
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EASY PANORAMIC BEAUTY SWITZERLAND 



 

 
 

 

เดินทางโดยสายการบิน Cathay Pacific Airways สายการบินระดับ 5 ดาว 

สายการบินที่ดีที่สุดในโลกอันดับที่ 4 จาก Skytrax World Airline Awards 2019 

น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

 

 

หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ แต่ละกรุ๊ปนั้นจะคอนเฟิร์มก่อนประมาณ 10 วัน

ก่อนเดินทางหากท่านต้องการจองตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาสอบถามเท่ียวบินคอนเฟิร์มกับเจ้าหน้าที่ก่อน กรุณา

เลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้และหากกรณีเกิดความ

ผิดพลาดจากสายการบิน เช่น ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการ

เดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิง

พาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย เป็นต้น เหตุผลต่างๆที่อยู่ เหนือความควบคุมของบริษัท ผู้จัดจะไม่

รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี 

สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค Cathay Pacific Airways (CX) 

ขาไป CX 708 BKK -  HKG 17.30 – 21.30 

ขาไป CX 383 HKG –  ZRH 00.05 – 06.30 

ขากลับ CX 382 ZRH - HKG 13.30 – 07.05 

ขากลับ CX 755 HKG  - BKK 09.30 – 11.30 

สายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิค Cathay Pacific Airways (CX) ช่วงวันเดินทาง 18-24 ตุลาคม 2563 

ขาไป CX 708 BKK -  HKG 17.30 – 21.30 

ขาไป CX 383 HKG –  ZRH 00.05 – 06.30 

ขากลับ CX 382 ZRH - HKG 13.30 – 07.00 

ขากลับ CX 717 HKG  - BKK 08.55 – 10.55 



 

 
 

 

อัตราค่าบริการ 

กำหนดวันเดินทาง 
ผู้ใหญ ่1 ท่าน 

พักห้องละ 2-3 ท่าน 

เด็กต่ำกว่า 12 

ปี 

พักกับผู้ใหญ่ 2 

ท่าน 

ไมมี่เตียงเสริม 

พักห้องเดี่ยว 

::เด็กพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน คิดราคาผู้ใหญ่:: 

01 – 07 มิถุนายน 2563 

*วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี 
46,990 44,990 12,000 

25 - 31 สิงหาคม 2563 44,990 42,990 12,000 

07 - 13 กันยายน 2563 44,990 42,990 12,000 

18 - 24 ตุลาคม 2563  

*วันปิยะมหาราช* 
46,990 44,990 12,000 

** เด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ ราคา 15,000 บาท** 

ราคาข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่า ท่านละ 4,000 บาท 

(กรุณาสำรองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 45 วันก่อนเดินทาง เพื่อความสะดวกในการยื่นวีซ่า) 

 

วันที่ 1       กรุงเทพฯ – ฮ่องกง 

14.30 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตู 6 เคาน์เตอร์ M  

ของสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค  พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 

17.30 น.  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน Check Lap Kok ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 708 

21.30 น. ถึงฮ่องกง แวะพักเพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 



 

 
 

 

00.05 น. ออกเดินทางสู่ ซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเที่ยวบินที่ CX 383 

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 

 

วันที่ 2 
      ซูริค – กรุงเบิร์น – ชมเมืองเก่า – หอนาฬิกาโบราณซึทกลอกเกอ – บ่อหมีแห่งเบิร์น – เจนีวา  – น้ำพุเจ็ทโดว์ 

– สวนอังกฤษ – นาฬิกาดอกไม้ – มหาวิหารเซนต์ปิแอร์ – องค์กรสหประชาชาติ  – ลานน้ำพุและอนุสาวรีย์เก้าอี้หัก 

06.30 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานซูริค หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว  

นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Bern) ระยะทางประมาณ 129 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ   

1 ชั่วโมง 25 นาที เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นตั้งแตใ่นปี ค.ศ. 1191 ล้อมรอบด้วยแม่น้ำอาเร ใน

อดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ กรุงเบิร์นได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การ

ยูเนสโก (UNESCO) และยังถูกจัดอันดับอยู่ 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลก 

อีกด้วย 

 นำท่านชมย่านเมืองเก่า ตั้งแต่ในสมัยยุคกลางที่ยังคงอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ชมสถานที่สำคัญต่างๆของเมือง 

และชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณซึทกลอกเกอ (Zytglogge) หรือหอนาฬิกาดาราศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่ใน

สมัยยุคกลาง ถูกสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษท่ี 13 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ท่ีมีชื่อเสียงมากที่สุดของกรุง

เบิร์น แล้วนำท่านชม บ่อหมีแห่งเบิร์น ซ่ึงเป็นที่มาของชื่อเมืองและยังเป็นตราแผ่นดินหรือสัญลักษณ์ประจำ

เมืองอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (1) 



 

 
 

 

นำท่านเดินทางสู่ เจนีวา ระยะทางประมาณ 159 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 55 นาที  เมือง

ใหญ่อันดับสองของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญมากเป็นอันดับ

ต้นๆของประเทศ ตั้งอยู่บริเวณทะเลสาบเจนีวา และเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองนานาชาติ เนื่องจาก

เป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างชาติสำคัญๆ หลายองค์กร เช่น สำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติประจำทวีป

ยุโรป, องค์การอนามัยโลก (WHO), องค์การการค้าโลก (WTO) เป็นต้น  

นำท่านชม น้ำพุเจ็ทโดว์ (Jet d'Eau) น้ำพุท่ีได้รับการยอมรับว่าสูงและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พุ่งได้สูงสุด

ประมาณ 140 เมตร โดยสามารถมองเห็นได้จากทุกจุดในเมือง ซึ่งเปรียบดั่งเป็นสัญลักษณ์ของเจนีวา 

และนำท่านชม สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) สถานที่พักผ่อนหย่อนใจยอดนิยมริมทะเลสาบเจนีวา และ

ถ่ายภาพกับ  นาฬิกาดอกไม้ (L’horloge fleurie) ตั้งอยู่ทางเข้าสวน สร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1955  

 

 

 

 

 

 

แล้วนำท่านถ่ายรุปกับ มหาวิหารเซนต์ปิแอร์ (St. Pierre Cathedral) เป็นวิหารนิกายโปรเตสแตนต์ที่มี

ความสำคัญมากของเจนีวา และเป็นแหล่งมรดกทีส่ำคัญของสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วย 

จากนั้น นำท่านชมบริเวณด้านหน้า องค์การสหประชาชาติ  (United Nations หรือ Palais des Nations) 

องค์กรหลักของมนุษยชาติที่ให้ความร่วมมือกันในเรื่องต่างๆระหว่างประเทศ  

และชม ลานน้ำพุและอนุสาวรีย์เก้าอ้ีหัก (Broken Chair) สร้างข้ึนจากไม้ 5.5 ตัน มีความสูง 12 เมตร เป็น

สัญลักษณ์ของการต่อต้านการทำเหมืองแร่ที่ดินและระเบิด รวมถึงสงคราม 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน (2)  

พัก ณ โรงแรม Ramada Encore Geneva หรือในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 3 
      เจนีวา  – โลซานน์ – มหาวิทยาลัยโลซาน – ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ – ทะเลสาบ เลอม็อง – พิพิธภัณฑ์โอ

ลิมปิค – แทสช์ – นั่งรถไฟเข้าสู่ เซอร์แมท – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอน – แทสช์ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3) 

นำท่านเดินทางสู่ โลซานน์ (Lausanne) ระยะทางประมาณ 63.3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 55 นาท ี

เมืองริมทะเลสาบเลอม็อง เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่ยุคกลาง และยังคงความงดงามมาจวบจน

ปัจจุบัน อีกท้ังเป็นเมืองที่มีความสำคัญต่อปวงชนชาวไทย เพราะเคยเป็นสถานที่ประทับของสมเด็จย่า และใน

หลวงรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้นทรงพระเยาว์ 

ผ่านชม มหาวิทยาลัยโลซาน (Université de Lausanne) ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1537 เป็นสถาบันใน

ระดับอุดมศึกษาของราชสกุลมหิดล โดยสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอฯ ทรงศึกษาทางด้านวิชาเคมี, รัชกาลที่ 8 ทรง

ศึกษาด้านนิติศาสตร์ และรัชกาลที ่9 ทรงเลือกเรียนวิทยาศาสตร์ แต่เมื่อท่านเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ ทรง

เปลี่ยนมาเรียนรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์แทน  

 นำท่านถ่ายภาพกับ ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ (Thai Pavilion) สร้างข้ึนในวโรกาสที่รัชกาลที่ 9 ทรงครองศิริ

ราชสมบัติครบ 60 ปี พร้อมกับความพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์ จัดสร้างโดยรัฐบาลไทย 

โดยมีสมเด็จพระเทพฯ เสด็จประกอบพิธีเปิดศาลาอย่างเป็นทางการ  



 

 
 

 

 แล้วชมบริเวณริม ทะเลสาบ เลอม็อง (Lac Leman) ที่มีแนวทิวเทือกเขาแอลป์ตั้งตระหง่านเป็นฉากหลัง โดย

รัชกาลที ่8 และรัชกาลที่ 9 ทรงใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและทรงเรือใบและกรรเชียงเรือในทะเลสาบแห่งนี้ 

 ชมบริเวณด้านหน้า พิพิธภัณฑ์โอลิมปิค (Musée Olympique) ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ภายในจัดแสดง

ประวัติความเป็นมาของกีฬาต่าง ๆ ตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ และการเริ่มต้นจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคครั้งแรก 

 

 

 

 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (4) 

นำท่านเดินทางสู่ แทสช์ (Täsch) ระยะทางประมาณ 168 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 10 

นาท ีเมืองเล็กๆ ท่ามกลางหุบเขา เปรียบเสมือนเมืองหน้าด่านของเซอร์แมท  

นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถไฟเข้าสู่ เซอร์แมท (Zermatt) หนึ่งในเมืองตากอากาศท่ีสวยงามท่ีสุดของ

สวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่กลางหุบเขาซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่อากาศบริสุทธิ์ ปราศจากมลพิษ 

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะเมืองแห่งนี้ห้ามรถท่ีใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามา นอกจากระบบไฟฟ้าเท่านั้น และ

เป็นเมืองที่ตั้งของยอดเขาแมทเทอร์ฮอน ยอดเขาทรงพีระมิดที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นยอดเขาที่สวยงามที่สุด

แห่งหนึ่งในโลก อิสระให้ท่านเดินเล่นชมวิวแมทเทอร์ฮอน ดื่มด่ำกับบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์ของ

สวิสเซอร์แลนด์ หรือช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย  

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ค่ำ  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในการเที่ยวชมและช้อปปิ้งของท่าน 

ได้เวลาสมควร นำท่านนั่งรถไฟกลับสู่แทสช์ 

พัก ณ โรงแรม Hotel Elite หรือในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 4 
      แทสช์ – เวเว่ย์ – ส้อมยักษ์ – รูปปั้นชาลี แชปปลิ้น – ย่านเมืองเก่า – อินเทอลาเก้น – ชมเมือง หรือช้อปปิ้ง

นาฬิกาสวิสและของที่ระลึก – เอนเกลเบิร์ก  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (5) 

 นำท่านเดินทางสู่ เวเว่ย์ (Vevey) ระยะทางประมาณ 148 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง  

55 นาท ี อยู่ในรัฐโว ของสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองที่เหมาะ

แก่การมาท่องเที่ยวทุกฤดู จึงได้รับการขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” และเป็นเมืองที่ตั้งของเนสท์เล่ 

(Nestlé) ที่มีชื่อเสียงอีกด้วย  

นำท่านถ่ายภาพกับ ส้อมยักษ์ (The Fork) มีความสูง 8 เมตร ปักอยู่ในทะเลสาบ ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์

ของเมือง และถ่ายภาพกับ รูปปั้นชาลี แชปปลิ้น (Chaplin Statue) นักแสดงตลกดารา 

ฮอลลีวู้ดที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเขาได้มาใช้ชีวิตบั้นปลายสุดท้ายทีเ่วเว่ย์แห่งนี้ อิสระให้ท่านเดินเล่นเที่ยวชม

ย่านเมืองเก่าท่ีมีมาตั้งแต่ในสมัยยุคกลาง ชมอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ เดินเล่นชมวิวทิวทัศน์บรรยากาศของเมือง

ริมทะเลสาบ ที่ได้รับการยกย่องเป็นไข่มุกแห่งริเวียร่าแห่งสวิส   

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

กลางวัน  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในการเที่ยวชมของท่าน  

ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ อินเทอลาเก้น (Interlaken) ระยะทางประมาณ 144 กิโลเมตร ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาท ี ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบทูน และทะเลสาบบรีนซ์ จึงมีความงดงามและ          

มีเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากท่ัวทุกมุมโลกให้อยากมาสัมผัสเมืองแห่งนี้เป็นอย่างยิ่ง อิสระให้ท่านเดินเล่น

เที่ยวชม สัมผัสกับบรรยากาศความสวยงามของเมืองที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา และทะเลสาบ ของเมืองตากอากาศ

ที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ หรือท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก รวมถึงนาฬิกาสวิส

อันมีชื่อเสียงตามอัธยาศัย 

 

 

 

 

 

ค่ำ  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในการเที่ยวชมและช้อปปิ้งของท่าน 

 ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ เอนเกลเบิร์ก (Engelberg) ระยะทางประมาณ 85.9 กิโลเมตร ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาท ี เมืองสกีรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางของสวิตเซอร์แลนด์ 

พัก ณ โรงแรม Hotel Terrace หรือในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 5 

      เอนเกลเบิร์ก – กระเช้าไฟฟ้า Titlis Rotair – ยอดเขาทิตลิต – ถ้ำน้ำแข็ง – สะพานแขวนทิตลิต – เพลิดเพลิน

กับการสัมผัสและเล่นหิมะบนลานหิมะ – เอนเกลเบิร์ก – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ ชา

เปล – ซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ย่านเมืองเก่าซูริค – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6) 

นำท่านขึ้น กระเช้าไฟฟ้า Titlis Rotair แบบหมุนได้ 360 องศา ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามได้แบบ

โดยรอบทิศทาง 360 องศาเลยทีเดียว ขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) ที่มีความสูง 3,238 เมตรเหนือ 



 

 
 

 

ระดับน้ำทะเล ยอดเขาท่ีมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี หนึ่งในเทือกเขาท่ีเป็นแหล่งสกียอดนิยมของสวิตเซอร์แลนด์ 

ชม ถ้ำน้ำแข็ง (Glacier Cave) ที่สร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย ์ให้ท่านได้ชมหรือเดินข้าม สะพานแขวน (Titlis 

Cliff Walk) ที่มีความยาวประมาณ 100 เมตร และความสูงห่างจากพ้ืนประมาณ 500 เมตร ซ่ึงถือได้ว่าเป็น

สะพานแขวนที่สูงที่สุดในยุโรป (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)  

แล้วอิสระให้ท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับการสัมผัสหิมะบนลานหิมะ พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบนยอด

เขาทิตลิส  

 

 

 

 

 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) พิเศษ...รับประทานอาหารบนยอดเขาทิตลิต 

พร้อมบริการเมนู ฟองดูว์ อาหารประจำชาติของสวิส 

นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าลงจากยอดเขาสู่ เอนเกลเบิร์ก นำท่านเดินทางสู่ ลูเซิร์น (Lucerne) ระยะทาง

ประมาณ 35.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาท ีเมืองตากอากาศท่ีสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของ

สวิสเซอร์แลนด์ นำท่านถ่ายภาพกับ อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก (The Lion Monument) อนุสาวรีย์ที่

เป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและเสียสละ สร้างข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติแด่ทหารสวิสที่เสียชีวิตจากการปกป้อง

พระราชวังพระราชวังตุย เลอรีย์ ของฝรั่งเศส ผ่านชม สะพานไม้ ชาเปล (Chapel bridge) สะพานที่สร้างขึ้น

เพ่ือข้ามแม่น้ำรอยส์ มีอายุมากกว่า 600 ปี เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังคงใช้งานได้อยู่ 

 

 

 



 

 
 

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซูริค (Zurich) ระยะทางประมาณ 52.6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที 

เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศและของ

ยุโรป และถูกยกให้เป็นหนึ่งในอันดับต้นๆ ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกอีกด้วย 

นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) โบสถ์ท่ีมีชื่อเสียงที่เปรียบดั่งสัญลักษณ์ของ

เมือง และอิสระให้ท่านเดินเล่น ย่านเมืองเก่าซูริค ที่ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำลิมมัต ซึ่งมีโบสถ์เก่าแก่ รวมถึง

อาคารต่างๆ ที่บางแห่งมีอายุมากกว่า 700 ปีเลยทีเดียว หรือช้อปปิ้งสินค้าบน ถนนบานโฮฟซตราสเซอ 

(Bahnhofstrasse) ถนนการค้าเก่าแก่ท่ีรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง ปัจจุบันเป็นย่านช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดใน

เมืองซูริค และใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ตลอดสองฝั่งเต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าและร้านค้ามากมาย 

โดยเฉพาะร้านแบรนด์เนมระดับโลกดังๆ ที่มารวมตัวกันอยู่บนถนนเส้นนี้ อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือเลือกช้อป

ปิ้งสินค้าตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในการเที่ยวชมและช้อปปิ้งของท่าน 

พัก ณ โรงแรม Holiday Inn Express Zürich Airport หรือในระดับเดียวกัน 

 

วันที่ 6       ซูริค – ท่าอากาศยานซูริค 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (8) 

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานซูริคเพ่ือเตรียมตัวกลับสู่ประเทศไทย 

13.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน Check Lap Kok ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 382 



 

 
 

 

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน 

 

วันที่ 7       ฮ่องกง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 

07.05 น. เดินทางถึงฮ่องกง แวะพักเพ่ือรอเปลี่ยนเครื่อง 

09.30 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 755 

11.30 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดภิาพ พร้อมความประทับใจ 

 

หมายเหตุ :  รายการท่องเที่ยวและอาหาร อาจมีการสลับหรือเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่มีเหตุการณ์สุดวิสัย หรือภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯทางบริษัทของสงวน

สิทธิ์ในการสลับหรือเปลี่ยนแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้ บริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัย ตลอดจน

ผลประโยชน์ของคณะเป็นสำคัญ*ภาพถ่ายเพื่อการนำเสนอโปรแกรมทัวร์เท่านั้น* 

*** หากท่านสนใจเช่า POCKET WIFI หรือ SIMCARD *** 

สามารถติดต่อ AGENT ที่ท่านจองทัวร์มาได้เลย 

และสามารถรับสินค้าได้ ณ วันเดินทางท่ีสนามบิน 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางจำนวน 15 ท่านขึ้นไป 

ถ้าผู้เดินทางไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคา

เพิ่มข้ึน เพื่อให้คณะได้ออกเดินทางได้) ** 

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมันและ/หรือภาษี

ประกันภัยการเดินทาง** 

 

ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (สวิตเซอร์แลนด์) และค่าบริการ ท่านละ 4,000 บาท 

ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถ 60 ฟรังค์สวิส ตลอดทิป  



 

 
 

 

กรุณาชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วันหลังจากที่ทำการจอง  

หากไม่ชำระภายในวันที่กำหนด ทางบริษัทขออนุญาตตัดที่นั่งตามเงื่อนไข 

 

***ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ 

แล้วจึงวางมัดจำ เพื่อประโยชน์ของท่านเอง เมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์  

ทางบริษัทถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทท้ังหมดแล้ว*** 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 
ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดเป็นชั้นธุรกิจได้ หากต้องการนั่งชั้นธุรกิจ ท่านจะต้องจองตั๋วเดี่ยว กรุณาเช็คราคากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง 

2. ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน 
3. รถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถท่ีชำนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้ขับรถเกิน 

12 ช.ม./วัน )  
4. โรงแรมที่พักตามระบุหรือในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน  

(หมายเหตุ : เนื่องจากทวีปยุโรปอยู่ในแถบอุณหภูมิต่ำ โรงแรมบางเมืองจะไม่มีเครื่องปรับอากาศให้บริการ และในช่วงฤดูหนาว 

โรงแรมบางแห่งอาจจะไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรืองานประชุมต่างๆ ทางบริษัทอาจ

มีการปรับเปลี่ยนโรงแรมหรือย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ)  

5. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว 
6. ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ 
7. หัวหน้าทัวร ์(ทรูไกด์) จากประเทศไทย ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยบรรยายข้อมูลและอำนวยความสะดวกตลอดการ

เดินทาง  
8. ค่าประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง เงื่อนไขตามกรมธรรม์ 

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

1. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ 



 

 
 

 
2. ค่าภาษนี้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน 
3. ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด (โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ อนุญาตให้โหลดกระเป๋า

สัมภาระลงใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 30 ก.ก.)  
4. ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่าน เนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝง

ตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน) 
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ

ของโรงแรม เป็นต้น 
6. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
7. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (สวิตเซอร์แลนด์) และค่าบริการ ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการ

พิจารณาหรือไม่ก็ตาม (โดยประมาณ 4,000  บาท) 
8. ค่าธรรมเนียมทิป คนขับรถ และหัวหน้าทัวร ์(ทรูไกด์)  ท่านละ 60 ฟรังค์สวิส ตลอดทริป 

 

เงื่อนไขในการจองทัวร์ 

1. กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 20,000 บาท หลังจากทำการจองภายใน 3 วัน  
2. ส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport  มายังบริษัทฯ 
3. หากท่านท่ีต้องการให้ทางบริษัททัวร์ยื่นวีซ่าให้ กรุณาชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น ท่านละ 

4,000 พร้อมกับยอดมัดจำ 
4. ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 30 วัน ก่อนออกเดินทาง 

 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 

1. ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน  50 - 46 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้อง
การันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ
ต่างประเทศ ไม่อาจขอคืนเงินได้) 

2. ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 45 - 31 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำเต็มจำนวน 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด 
4. กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับ

ทางสายการบิน และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณี
ใดก็ตาม 

 



 

 
 

 
5. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียก

เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง 
6. เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของ

สายการบิน 
7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและ

ค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ามัดจำโรงแรมหรือค่าโรงแรม เป็นต้น   
 

ข้อมูลเกี่ยวกับ สายการบิน  

1. เนื่องจากบัตรโดยสารเป็นแบบหมู่คณะหรือตั๋วกรุ๊ป สายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบินทุกกรณี 
ทุกท่านต้องไปเช็คอินเพ่ือออกบัตรโดยสาร และรับหมายเลขที่นั่งตอนได้บัตรโดยสารเท่านั้น  แต่ทางบริษัทจะพยายาม
ช่วยให้ลูกค้าที่เดินทางด้วยกันได้นั่งด้วยกัน หรือใกล้กันให้มากท่ีสุดเท่าที่จะทำได้ 

2. กรณีที่ท่านต้องการอาหารพิเศษ เช่น เป็นมุสลิม (นับถือศาสนาอิสลาม), แพ้อาหารบางประเภท หรือทานมังสวิรัติ 
โปรดแจ้งและระบุมาให้ชัดเจนในตอนจอง เพราะทางบริษัทต้องส่งเรื่องแจ้งให้ทางสายการบินทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 
72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง กรณีทีท่่านแจ้งก่อนการเดินทางกะทันหัน อาจมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเพ่ือชำระเมนูใหม่ หรืออาจจะ
ไม่ได้รับเมนูพิเศษเลย เนื่องจากสายการบินไม่ได้เตรียมสำรองไว้ หรืออาจเตรียมไม่ทัน 

3. สำหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามท่ีสายการบินกำหนด
เท่านั้น เช่น สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
และการขอที่นั่ง LONG LEG ท่านต้องไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น และการให้ที่นั่งขึ้นอยู่
กับดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่สายการบินเท่านั้น 

 

ข้อมูลเกี่ยวกับ โรงแรมที่พัก  

1. โรงแรมในแต่ละแห่ง มีการวางแผนผังห้องพักแตกต่างกัน จึงทำให้ห้องพักแต่ละประเภท อาจจะห้องไม่ติดกัน หรืออยู่
คนละชั้นกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถ้าต้องการเข้าพัก 3 ท่าน อาจต้องเป็น 1 เตียงใหญ่ กับ 
1 เตียงพับเสริม (Sofa bed) หรืออาจมีความจำเป็นต้องแยกห้องพัก เป็น ห้องคู ่1 ห้อง (Twin/Double) และห้องเดี่ยว 1 ห้อง 
(Single) ไม่ว่ากรณีใดๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการเพ่ิมตามจริงที่เกิดขึ้น 

2. เนื่องจากทวีปยุโรปอยู่ในแถบอุณหภูมิต่ำ โรงแรมบางเมืองจะไม่มีเครื่องปรับอากาศให้บริการ และในช่วงฤดูหนาว 
โรงแรมบางแห่งอาจจะไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ ซึ่งจะมีฮีตเตอร์ไว้ให้บริการแทน 

3. กรณีท่ีมีงานเทศกาลหรือการจัดงานประชุมนานาชาติ (Trade Fair) ทำให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองจะ
ค่อนข้างเต็มหมด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 



 

 
 

 
4. โรงแรมในยุโรปบางแห่ง (โดยเฉพาะในย่านเมืองเก่า หรือเมืองเล็กๆ) มีลักษณะเป็นอาคารแบบดั้งเดิม ห้องอาจจะมี

ขนาดเล็กกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ หรืออาจจะไม่มีลิฟท์ รวมถึงพนักงานยกกระเป๋า และห้องแต่ละห้องอาจมี
ลักษณะแตกต่างกัน 

 

หมายเหตุ 

1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง 20 คน 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความ

ปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก  
4. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้นต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ทีเ่กิดขึ้นจากเหตุจำเป็นสุดวิสัย 

และอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การประท้วง การปฏิวัติ อุบัติเหตุ 
การโจรกรรม ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง การยกเลิกเที่ยวบินหรือการบริการของ
สายการบิน ความสูญเสีย ทรัพย์สินสูญหาย อุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บจากความประมาทของตัวท่านเอง และเหตุ
สุดวิสัยอ่ืนๆที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น 

5. ตั๋วเครื่องบินเป็นแบบหมู่คณะหรือตั๋วกรุ๊ป ไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้ 
6. ในกรณีที่สายการบินประกาศปรับขึ้นภาษีน้ำมัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพ่ิมตามความ

เป็นจริง 
7. กรณีท่ีสถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้ เนื่องจากเหตุสุดวิสัยต่างๆ หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของ

บริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น 
8. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการ

เข้า และออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี  
9. กรณีท่ีท่านใช้หนังสือเดินทางนอกเหนือจากหนังสือเดินทางธรรมดา (เล่มสีเลือดหมู) เช่น หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสี

น้ำเงิน) หรือหนังสือเดินทางทูต (เล่มสีแดงสด) เดินทางเพ่ือการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์             หากไม่ผ่านการอนุมัติ
จากสายการบิน และถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศ ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์
และไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น 

10. กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีใช้ใน
การเดินทางมาสนามบินฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจาก
โปรแกรมการเดินทาง หรือท่านเดินทางมาเช็คอินไม่ทัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืน            ค่าทัวร์ให้แก่ท่าน 

11. ลูกค้าท่ีจอยแลนด์ (ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน) ท่านต้องจองเครื่องบินลงประเทศปลายทางก่อนเวลาหรือเวลาใกล้เคียงกับคณะ
ทัวร์ หรือไปถึงปลายทางล่วงหน้าก่อนคณะทัวร์อย่างน้อย 1 วัน ถ้าท่านมาถึงหลังคณะทัวร์ ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายใน 



 

 
 

 
การเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ในสถานที่ท่ีคณะทัวร์กำลังออนทัวร์อยู่ด้วยตนเอง และก่อนการจองทัวร์หรือจองตั๋ว
เครื่องบินควรสอบถามโดยละเอียดกับทางบริษัทอีกครั้ง หากท่านจองทัวร์หรือตั๋วเครื่องบินผิดพลาด ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ไมร่ับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและไม่คืนค่าทัวร์ให้แก่ท่าน 

12. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทาง
บริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัทฯ ที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

 

หมายเหตุ เกี่ยวกับการยื่นวีซ่าแชงเก้น 

• ทางบริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่าของท่านต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบเต็มจำนวนและได้รับการตอบรับจากทาง
สถานทูตฯ ในเรื่องเวลานัดหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ต้องใช้เอกสารต่างๆ ที่ออกเป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ                      
ตั๋วเครี่องบิน, ห้องพักที่ได้รับการยืนยันมาจากทางยุโรป, ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะ  ครบ
จำนวนก่อนจึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับท่านได้ 

• หากในช่วงที่ท่านเดินทาง วันและเวลาในการยื่นวีซ่ากรุ๊ปเต็มหรือไม่มีคิวกรุ๊ป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวี
ซ่าเด่ียว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวันและเวลานัดหมายจากทางสถานทูตฯ โดยมี
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยดูแล และอำนวยความสะดวก  

• เอกสารต่างๆ ที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตฯ เป็นผู้กำหนดออกมา                      
(อาจแตกต่างกันแล้วแต่สถานทูตประเทศนั้นๆ) มิใช่บริษัททัวร์ ท่านที่มีความประสงค์ยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีป
ยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่สถานทูตฯต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวี
ซ่าของท่าน บริษัททัวร์ฯ เป็นเพียงตัวกลางและอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาวี
ซ่าให้กับท่าน 

• กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

ดังต่อไปนี้ 

-    ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตฯ จะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือ 

     ไม่ผ่านการพิจารณาก็ตาม 

-    ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกตั๋วเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถคืนได้ 

-    ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะโดนเก็บ 

     ค่ามัดจำห้องพัก หรือทางโรงแรมอาจต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันท ีทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบภายหลัง 

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % 

 



 

 
 

 

เอกสารยื่นขอวีซ่าเชงเก้น (สวิตเซอร์แลนด์) 

** ผู้เดินทางต้องมาโชว์ตัวและสแกนลายนิ้วมือ ณ สถานทูต  

ตามวันและเวลาที่นัดหมาย ** 

(ระยะเวลาทีผ่ลวีซ่าออก ประมาณ 15 วันทำการ) 

 

กรุณาเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ และส่งให้ทางบริษัทฯ ตามวันเวลาที่นัดหมายเก็บเอกสาร 

 

1. หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (Passport) เล่มจริง และสำเนาถ่ายเอกสาร 2 ใบ ที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 
6 เดือน ก่อนวันเดินทาง หากหมดอายุ กรุณาทำเล่มใหม่ก่อนนำส่ง มีจำนวนหน้าเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า และต้องมี
หน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้าติดต่อกัน เพ่ือติดวีซ่า  
** หนังสือเดินทางเล่มเก่า ที่เคยได้รับวีซ่าจาก ประเทศในกลุ่มเชงเก้น ภายใน 3 ปี (ถ้ามี) หรือเคยได้รับจากประเทศ

อังกฤษ, แคนนาดาและสหรัฐอเมริกา (ถ้าม)ี ** 

2. รูปถ่ายส ี2 ใบ หน้าตรง (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm)  
พ้ืนหลังสีขาว ไม่เกิน 6 เดือน ห้ามตกแต่งรูป ห้ามสวมแว่นสายตา  

แว่นกันแดด คอนเทคเลนส์ ห้ามมีเครื่องประดับ เห็นใบหูและค้ิว 

ทั้ง 2 ข้างชัดเจน และต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น  

(หากรูปถ่ายของท่านไม่ได้มาตรฐานตามสถาณทูตกำหนด  

ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายในการถ่ายรูปใหม่อีกครั้ง ณ วันมายื่นเวลา) 

3. หนังสือรับรองการทำงาน 
3.1 กรณีลูกจ้างหรือพนักงาน  

หนังสือรับรองการทำงาน (ฉบับจริง) ที่ออกโดยหน่วยงานหรือบริษัทต้นสังกัดของผู้สมัคร (ระบุตำแหน่ง, 

เงินเดือน, วันเริ่มทำงานและระบุช่วงเวลาที่เดินทางไปท่องเที่ยวยุโรป และระบุชื่อประเทศทั้งหมดที่ท่าน

เดินทางด้วย หลังจากนั้นจะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดในวันที่เท่าไร่ โดยชื่อลูกค้าที่ระบุในหนังสือ

รับรองการงาน ต้องสะกดชื่อ-สกุลให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุคำว่า TO  



 

 
 

 

WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต ออกหนังสือเป็นภาษาอังกฤษและเป็นหลักฐาน

ปัจจุบัน มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่นวีซ่าเท่านั้น พร้อมลายเซ็น ระบุชื่อ ตำแหน่งของผู้มีอำนาจใน

ออกหนังสือรับรองการทำงานและประทับตราบริษัท 

3.2 กรณีเจ้าของกิจการ 
หลักฐานการเป็นเจ้าของกิจการ เช่น สำเนาใบทะเบียนการค้าหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทหรือจด

ทะเบียนนิติบุคคล ที่มีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการ (ต้องมีอายุไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า  

หากมากกว่า 90 วันไปแล้ว ต้องคัดลอกใหม่เท่านั้น) เป็นสำเนาภาษาไทย และแปลภาษาอังกฤษ 

3.3 กรณีนักเรียนหรือนักศึกษา 
หนังสือรับรองจากสถาบันที่กำลังศึกษาอยู่ (มีอายุไม่เกิน 30 วันก่อนวันยื่นวีซ่า)  

ฉบับจริง ออกหนังสือเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (สถานทูตไม่รับเอกสารที่เป็นบัตรนักเรียน) 

3.4 ผู้เกษียณอายุงาน 

หนังสือยืนยันการเกษียณอายุการทำงาน ซึ่งเขียนโดยตัวผู้สมัครหรือออกโดยบริษัทนายจ้างล่าสุด ระบุวันที่

เกษียณ ชื่อและท่ีอยู่ของนายจ้าง ระยะเวลาของการจ้างงานและเงินเดือนล่าสุด และ 

สำเนาหนังสือยืนยันการเกษียณอายุการทำงาน และฉบับแปลภาษาอังกฤษ 

4. หลักฐานทางการเงินที่พียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายตลอดช่วงเวลาเดินทาง 
4.1 Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ควรมีจำนวนเงินในบัญชีไม่น้อยกว่าหกหลัก เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะ

การเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายตลอดในการเดินทางและสามารถท่ีจะใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน 
เมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา และมีรายการเดินบัญชีล่าสุดไม่เกิน 7 วันนับจากวันยื่นวีซ่า เป็นบัญชี                  ออม
ทรัพย์ ทางสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ รับเอกสารการเงินเป็นสเตรทเม้นที่ออกจากธนาคาร และต้องมีตรา
ประทับธนาคารและลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ธนาคารเท่านั้น (ไม่สามารถถ่ายเอกสารสำเนาสมุดบัญชี
ธนาคารหรือปริ้นออกมาจากอินเทอเน็ตได้) สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันหรือบัญชีฝาก
ประจำ รวมถึงบัญชีสหกรณ์  

4.2 หนังสือรับรองการเงินจากธนาคาร (Bank certificate) ฉบับจริงที่ออกโดยธนาคาร ในการออกจดหมาย
รับรองกรุณาระบุคำว่า TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใช้ชื่อแต่ละสถานทูต สะกดชื่อให้ตรงกับ
พาสปอร์ตและหมายเลขบัญชีต้องเป็นเล่มเดียวกับท่ีท่านจะใช้ยื่นวีซ่า 

4.3 กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให ้(Sponsorship) 
ต้องเป็น บิดา มารดา คูส่มรส พ่ีน้องสายเลือดเดียวกันเท่านั้น  

- ต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย (Sponsor letter ) เป็นภาษาอังกฤษของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้  
พร้อมเซ็นรับรอง 



 

 
 

 

- เอกสารพิสูจน์ความสัมพันธ์กับผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน, สำนาทะเบียนสมรส และ
สำเนาใบเกิด (สูติบัตร) เป็นต้น ทั้งผู้ยื่นวีซ่าเองและผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ พร้อมแปลเอกสารเป็น
ภาษาอังกฤษทั้งหมด 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank certificate) ฉบับจริง ระบุชื่อเจ้าของบัญชี (ผู้ออกค่าใช้จ่าย) และต้อง
ระบุชื่อผู้ถูกรับรองหรือผู้สมัครยื่นวีซ่าด้วย มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า (สะกดชื่อ-นามสกุลให้
ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) 

- Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ออกค่าใช้จ่ายให้และผู้ยื่นวีซ่า 

- กรณีท่ีบริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางท้ังหมด ทางบริษัทฯ จะต้อง
ออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุ
รายชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย 

5. กรณีที่ผู้สมัครอายุต่ำกว่า 18 ปี 
5.1 สำเนาสูติบัตร/สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครวีซ่า พร้อมแปลภาษาอังกฤษ 
5.2 ถ้าเดินทางไปกับพ่อหรือแม่หรือท่านใดท่านหนึ่ง หรือกับบุคคลที่สาม 

ต้องขอหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากทางอำเภอ/เขต ตัวจริงเท่านั้น ระบุว่าอนุญาตให้เดินทาง

ไปต่างประเทศกับใครและระบุความสัมพันธ์ว่าเป็นอะไรกัน พร้อมแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ 

5.3 สำเนาใบทะเบียนการหย่าหรือใบปกครองบุตรกรณีบิดามารดาเกิดการหย่าร่าง พร้อมแปลเอกสารเป็น
ภาษาอังกฤษ 

5.4 ใบมรณะบัตรกรณีบิดา มารดาท่านหนึ่งท่านใดเสียชีวิต 
6. สำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาบัตรประชาชน (กรณีไม่ใช่การออกค่าใช้จ่ายให้กัน และไม่มีการเปลี่ยน 

ชื่อ-นามสกุลไม่ต้องแปลภาษาอังกฤษ)  

7. เอกสารส่วนตัวอ่ืนๆ (แปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด) 

- สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล  

- สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)  

- สำเนาทะเบียนหย่า (ถ้ามี)  

- สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) (ถ้ามี)  
 

หมายเหตุ: 

- ผู้สมัครทุกท่านต้องมาแสดงตน ณ ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าฯ เพ่ือสแกนลายนิ้วมือ 



 

 
 

 

- ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตฯ โดยประมาณ 15 วันทำการ 

- หลังจากท่ีผู้สมัครได้ทำการยื่นขอวีซ่ากับทางศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ผู้สมัคร
ทำการดึงเล่มหนังสือเดินทางคืนจากสถานทูตฯ ในขณะทำการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้น
หากท่านมีความจำเป็นในการใช้เล่มเพ่ือเดินทาง กรุณาแจ้งบริษัททัวร์ก่อน 

- การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการ
ถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอ
ยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง  

- กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตยกเลิก
วีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ  

- หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์
ตามวันนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ และหากสถานทูตฯ ขอเอกสารเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯ ขอรบกวน
ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ทางสถานทูตฯ 
ในการยื่นขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ เอกสารทุกฉบับท่ีมีการแปลเป็นภาษาอังกฤษ  

ต้องออกจากศูนย์การแปลท่ีมีตราประทับและลายเซ็นของเจ้าหน้าที่ศูนย์การแปลเท่านั้น  

สถานฑูตสวิตเซอร์แลนด์ไม่รับเอกสารที่แปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง 

** ทางบริษัทฯ มีบริการรับแปลเอกสารภาษาอังกฤษ ราคาเริ่มต้น ใบละ  500 บาท ** 

*การพิจารณาอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูตฯ ทางบริษัทเป็นเพียงตัวกลางในการบริการอำนวยความสะดวก

ให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น* 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

ใบกรอกข้อมูลคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ 

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพราะข้อมูลทั้งหมดของท่าน เจ้าหน้าที่จะต้องกรอกแบบฟอร์ม 

การร้องขอวีซ่าให้ท่าน* 

 

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. ชื่อ-นามสกุลเดิมก่อนเปลี่ยน (ภาษาอังกฤษ)…………………………………….......……………………………………………………… 
 

4. เลขที่ Passport………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. วัน-เดือน-ปีเกิด......................................................................... . อายุ …………………………... ปี 
 

สถานที่เกิด ………………………………………………………………………. เพศ            ชาย          หญิง 

 
6. สถานภาพสมรส              โสด           สมรส         แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน)           หย่า  

 
            หม้าย            แยกกันอยู่ 

 

7. ที่อยู่ปัจจุบัน (ภาษาอังกฤษ).................................................................................... ............................. 
 

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

 



 

 
 

 

เบอร์โทรศัพทท์ี่ติดต่อสะดวก.............................................อีเมล์....................................................... .....  

 

8. อาชีพปัจจุบัน (กรุณาระบุอาชีพ) หากเป็นแม่บ้าน / หรือเกษียณ กรุณาระบุด้วย (ภาษาอังกฤษ) 
 

..........................................................................ตำแหน่ง……………………………………………………………… 

 

9. ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา / ธุรกิจ / ร้านค้า (ภาษาอังกฤษ) 
 

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

 

10. ที่อยู่ที่ทำงาน / สถานศึกษา / ที่ตั้งร้านค้า (ภาษาอังกฤษ)………………………………………………………………...... 
 

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

  

11. รายได้ต่อเดือน ……………………………………………………………………………………บาท (โดยประมาณ) 
 

12. ชื่อ-นามสกุลคู่สมรส (ถ้ามี) (ภาษาอังกฤษ)…………………………………………………………………………………………. 
 

13. ชื่อ-นามสกุลบิดา (ภาษาอังกฤษ) …………………….……………………..………………………………………………………… 
 

14. ชื่อ-นามสกุลมารดา (ภาษาอังกฤษ)…………….…………………………………………………………………………………..... 
 

15. วีซ่ายุโรป (เชงเก้น) ที่เคยได้รับในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา (ถ้ามี) 
 



 

 
 

 

โปรดระบุประเทศ………………………........................ วันหมดอายุวีซ่า (หากจำได้) ........................................ 

 

16. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวและพำนักของผู้ร้องขอวีซ่า (ภาษาอังกฤษ) 
 

ตัวผู้ร้องขอวีซ่าเอง    มีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้  

 

กรุณาระบุชื่อ……………………………………………………………………… ความสัมพันธ์……………………………………….. 

 


