่ํากวา 18 ปบริบรูณ ใหใสช่ือ และที่อยู ผูปกครอง 

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

11. ทีอ่ยูปจจุบันของผูขอวีซา 

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

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

   E-MAIL (ตองระบุ)............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพทมือถือท่ีติดตอได.................................................................. 

12. อาชีพปจจุบัน (หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเส้ือผา ขายอาหาร เปนตน) 

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

13. ชื่อบริษัทหรือรานคา และที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอก
ชื่อ ที่อยูของสถาบันศึกษา  

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

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



 

 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

            ไมเคย                   เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่..........................ถึงวันที่
............................ 

15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หาก
ทราบ)................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

    ไมเคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ)................................................ 

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

        กรุณาระบุชื่อ ......................................................   

สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 

   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)    

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

หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเกี่ยวของ
ใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผู
เดินทางเทานั้น 

 


