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TOUR CODE: EU171307BZ 
 

 

 

น ำทำ่นชมปราสาทนอยชวานสไตน ์(Neuschwanstein  Castle) ตน้แบบปรำสำทในเทพนยิำย ขึน้เขำที่

มคีวำมสงูทีส่ดุแหง่เยอรมนี ซุกสปิตเซ ่(Zugspitze Mountain) น ำท่ำนเดนิทำงสูป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

เยอืนเมอืงชำฟเฮำเซน่ เพือ่ชม น ้ำตกไรน์ ทีม่ขีนำดใหญ่ทีส่ดุในยุโรป เทีย่วลูเซริน์ (Lucerne)  เมอืงยอด

นยิม ขึน้รถไฟพชิติยอดเขาจงุเฟรา (Jungfrau) ทีม่คีวำมสงูกวำ่ระดับน ้ำทะเลถงึ 3,454 เมตร พำเทีย่วกรงุ

เบริน์ (Bern) เมอืงหลวงทีไ่ดรั้บกำรขึน้ทะเบยีนเป็นเมอืงมรดกโลก เทีย่วชมเมอืงเวเวย่ ์(Vevey) เมอืงทีไ่ด ้

ชือ่ว่ำเป็น “ไข่มุกแห่งรเิวยีร่ำสวสิ”ถ่ำยรูปกับปราสาทชลิยอง (Chillon castle) ปรำสำทโบรำณอำยุกว่ำ 

800 ปี ทีเ่มอืงมองเรอซ ์เทีย่วเมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) ตำมรอยทีป่ระทับของสมเด็จยำ่ ณ เมอืงโลซานน ์

(Lausanne) ถำ่ยรปูกับน า้พจุรวดเจ็ทโด ้(JET D'EAU) ณ กรงุเจนวีำ(Geneva) 

   

ทวัรเ์ยอรมน ีสวติเซอรแ์ลนด ์  

8 วนั 5 คนื 
โดยสายการบนิเอมเิรตส ์(EK) 
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ก าหนดการเดนิทาง     

7 – 14, 21 – 28 ก.ย. / 12 – 19, 18 – 25 ต.ค. / 23 – 30 พ.ย. 2559 

 

D1. กรงุเทพฯ  

D2. ดไูบ – มวินคิ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– การม์ชิ  

    D3. การม์ชิ – ซุกสปิตเซ ่– ทติเิซ ่

D4. ทติเิซ ่– น า้ตกไรน ์– ลเูซริน์ – อนิเทอลาเกน  

    D5. อนิเทอลาเกน– ขึน้เขาจงุเฟรา – เบริน์ 

    D6. เบริน์ – เวเวย่ ์- มองเทรอซ ์– เซอรแ์มท 

    D7. เซอรแ์มท – โลซานน ์– เจนวีา – สนามบนิ 

    D8. ดไูบ – กรงุเทพฯ  
   

วนัแรกของการเดนิทาง          กรงุเทพฯ  

18.25 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนำมบนิสุวรรณภูม ิอำคำรผูโ้ดยสำรระหว่ำงประเทศประตู 9 

เคำน์เตอร ์T สำยกำรบนิเอมเิรตส ์โดยมเีจำ้หนำ้ที ่คอยตอ้นรับและอ ำนวยควำม

สะดวก 

 

21.25 น. ออกเดนิทำงจำกกรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK373 

คณะเดินทางวนัที่ 23-30 พ.ย. 59 ออกเดินทางเวลา 20.35 น.  

และถงึดไูบเวลา 00.50 น. 

 

วนัทีส่องของการเดนิทาง        ดไูบ – มวินคิ – ปราสาทนอยชวานสไตน ์– ฟซุเซน่ – 

                                             การม์ชิพารเ์ทน่ เคยีรเ์ชน่ 

00.50 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง   

04.00 น. ออกเดนิทำงสูม่วินคิ โดยเทีย่วบนิที ่EK53 

คณะเดนิทางวนัที ่23-30 พ.ย. 59 ออกเดนิทางเวลา 03.20 น.  

และถงึมวินคิเวลา 07.10 น. 

 

08.35 น. ถงึสนำมบนิมวินคิ (Munich) ประเทศเยอรมน ี(เวลำทอ้งถิน่ชำ้กวำ่ประเทศไทย 

5 ชัว่โมง) น ำท่ำนผ่ำนขัน้ตอนกำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศุลกำกร จำกนัน้น ำท่ำน

เดนิทำงสูเ่มอืงโฮเฮนชวานเกา (Hohenschwangau) เมอืงเล็กๆทีส่วยงำม

บรเิวณเขตชำยแดนของประเทศเยอรมนแีละออสเตรยี  

ระยะทำง  
159 กม. 

ใชเ้วลำเดนิทำง
ประมำณ  
2.30 ชม. 

 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง (ขาหมเูยอรมนั)  

บา่ย 
น ำท่ำนเดนิทำงขึน้ปรำสำทชมควำมสวยงำมของ ปราสาทนอยชวานสไตน ์

(Neuschwanstein Castle) น ำชมตน้แบบของปรำสำทเจำ้หญิงนิทรำ
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ในดิสนีย์แลนด์ ซึง่ปรำสำทนอยชวำนสไตน์ ตัง้ตระหง่ำนอยู่บนยอดเขำดุจ

ปรำสำทในเทพนยิำย ซึง่เป็นปรำสำทของพระเจำ้ลุดวคิที ่2 หรอื เจำ้ชำยหงส์

ขำว  ชมควำมวจิติรพสิดำรของหอ้งตำ่งๆ ทีไ่ดรั้บกำรตกแตง่อยำ่งงดงำมดว้ยกำร

ออกแบบของรชิำรด์ วำ้กเนอร ์ ซึง่เป็นนักประพันธเ์พลงทีท่รงโปรดปรำนยิง่ ออก

เดนิทำงตอ่สูเ่มอืงฟุซเซน่ (Fussen)  เป็นเมอืงทีต่ัง้อยูท่ำงแควน้บำวำเรยีตอน

ใตข้องเยอรมนี เป็นเมอืงเก่ำมำตัง้แต่ครัง้จักรวรรดโิรมัน เป็นที่ตัง้ปรำสำทของ

กษัตรยิบ์ำวำเรีย  ลอ้มรอบไปดว้ยทะเลสำบนอ้ยใหญ่ทีม่คีวำมงดงำมทำงดำ้น

ทัศนียภำพ พรอ้มๆกับชืน่ชม ชมเมอืงฟสุเซน่ เมอืงสดุทำ้ยบนถนนสำยโรแมนตกิ

ทีเ่คยมคีวำมรุ่งเรอืงในอดตีตัง้แตย่คุโรมนั และไดใ้ชเ้มอืงนี้เป็นจดุแวะพักขนถำ่ย

สนิคำ้ และซือ้ขำยเกลอืมำแต่โบรำณ เมอืงฟสุเซน่ เป็นเมอืงทีม่คีวำมน่ำรัก และ

ตกแต่งไปดว้ยสสีันที่สวยงำมของบำ้นเรือนและโรงแรมที่พักซึง่แต่ล่ะแห่งจะมี

เอกลักษณ์เฉพำะตัว เดนิทำงสูเ่มอืงการม์ชิพารเ์ทน่ เคยีรเ์ชน่ 

 
 
 

ระยะทำง 5 กม. 
ใชเ้วลำเดนิทำง
ประมำณ 15 นำท ี

 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะทำง 60 กม.
ใชเ้วลำเดนิทำง
ประมำณ 0.50 

ชม. 

ค า่ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรจนี  

 น ำเขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOTEL  KOENIGSHOF หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง            การม์ชิ – ยอดเขาซุกสปิตเซ ่– ทติเิซ ่

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 เพื่อขึ้นสู่ ยอดเขาซุกสปิตเซ่ (Zugspitze) ซึง่เป็นยอดเขำที่สูงที่สุดใน

เยอรมนี ระหว่ำงทำงท่ำนจะไดช้มวิวทะเลสำบที่อยู่เบื้องล่ำง จำกนั้น คณะ

เดนิทำงขึน้สู่ยอดเขำ เก็บภำพประทับใจ จำกจุดชมววิบนยอดเขำทีสู่งทีสุ่ดใน

เยอรมนี คอื 9,721 ฟตุเหนือระดับน ้ำทะเลทีท่ ำใหเ้กดิกจิกรรมกำรท่องเทีย่วได ้

ทัง้ปี คอื สกใีนฤดหูนำวและเดนิเขำในฤดรูอ้น เมือ่มองจำกยอดเขำจะเห็นทวิทศัน์

งดงำนกวำ้งไกล ไปถงึ 4 ประเทศดว้ยกัน คือ เยอรมนี ออสเตรีย อติำลี และ

สวสิเซอรแ์ลนด ์โดยมยีอดเขำทีอ่ยูเ่คยีงกนัอกี 3 ยอด คอื แอลส์ปิตซ ์(Alpspitz) 

ครอยเซ็ค (Kreuzeck) และแวงค ์(Wank) ซึง่ลว้นแต่เป็นสวรรคข์องนักเดนิทำง 

และนักสกทีัง้ส ิน้ นทิรรศกำรศลิปะบนทีสู่งทีสุ่ดและซกุสปิตซป์ลำต ธำรน ้ำแข็ง

สำยเดียวของเยอรมนี ที่ยำมหมิะตกหนำระหว่ำงเดือนพฤศจกิำยน-มถิุนำยน 

กลำยเป็นเสน้ทำงสกใีหเ้ลอืกเล่นหลำยระดับใกลเ้คยีงยังมภีัตตำคำรพรอ้มบำร์

กลำงหมิะ ระเบยีงอำบแดด ใหบ้รกิำรดว้ย 

 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืงบนเขำ  

 น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองททิเิซ่ เมืองรมิทะเลสำปที่ตัง้อยู่ในเขตป่ำด ำ (Black 

Forest) ใหท้่ำนไดช้มควำมงำมของบำ้นเรอืน ชมทัศนียภำพของทะเลสำบทีม่ี

ฉำกหลังเป็นป่ำสนอยู่บนภูเขำ ที่เรียกว่ำ แบล็กฟอเรสต  ์สถำนที่อันเป็นตน้

ระยะทำง 335 
กม. ใชเ้วลำ

เดนิทำงประมำณ 
4.30 ชม. 
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ก ำเนิดนำฬกิำกุ๊กกู เมอืงทติเิซ๋จ านวนโรงแรมหอ้งพกัมคีอ่นขา้งนอ้ยบาง

คณะอาจยา้ยไปนอนทีเ่มอืง  Donaueschingen แทน  

ระยะทำง 48 กม. 
ใชเ้วลำเดนิทำง
ประมำณ 45 นำท ี

 

ค า่ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรจนี  

 น ำเขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOFGUT STERNEN หรอื WYNDHAM GARDEN หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง           ทติเิซ ่– น า้ตกไรน ์– ลเูซริน์ – อนิเทอลาเกน  

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 
น ำท่ ำนเดนิทำงสู่ เมอืงชาฟฟ เฮาเซนิ (Schaffhausen) ใหท้า่นไดแ้วะ

ถา่ยรปูบรเิวณน า้ตกไรน ์ (Rhine Fall) น ้ำตกทีใ่หญ ทีส่ดุในยโุรปสวยงำม

และตืน่ตำตืน่ใจ เกดิจำกแม่ น ้ำไรน ทัง้สำยไหลผ ำนหน ำผำกว ำง 150 

เมตร จงึเป นน ้ำำตกขนำดใหญ ทีส่ดุในยโุรป  จำกนัน้เดนิทำงสูเ่มอืงลูเซริน์ 

(Lucerne) เมอืงท่องเทีย่วยอดนยิมอันดับหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถู่กหอ้ม

ลอ้มไปดว้ยทะเลสำบและขนุเขำ  

ระยะทำง 68 กม.
ใชเ้วลำเดนิทำง
ประมำณ 1.30 

ชม. 
 
 

ระยะทำง 109 
กม.ใชเ้วลำ

เดนิทำงประมำณ 
1.30 ชม. 

 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร อำหำรจนี  

บา่ย จำกนัน้พำท่ำนชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลัก

บนผำหนิธรรมชำต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์ร ำลกึถงึกำรสละชพีอยำ่งกลำ้หำญของทหำร

สวิสที่เกดิจำกกำรปฏิวัติในฝร่ังเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล 

(Chapel Bridge)    ซึง่มคีวำมยำวถงึ 204 เมตร ทอดขำ้มผ่ำนแม่น า้รอยส ์

(Reuss River) อนังดงำมซึง่เป็นเหมอืนสญัลักษณ์ของเมอืงลเูซริน์ เป็นสะพำน

ไมท้ีม่หีลังคำทีเ่กำ่แกท่ีส่ดุในยโุรป สรำ้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคำคลมุ

สะพำนมภีำพวำดประวัตศิำสตรข์องชำวสวสิ ตลอดแนวสะพำน  จำกนัน้ใหท้่ำน

ไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคำ้ของสวสิ เชน่ ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นำฬกิำ

ยีห่อ้ดัง อำทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงตอ่

สู่เมอืงอนิเทอรล์าเกน (Interlaken) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่ระหว่ำง ทะเลสำบทูน 

(Lake Thun) และทะเลสำบเบรียนซ์ (Lake Brienz) อิสระใหท้่ำนไดส้ัมผัส

บรรยำกำศและธรรมชำตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเล็กๆ    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระยะทำง 69 กม.
ใชเ้วลำเดนิทำง
ประมำณ 1.15 

ชม. 
 

 

ค า่ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง (ฟองดรูช์สี)   

 น ำคณะเขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรม CITY OBERLAND HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง                อนิเทอลาเกน – ยอดเขาจงุเฟรา – เบริน์ 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 
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 ออกเดนิทำงสู ่เมอืงกรนิเดอวาลด ์(Grindelwald) เมอืงตำกอำกำศทีส่วยงำม

และยังเป็นทีต่ัง้สถำนีรถไฟขึน้สู ่ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมือ่ปี คศ.

2001  องค์กำรยูเนสโกประกำศใหย้อดเขำจุงเฟรำ เป็นพื้นที่มรดกโลกทำง

ธรรมชำตแิหง่แรกของยโุรป น ำคณะน่ังรถไฟทอ่งเทีย่วธรรมชำต ิขึน้พชิติยอดเขำ

จุงเฟรำทีม่คีวำมสูงกว่ำระดับน ้ำทะเลถงึ 11,333 ฟตุหรอื 3,454 เมตร ระหว่ำง

เสน้ทำงขึน้สู่ยอดเขำท่ำนจะไดผ้่ำนชมธำรน ้ำแข็งที่มขีนำดใหญ่จนถงึ สถานี

รถไฟจุงเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) สถานรีถไฟทีอ่ยู่สูงทีสุ่ดในยุโรป 

(Top of Europe) เขา้ชมถ า้น า้แข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักใหส้วยงำม 

อยูใ่ตธ้ำรน ้ำแข็งลกึถงึ 30 เมตร 

ระยะทำง 20 กม.
ใชเ้วลำเดนิทำง
ประมำณ 15 นำท ี

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร อำหำรพืน้เมอืง  

 พำท่ำนชมววิที่ ลานสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จุดชมววิที่สูงที่สุดในยุโรป      

ทีร่ะดับควำมสูงถงึ 3,571 เมตร สำมำรถมองเห็นไดก้วำ้งไกลทีถ่งึชำยแดนสวสิ 

สัมผัสกับภำพของธำรน ้ำแข็ง Aletsch Glacier ที่ยำวที่สุดในเทอืกเขำแอลป์ 

ยำวถึง 22 ก.ม.และหนำถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลำย อิสระใหท้่ำนได ้

สนุกสนำนกับกำรถ่ำยรูป เล่นหมิะบนยอดเขำและเพลดิเพลนิกับกจิกรรมบนยอด

เขำและที่ไม่ควรพลำดกับกำรส่งโปสกำร์ดโดยที่ท ำกำรไปรษณียท์ี่สูงที่สุดใน

ยุโรป น ำคณะเดนิทำงลงจำกยอดเขำโดยไม่ซ ้ำเสน้ทำงเดมิ ใหท้่ำนไดช้มววิ

ทวิทัศน์ทีส่วยงำมและแตกต่ำงกันจนถงึ สถานรีถไฟเมอืงลาวทเ์ทอบรุนเนนิ

(Lauterbrunnen) น ำท่ำนเดนิทำงสู่กรุงเบริน์ (Bern) ซึง่ไดรั้บกำรยกย่อง

จำกองคก์ำรยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจำกนี้เบริน์ยงัถกู

จัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมอืงที่มคีุณภำพชวีติที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ.

2010  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทำง 69 กม.

ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 1.30 

ชม. 

ค า่ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี  

 น ำเขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN WESTSIDE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่กของการเดนิทาง         เบริน์ – เวเวย่ ์– มองเทรอซ ์– เซอรแ์มท 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 น ำทำ่นชมบอ่หมสีนี า้ตาล (Bear Park) สตัวท์ีเ่ป็นสญัลักษณ์ของกรงุเบริน์ น ำ

ท่ำนชมมารก์าสเซ ย่ำนเมอืงเก่ำ ปัจจุบันเต็มไปดว้ยรำ้นดอกไมแ้ละบูตคิเป็น

ยำ่นทีป่ลอดรถยนต ์จงึเหมำะกับกำรเดนิเทีย่วชมอำคำรเกำ่ อำย ุ200-300 ปี น ำ

ท่ำนเดินทำงสู่เมอืงเวเว่ย ์(Vevey) คือเมืองที่ตัง้อยู่ในรัฐโว ของประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์โดยตัวเมอืงตัง้อยูบ่นชำยฝ่ังทำงตอนเหนือของทะเลสำบเจนวีำ 

ต่ำงก็ขนำนนำมใหเ้มอืงเวเวย่ ์เป็น "ไขม่กุแหง่รเิวยีร่ำสวสิ"(Pearls of the Swiss 

ระยะทำง 85 กม.

ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 1.15 

ชม. 
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Riviera) ทีแ่มแ้ต่ศลิปินตลกชือ่ดังแห่งฮอลลวีูด้ “ชำล ีแชปลนิ” ยังหลงไหลและ

ไดอ้ำศัยอยู่ที่เมอืงนี้ในบัน้ปลำยชวีติ น ำท่ำนถ่ำยรูปคู่กับรูปปั้นชาล ีแชปลนิ 

(Charlie Chaplin's statue) ตัง้บรเิวณดำ้นหนำ้ Food Museum โดยทีม่ซีอ้ม

ขนำดยักษ์ตัง้อยูใ่นทะเลสำบ ท ำใหม้กีำรกล่ำวตดิตลกกันว่ำเป็นรูปปั้นชำล ีแชป

ลนิก ำลังหวิ 

 

 

 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร อำหำรจนี  

 จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมอืงมองเทรอซ ์(Montreux)  เมอืงตำกอำกำศที่

ตัง้อยูร่มิทะเลสำบเจนีวำ ไดช้ือ่ว่ำรเิวยีร่ำของสวสิ ชมควำมสวยงำมของทวิทัศน์ 

บำ้นเรือน ริมทะเลสำบ  น ำท่ำนถ่ำยรูปกับปราสาทชิลยอง (ด้านนอก) 

(Chillon castle) ปรำสำทโบรำณอำยุกว่ำ 800 ปี สรำ้งขึ้นบนเกำะหินริม

ทะเลสำบเจนีวำ ตัง้แต่ยคุโรมันเรอืงอ ำนำจโดยรำชวงศ ์SAVOY น ำท่ำนเดนิทำง

สู่เมอืงแทซ (Teasch) เพื่อน่ังรถไฟเขำ้สู่เมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) เมอืง

แห่งสกรีสีอรท์ ยอดนยิมทีไ่ดรั้บควำมนยิมสูง เนื่องจำกเป็นเมอืงทีป่ลอดมลพษิ

ทำงอำกำศเพรำะยำนพำหนะในเมอืงไมใ่ชน้ ้ำมนัเชือ้เพลงิ แตใ่ชแ้บตเตอรีเ่ทำ่นัน้ 

และยังมฉีำกหลังของตัวเมอืงเป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ที่

ไดช้ือ่วำ่เป็นยอดเขำทีม่รีปูทรงสวยทีส่ดุในสวสิ 

ระยะทำง 8 กม.  

ใชเ้วลำเดนิทำง

ประมำณ 10 นำท ี

 

 

 

ระยะทำง 139 

กม.ใชเ้วลำ

เดนิทำงประมำณ 

2.30 ชม. 

 

ค า่ รับประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมอืง   

 น ำเขำ้สูท่ีพั่ก โรงแรม DERBY หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง             เซอรแ์มท – โลซานน ์– เจนวีา – สนามบนิ 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 จากน ัน้ใหเ้วลาทา่นเชญิอสิระตามอธัยาศยั ท่ำนอำจจะเดนิเลน่สดูอำกำศอนั

สดชืน่ในเมอืงทีส่วยงำมและน่ำรักทีส่ดุแห่งนงึในสวสิ เดนิเลอืกซือ้สนิคำ้ทีร่ะลกึ 

ถำ่ยรปูกบัเมอืงทีส่วยงำมในมมุตำ่งๆ หรอื ทำ่นอำจซือ้บตัรโดยสำรรถไฟฟันเฟือง

สู่สถำนีรถไฟกรอนเนอรแ์กรต (Gornergrat railway) สู่จุดชมววิทีท่่ำนจะ

ไดเ้ห็นทัศนียภำพทีส่วยงำมของยอดเขำแมทเทอรฮ์อรน์ มใีหเ้วลำท่ำนเดนิเล่น

ชมววิดูทวิทัศน์ทีส่วยงำมแบบเต็มอิม่ หรอื ท่ำนอำจจะเลอืกขึน้กระเชา้ไฟฟ้า

เพื่อสัมผัสกับควำมงดงำมของยอดเขำไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klien 

Matterhorn) ที่สูงถงึ 4,478 เมตร และไดช้ือ่ว่ำเป็นยอดเขำที่มรีูปทรงสวย

ทีส่ดุของเทอืกเขำแอลป์ ชืน่ชมกบัทวิทัศนท์ีส่วยงำม ณ จุดสงูทีส่ดุบรเิวณไคลน์

แมทเทอรฮ์อรน์ ชมถ า้น า้แข็งทีอ่ยูส่งูทีส่ดุในสวสิ ถำ่ยรปูกบัรปูแกะสลักน ้ำแข็ง

ทีส่วยงำมภำยในถ ้ำ 

 

เทีย่ง รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภตัตำคำร อำหำรจนี  
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บา่ย จำกนัน้เดนิทำงสูเ่มอืงโลซานน ์(Lausanne) นับไดว้่ำเป็นเมอืงทีม่เีสน่หโ์ดย

ธรรมชำตมิำกทีสุ่ดเมอืงหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด์ มปีระวัตศิำสตรอ์ันยำวนำนมำ

ตัง้แต่ศตวรรษที ่4 ในสมัยทีช่ำวโรมันมำตัง้หลักแหล่งอยูบ่รเิวณรมิฝ่ังทะเลสำบ

ทีน่ี่ เมอืงโลซำนน์มคีวำมสวยงำมโดยธรรมชำต ิทวิทัศน์ทีส่วยงำม และอำกำศที่

ปรำศจำกมลพษิ จงึดงึดูดนักท่องเทีย่วจำกทั่วโลกใหม้ำพักผ่อนตำกอำกำศทีน่ี่ 

เมอืงนีย้งัเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัส าหรบัชาวไทยเนือ่งจากเป็นเมอืงทีเ่คย

เป็นทีป่ระทบัของสมเด็จยา่ จำกนัน้น ำท่ำนชม สวนสาธารณะทีม่รีูปปั้นลงิ 3 

ตวั ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถำนทีท่รงโปรดของในหลวงเมือ่ทรงพระเยำว ์

และถ่ำยรูปกับ ศาลาไทย ที่รัฐบำลไทยส่งไปตัง้ในสวนสำธำรณะของเมือง 

จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมอืงเจนวีา(Geneva) น ำชมเมอืงทีเ่ป็นศนูยก์ลำงกำร

ประชุมนำนำชำต  ิเมอืงที่ตัง้องคก์ำรสำกลระดับโลก อำท ิองค์กำรกำรคำ้โลก, 

กำชำดสำกล, แรงงำนสำกล ฯลฯ ถ่ำยรูปกับ น า้พุเจทโด ทีฉ่ีดสำยน ้ำพุ่งสงูขึน้

ไปในอำกำศถงึ 390 ฟตุ (เปิดเฉพำะวันอำกำศด)ี และถำ่ยรปูกบั นาฬกิาดอกไม ้

สญัลักษณ์ทีส่ ำคัญของเมอืงเจนวีำ 

 

18.00 น. น ำคณะเดนิทำงสู่ สนำมบนิเจนีวำ เพื่อใหท้่ำนมีเวลำในกำรท ำคืนภำษี (Tax 

Refund) และ มเีวลำในกำรเลอืกซือ้สนิคำ้ในรำ้นคำ้ปลอดภำษีภำยในสนำมบนิ 

 

21.45 น. ออกเดนิทำงกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิเอมเิรตส ์เทีย่วบนิที ่EK84 

***คณะเดนิทางวนัที ่23-30 พ.ย. 59 ออกเดนิทางเวลา 20.45 น. และ

ถงึดไูบเวลา 06.10 น.*** 

 

วนัทีแ่ปดของการเดนิทาง          ดไูบ – กรงุเทพฯ 

06.10 น.  เดนิทำงถงึสนำมบนิดไูบ เพือ่รอเปลีย่นเทีย่วบนิ  

09.40 น. ออกเดนิทำงสูส่นำมบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสำยกำรบนิ เอมเิรตส ์ 

เทีย่วบนิที ่EK372 

***คณะเดนิทางวนัที ่23-30 พ.ย. 59 ออกเดนิทางเวลา 09.35 น. และ

ถงึกรงุเทพฯเวลา 18.40 น.*** 

 

19.15 น. คณะเดนิทำงกลับถงึสนำมบนิสวุรรณภมูโิดยสวัสดภิำพ  

(รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญจ่ะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เชน่ กรณีที่

เมอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คียีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม) 
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กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คำ่ชดเชยควำมเสยีหำย อนัเกดิจำกเหตสุดุวสิยัที่

ทำง บรษัิทฯ ไมส่ำมำรถควบคมุได ้ เชน่ กำรนัดหยดุงำน, จลำจล,กำรลำ่ชำ้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ 

รวมถงึกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงไมอ่นุญำตใหเ้ดนิทำงออกหรอืกองตรวจคนเขำ้เมอืงของแตล่ะ

ประเทศไมอ่นุญำตใหเ้ขำ้เมอืง รวมทัง้ในกรณีทีท่ำ่นจะใชห้นังสอืเดนิทำงรำชกำร (เลม่สนี ้ำเงนิ) 

เดนิทำง หำกทำ่นถกูปฏเิสธกำรเดนิทำงเขำ้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงโปรแกรมรำยกำรทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบ

ลว่งหนำ้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงอตัรำคำ่บรกิำร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ ำนวน 15 ทำ่น ทำงบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นกำรงดออกเดนิทำง โดยทำงบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้ำ่นทรำบลว่งหนำ้ 14 วันกอ่นกำรเดนิทำง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบ

และยอมรบัเงือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ 

ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 

 

โปรแกรมทวัร ์:  ทวัรเ์ยอรมน ีสวติเซอรแ์ลนด ์ 

8 วนั 5 คนื 

โดยสายการบนิ เอมเิรตส ์(EK) 

ก าหนดการเดนิทาง    7 – 14, 21 – 28 ก.ย. / 12 – 19, 18 – 25 ต.ค. / 23 – 30 พ.ย. 2559 

อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทำ่น) รำคำทำ่นละ 69,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทำ่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 69,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,500.- 

เด็ก (อำยไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทำ่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทำ่น 69,900.- 

เด็ก (อำยไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทำ่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทำ่น  69,900.- 
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(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  20,000.- 

ในกรณีทมีวีซีา่แลว้หรอืด าเนนิการยืน่วซีา่เอง 3,000.- 

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมือ่ทีน่ ัง่ confirm เทา่น ัน้) 
80,000.- 

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คำ่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทำงไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวำมประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจ ำนวนวัน และอยูภ่ำยใตเ้งือ่นไขของสำยกำรบนิ) 

2. คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแหง่ตำมรำยกำร 

3. คำ่รถโคช้ปรับอำกำศน ำเทีย่วตำมรำยกำร  

4. คำ่หอ้งพกัในโรงแรมตำมทีร่ะบใุนรำยกำรหรอืเทยีบเทำ่ 

5. คำ่อำหำรตำมทีร่ะบใุนรำยกำร 

6. คำ่เขำ้ชมสถำนทีท่อ่งเทีย่วตำมรำยกำร 

7. คำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงรำยบคุคล (หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดนิทำงวงเงนิไมเ่กนิทำ่นละ 1,000,000 บำท  

คำ่รักษำพยำบำลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทำ่นละ 500,000 บำท (ตำมเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, รกัษาตอ่เนือ่ง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8. คำ่ธรรมเนยีมวซีำ่เขำ้ประเทศเชงเกน้ 

9. คำ่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดกำรเดนิทำง (ไมร่วมทปิมคัคเุทศก)์ 

10. คำ่ทปิไกดท์อ้งถิน่ และ พนักงำนขบัรถตลอดรำยกำรเดนิทำง 
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อตัรานีไ้มร่วม 
1. คำ่ธรรมเนยีมกำรจัดท ำหนังสอืเดนิทำง 

2. คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวั อำทเิชน่  คำ่เครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ , คำ่โทรศัพท ์, คำ่ซกัรดี, คำ่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทำง,            

คำ่น ้ำหนักเกนิจำกทำงสำยกำรบนิก ำหนดเกนิกวำ่ 20 ก.ก.และมำกกวำ่ 1 ชิน้,  คำ่รักษำพยำบำล กรณีเกดิกำร

เจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตัว, คำ่กระเป๋ำเดนิทำงหรอืของมคีำ่ทีส่ญูหำยในระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นตน้ 

3. คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% และภำษีหัก ณ ทีจ่ำ่ย 3% 

4. คา่ธรรมเนยีมน า้มนัและภาษสีนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรบัขึน้ราคา 

5. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  (โดยมาตรฐาน 2 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 8 x 2 = 16 ยโูร) 

6. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

เง ือ่นไขการจอง 
1. ช ำระเงนิมดัจ ำทำ่นละ 20,000 บำท โดยโอนเขำ้บญัช ีทีน่ ัง่จะยนืยนัเมือ่ไดร้บั 

     เงนิมดัจ าแลว้เทา่น ัน้ 

2.  สง่ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทำง ทีม่อีำยกุำรใชง้ำนไมน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน เพือ่ท ำกำรจองควิยืน่วซีำ่ ภำยใน   

    3 วันนับจำกวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บกำรยนืยนัวำ่กรุ๊ปออกเดนิทำงได ้ลกูคำ้จัดเตรยีมเอกสำรใหก้ำรขอวซีำ่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้ำ่นตดิตอ่เจำ้หนำ้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสำรทกุครัง้ หำกออกบตัรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หนำ้ที ่ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้ 

  5. กำรยืน่วซีำ่ในแตล่ะสถำนทตูมกีำรเตรยีมเอกสำร และมขีัน้ตอนกำรยืน่วซีำ่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

      รำยบคุคล (แสดงตน) ทำ่นสำมำรถสอบถำมขอ้มลูเพือ่ประกอบกำรตัดสนิใจกอ่นกำรจองไดจ้ำกทำงเจำ้หนำ้ที ่

7. หำกในคณะของท่ำนมผีูต้อ้งกำรดูแลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอำยุ, มโีรคประจ ำตัว หรือไม่

สะดวกในกำรเดนิทำงท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4-5 ชั่วโมงตดิต่อกัน ท่ำนและครอบครัวตอ้งใหก้ำรดูแล

สมำชกิภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ หัวหนำ้ทัวรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดูแลคณะ

ทัวรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเห 
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1. ทางสถานทตูมกีารแจง้เง ือ่นไขการเตรยีมเอกสารในการขอยืน่วซีา่ ดงัน ัน้ควรเตรยีมเอกสาร

ตามทีส่ถานทตูแจง้เง ือ่นไขมา หากทา่นเตรยีมเอกสารไมค่รบหรอืปลอมแปลงเอกสาร จนท า

ใหไ้มส่ามารถยืน่วซีา่ไดห้รอืถกูปฏเิสธการอนุมตัวิซีา่ ทางบรษิทัสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิมดัจ าหรอื

คา่ทวัรท์ ัง้หมด 

2. การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเท่าน ัน้ อตัรา

คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทางสถานทูตเป็นผูเ้รยีกเก็บ  หากทา่นโดนปฏเิสธการขออนุมตัวิซีา่ ทาง

สถานทตูไมค่นือตัราคา่ธรรมเนยีมในการยืน่วซีา่ และมสีทิธิไ์มแ่จง้สาเหตกุารปฏเิสธวซีา่ 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 
1.   ทำงบรษัิทไดส้ ำรองทีน่ั่งพรอ้มช ำระเงนิมดัจ ำคำ่ตัว๋เครือ่งบนิแลว้  หำกทำ่นยกเลกิทวัร ์ไมว่ำ่จะดว้ย 

      สำเหตใุด ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ำรเรยีกเกบ็คำ่มดัจ ำตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีำ่ใชจ้ำ่ย ประมำณ 1,000 –  

      5,000 บำท  แลว้แตส่ำยกำรบนิและชว่งเวลำเดนิทำง   

2.   หำกตัว๋เครือ่งบนิท ำกำรออกแลว้ แตท่ำ่นไมส่ำรถออกเดนิทำงได ้ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คำ่ใชจ้ำ่ยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบนิ ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดอืนเป็นอยำ่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทำงออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตำมทีส่ำยกำรบนิ 

      ก ำหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีำ่งกำยแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยำ่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหำ เชน่   

      สำมำรถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้ำหนักประมำณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหำทำงดำ้นสขุภำพและรำ่งกำย  

      และอ ำนำจในกำรใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทำงเจำ้หนำ้ทีเ่ชค็อนิสำยกำรบนิ ตอนเวลำทีเ่ชค็อนิเทำ่นัน้ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิภำยใน   45 วันกอ่นเดนิทำง  เก็บคำ่ใชจ้ำ่ย ทำ่นละ 10,000 บำท 

2. แจง้ยกเลกิภำยใน   30 วันกอ่นเดนิทำง  เก็บคำ่ใชจ้ำ่ย ทำ่นละ 20,000 บำท 

3. แจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 20 วันกอ่นเดนิทำง  เก็บคำ่ใชจ้ำ่ย ทำ่นละ 80 % จำกรำคำทัวร ์

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วันกอ่นเดนิทำง  ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคำ่ใชจ้ำ่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บค่าใช้จ่ายท ัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะ

เดนิทางไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนื่องจำกเกดิควำมเสยีหำยต่อทำงบรษัิท

และผูเ้ดนิทำงอืน่ทีเ่ดนิทำงในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน ำไปช ำระคำ่เสยีหำยตำ่งๆทีเ่กดิจำกกำรยกเลกิของทำ่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดนิทำงได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรับรอง บรษัิทฯจะท ำกำร

เลื่อนกำรเดินทำงของท่ำนไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นี้ท่ำนจะตอ้งเสียค่ำใชจ้่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืนไดค้ือ 

คำ่ธรรมเนยีมในกำรมดัจ ำตั๋ว และคำ่ธรรมเนยีมวซีำ่ตำมทีส่ถำนทตูฯ เรยีกเก็บ  

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 
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7. กรณียืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทำ่นไดช้ ำระคำ่ทัวรห์รอืมดัจ ำ

มำแลว้ ทำงบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คำ่วซีำ่และคำ่บรกิำรยืน่วซีำ่ / คำ่มดัจ ำตั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืคำ่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คำ่สว่นตำ่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำร  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด    

9. กรณีวซี่าผา่นแลว้ แตก่รุป๊ออกเดนิทางไมไ่ด ้เนื่องจำกผูเ้ดนิทำงท่ำนอืน่ในกลุม่โดนปฏเิสธ   วซีำ่ หรอืไมว่ำ่

ดว้ยสำเหตใุดๆก็ตำม ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรหักเก็บคำ่ใชจ้ำ่ยจรงิทีเ่กดิขึน้แลว้กบัทำ่นเป็นกรณีไป 

10. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้เนือ่งจำกปลอมแปลงหรอืกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที ่ไมว่ำ่เหตผุลใดๆ

ตำมทำงบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นกำร ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งโรงแรมทีพ่กั 
1. เนือ่งจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกั

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

(Triple Room) หอ้งพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ัน้กนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนือ่งจากโรงแรมน ัน้ไมส่ามารถจดัหา

ได ้ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่ำจจะไมม่เีครือ่งปรับอำกำศเนือ่งจำกอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่ำ  

3. กรณีทีม่งีำนจัดประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรับเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทัดรัต และ

ไมม่อีำ่งอำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยูก่บักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอำจมลีักษณะแตกตำ่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีส่ถานทตูหรอืศนูยย์ ืน่วซีา่ 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรบัประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

           ตอ้งมอีายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นบัจากหลงัวนัเดนิทาง หนงัสอืเดนิทางหา้มช ารดุ    

          หรอืขดีเขยีนใดๆท ัง้ส ิน้ภายในหนงัสอืเดนิทาง (ส ำหรับท่ำนที่มีหนังสอื

เดนิทำงเล่มเกำ่ กรุณำน ำมำประกอบกำรยืน่วซีำ่ดว้ย เพือ่ควำมสะดวกในกำร

พจิำรณำวซีำ่ของทำ่น)  

2. รูปถา่ย รูปถ่ำยสหีนำ้ตรงขนำด 1.5 x 2 นิว้ จ ำนวน 2 ใบ (สดัสว่นใบหนา้

โดยละเอยีดเฉพาะใบหนา้สงู 3 ซม. วดัจากหนา้ผากถงึคาง***) (ใชร้ปู

สพีืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถ่ำยไวไ้ม่เกนิ 6 เดอืนและตอ้งไม่ซ ้ำกับรูปวซีำ่ทีม่ใีน

เล่ม สติ๊กเกอรใ์ชไ้ม่ได,้ หำ้มสวมแว่นตำหรอืเครือ่งประดับ) และกรุณำเขยีน

ชือ่-นำมสกลุตัวบรรจงไวด้ำ้นหลังรูป และใหป้ระกบดำ้นหนำ้เขำ้หำกัน (กรุณำ

อยำ่ใหรู้ปเลอะหมกึ และอยำ่ใหรู้ปมรีอยลวดเย็บกระดำษ เพรำะสถำนฑตูจะไมรั่บรูปแบบนี้ ท่ำนอำจจะตอ้ง

ถำ่ยใหม)่ 

 

3. ส าเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประชาชน หรอื ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ  

 (ถา้เคยเปลีย่น)   

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน ของผู ้

เดนิทาง ขอจากทางธนาคารเทา่น ัน้ ตอ้งเป็น Statement ตวัเต็มจากธนาคารเทา่น ัน้ ไมใ่ชส่ าเนา

จากสมดุบญัช ีและ อพัเดทไมเ่กนิ 15 วันหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีำ่ 

              สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั และสถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชฝีากประจ า  

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บญัชอีอมทรพัย(์ของผูท้ ีอ่อก

คา่ใชจ้า่ย) ยอ้นหลงั 6 เดอืน  

5.  หลกัฐานการท างาน(ภาษาองักฤษและมอีาย ุ1 เดอืน นบัยอ้นหลงัจากวนันดัสมัภาษณ์)   

- กรณีเป็นพนกังาน หนังสือรับรองกำรท ำงำนจำกบรษัิทฯ ระบุต ำแหน่ง, เงนิเดือน, วันเริม่ท ำงำนและ

ชว่งเวลำทีอ่นุมตัใิหล้ำหยดุ ตอ้งสะกดใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

- กรณีเจา้ของกจิการ ส ำเนำใบทะเบยีนกำรคำ้และหนังสอืรับรองกำรจดทะเบยีนทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทำงเป็น

กรรมกำรหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้ เซน็ชือ่รับรองส ำเนำและประทับตรำบรษัิทฯ (อำยสุ ำเนำไมเ่กนิ 3 เดอืน) 

ส่วนสงูใบหน้า 3 ซม. 
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- กรณีเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา ใชห้นังสือรับรองจำกทำงโรงเรียนหรือสถำบันที่ก ำลังศึกษำอยู่ 

(สถานทูตไม่รบัเอกสารทีเ่ป็นบตัรนกัเรียน ไม่ว่าเป็นช่วงปิดเทอม  และตอ้งมีอายุ 1 เดอืน              

นบัยอ้นหลงัจากวนันดัสมัภาษณ์) ตอ้งสะกดชือ่-สกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ 

6. กรณีทีเ่ด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี ขอส าเนาสตูบิตัร  

กรณีเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง 

(กรุณาขอ 2 ฉบบั เพือ่ส าหรบัยืน่วซี่า 1 ฉบบั และอกี 1 ฉบบั รบกวนเตรยีมมาวนัเดนิทางส าหรบั

เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงทีส่นามบนิ)  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมำรดำจะตอ้งคัดจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุร

เดินทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสัมพันธ์และยนิดีชดเชย

ค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจำกอ ำเภอตน้สังกดั พรอ้มฉบับแปลภำษำอังกฤษ พรอ้มทัง้แนบ

ส ำเนำบตัรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา โดยบดิำจะตอ้งคัดจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตร

เดินทำงไปต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสัมพันธ์และยนิดีชดเชย

ค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจำกอ ำเภอตน้สังกัด พรอ้มทัง้แนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้

พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางท ัง้กบับดิาและมารดา โดยบดิำและมำรดำจะตอ้งคัดจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทำงไปตำ่งประเทศกบัใคร โดยมกีำรรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยพรอ้มแจง้ควำมสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำย

ทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคัดฉบับจรงิจำกอ ำเภอตน้สังกัด พรอ้มทัง้แนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์

บดิำและมำรดำมำดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำหรอืมำรดำเพือ่รับรองแกบ่ตุร

ดว้ย 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลักหลังโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใด

เป็นผูด้แูลบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว  

- กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิำ-มำรดำลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีำ่  

 

7. กรณีสมรสแลว้ ส ำเนำทะเบยีนสมรส, ส ำเนำใบหยำ่ หรอื ส ำเนำใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ)  

 

8. เบอรม์อืถอืทตีดิตอ่ไดส้ะดวกและอเีมล ์

 

9. กรุณำกรอกขอ้มลูภำษำไทยตำมแบบฟอรม์ทีแ่นบมำใหถู้กตอ้งดว้ย เนื่องจำกเป็นขอ้มลูทีต่อ้งสง่ใหก้ับทำง

สถำนฑตู ทำงบรษัิทฯ ไมส่ำมำรถกรอกแทนทำ่นได ้เพรำะถำ้ขอ้มลูผดิพลำด ทำ่นอำจจะถกูปฏเิสธวซีำ่ได ้
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เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 
แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกข้อมูลย่ืนวีซ่ำเชงเกนประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิ เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………… 
1. นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………… 
2. นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………. 
3. ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานทีเ่กดิ……………………………………………………………………………………………………  
6. ประเทศทีเ่กดิ………………………………………………………………………………………………… 
7. สญัชาตปัิจจุบนั ...............................สญัชาตโิดยก าเนิด หากต่างจากปัจจบุนั………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 
9. สถานภาพ           โสด                       แต่งงาน                 แต่งงาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่         แยกกนัอยู ่                          หมา้ย(คู่สมรสเสยีชวีติ) 
  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณเีป็นผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชื่อตวั นามสกุล ทีอ่ยู(่หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อี านาจปกครอง/ดแูล
ผูเ้ยาว ์
    ……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………….. 
11. ทีอ่ยู ่/ อเีมลข์องผูข้อ 

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

    หมายเลขโทรศพัท.์................................................................. 
12. อาชพีปัจจบุนั........................................................................................................ 
13. ชื่อบรษิทั ทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรบันกัเรยีน/นกัศกกษา กรณุากรอกชื่อ ทีอ่ยูข่องสถาบนัศกกษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…… 
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14. วซี่าเชงเกนทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัที.่....................................... ถกงวนัที.่............................................. 

15. เคยถูกพมิพล์ายนิ้วมอืเพื่อการขอวซี่าเชงเกน้ก่อนหน้านี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบุวนัที ่หากทราบ)................................................ 

16.  ท่านเคยถูกปฏเิสธวซี่าหรอืไม่ 

    ไมเ่คย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านกัอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซี่าเอง    มผีูอ้ื่นออกให(้เจา้บา้น/บรษิทั/องคก์ร)  

          ตามทีร่ะบุในช่อง 31 และ 32  

สิง่ทีช่่วยในการด ารงชพี      อื่นๆ (โปรดระบุ)   

   เงนิสด     สิง่ทีช่่วยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีพ่กัทีม่ผีูจ้ดัหาให้ 

   ช าระค่าทีพ่กัล่วงหน้าแลว้    ค่าใชจ้า่ยทัง้หมดระหว่างพ านกัมผีูอ้อกให้ 

   ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้    ช าระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)     อื่นๆ (โปรดระบุ)   

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

หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ ท ัง้น ี้

บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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