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SWISS ฟินเวอ่ร ์

7 วนั 4 คนื  

โดยสายการบนิกาตาร ์ (QR)    

   

 

 

 

 

  

***พชิติ 2 เขา, ยอดเขาทติลสิ และ กรอนเนอรแ์กรต*** 

***เมนพูเิศษ,, Swiss Fondue จากเมอืงแหลง่ผลติ*** 

ก าหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 

ตลุาคม : 1 - 7  

 

49,900.-  

กนัยายน : 17 - 23, 24 - 30 

ตลุาคม : 8 - 14, 22 - 28, 29 ต.ค - 4 พ.ย. 

 

53,900.- 
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วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง ค า่ 
โรงแรมทีพ่กั 
หรอืเทยีบเทา่ 

1 กรงุเทพฯ – โดฮา ✈ ✈ ✈  

2 โดฮา – ซรูคิ – น า้ตกไรน ์– ลเูซริน์ – แองเกิล้เบริก์  ✈ O O HOTEL TERRACE 

3 แองเกิล้เบริก์ – ยอดเขาทติลสิ – อนิเทอลาเกน – เบริน์  O O O 
HOLIDAY INN BERN 
WESTSIDE HOTEL 

4 เบริน์ – กรแูยร ์– มองเทรอซ ์– เซอรแ์มท   O O O DERRBY 

5 
เซอรแ์มท – สถานรีถไฟกรอนเนอรแ์กรต – เวเวย่ ์– โลซานน ์

– ลัลลี ่
O X O PARK INN 

6 ลัลลี ่– เจนวีา – สนามบนิ O O ✈  

7 โดฮา – กรงุเทพฯ  ✈ ✈ ✈  

 

น าทา่นเดนิทางสูป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เยอืนเมอืงชาฟเฮาเซน่ เพือ่ชม น า้ตกไรน ์ทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุใน

ยโุรป เทีย่วลเูซริน์ (Lucerne) เมอืงยอดนยิม พาเทีย่วกรงุเบริน์ (Bern) เมอืงหลวงทีไ่ดร้บัการขึน้ทะเบยีน

เป็นเมอืงมรดกโลก ถ่ายรูปกับปราสาทชลิยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกวา่ 800 ปี ที่เมอืง

มองเรอซ ์เทีย่วเมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) ชมยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ใหญ่สดุในยุโรป 

เทีย่วชมเมอืงเวเวย่ ์(Vevey) เมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่เป็น “ไขม่กุแหง่รเิวยีรา่สวสิ” ตามรอยทีป่ระทับของสมเด็จย่า 

ณ เมอืงโลซานน ์(Lausanne) ถา่ยรปูกับ น า้พเุจทโด ณ กรงุเจนวีา 

 

วนัแรกของการเดนิทาง   กรงุเทพฯ – โดฮา 

17.00 น. 
 

คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบนิ กาตาร ์แอรเ์วย ์ประตู 8 แถว Q พบเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความ

สะดวก 

 

20.25 น. ออกเดนิทางโดยสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์เทีย่วบนิที ่QR 835 

***คณะเดนิทางต ัง้แต่วนัที ่28 ต.ค. 60 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 

20.40 น. และถงึโดฮา เวลา 23.49 น.*** 

 

23.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิโดฮา น าทา่นเปลีย่นเครือ่งเพือ่เดนิทางตอ่  

วนัทีส่องของการเดนิทาง     โดฮา – ซูรคิ – น า้ตกไรน ์– ลเูซริน์ – แองเก ิล้เบริก์  

01.40 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ เทีย่วบนิที ่QR 093 
***คณะเดนิทางต ัง้แต่วนัที ่28 ต.ค. 60 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 

02.00 น. และถงึซูรคิ  เวลา 06.30 น.*** 

 

07.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิซูรคิ  (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะ

เปลีย่นเป็น 6 ชัว่โมงในวันที ่29 ตลุาคม 2560) หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง

และศุลกากร จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่เมอืงชาฟเฮาเซ่น เพือ่ชมน า้ตกไรน ์

ที่มีขนาดใหญ่สุดในยุโรป จากนั้นน าท่านเดนิทางเที่ยวเมอืงซูรคิ (Zurich) 

เมืองที่ ใหญ่ ที่ สุด ในประเทศ  น าท่ านถ่ายรูปกับ โบสถ์ฟ รอมุนสเตอร ์

(Fraumunster abbey) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตรยิเ์ยอรมนัหลยุส ์ใช ้

เป็นส านักแมช่ทีีม่กีลุม่หญงิสาวชนชัน้สงูจากทางตอนใตข้องเยอรมันอาศัยอยู ่น า

ระยะทาง 37 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 40 นาท ี
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ทา่นสูจ่ตัรุสัปาราเดพลาทซ ์(Paradeplatz) เป็นจัตุรัสเกา่แกท่ีม่มีาตัง้แตส่มัย

ศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันเป็นชมุทางรถรางที่ส าคัญของเมอืงและยังเป็นศูนยก์ลาง

การคา้ของยา่นธรุกจิ ธนาคาร สถาบนัการเงนิทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย เดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของ

สวติเซอรแ์ลนด์ ที่ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา จากนัน้พาท่านชม

สงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิ

เพือ่เป็นอนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวสิทีเ่กดิจากการ

ปฏิวัตใินฝร่ังเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge)    

ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น ้ารอยส์ (Reuss River)          

อันงดงามซึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์ เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาที่

เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สรา้งขึ้นเมื่อปี ค .ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลุมสะพานมี

ภาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน  จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระ

เลือกซือ้สนิคา้ของสวสิ เช่น ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง 

อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ จากนั้นเดินทางเขา้สู่หมู่บ ้าน   

แองเกิล้เบริก์ (Engelberg) ซึง่ตัง้อยูเ่ชงิขุนเขาทีส่วยงามมรีะดับอกีแห่งหนึง่

ของเทือกเขาแอลป์  ผ่านเสน้ทางไฮไลท์ของสวติเซอร์แลนด์ และววิทวิทัศน์

สวยงามของทุง่หญา้ตัดกบัหมิะอนัขาวโพลนปกคลมุยอดเขา 

ระยะทาง 52 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 50 นาท ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 35 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 45 นาท ี

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOTEL TERRACE หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีส่ามของการเดนิทาง        แองเก ิล้เบริก์ – ยอดเขาทติลสิ – อนิเทอรล์าเกน – เบริน์ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นขึน้กระเชา้ลอยฟ้าทนัสมยัระบบใหมล่า่สุดหมุน 360 องศา รอบตวั

เอง ชมทัศนียภาพอันตระการตาไดร้อบทศิทางตามเสน้ทางขึน้สูย่อดเขาทติลสิ 

(Titlis) เขา้ชมถ า้น า้แข็ง (Ice Grotto)ที่ไม่เคยละลาย  เชญิเพลิดเพลิน

สนุกสนานกับการเล่นหมิะบนลานสกี สุดแสนประทับใจเป็นอย่างยิง่ ชมทวิทัศน์

ของยอดเขาต่างๆ ที่ปกคลุมไปดว้ยหมิะอันขาวโพลนสรา้งความงดงามใหก้ับ

ขนุเขาเป็นอนัมาก  

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพืน้เมอืง  

บา่ย น าท่านลงจากเขาเพือ่เดนิทางเมอืงอนิเทอรล์าเกน (Interlaken) เป็นเมอืงที่

ตัง้อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรยีนซ์ (Lake 

Brienz) อสิระใหท้่านไดส้ัมผัสบรรยากาศและธรรมชาตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์น

เมอืงเล็กๆ  แลว้น าท่านเดนิทางต่อสู่กรุงเบริน์ (Bern) ซึง่ไดร้บัการยกย่อง

จากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้เบริน์

ยงัถูกจัดอันดับอยูใ่น 1 ใน 10 ของเมอืงทีม่คีณุภาพชวีติทีด่ที ีส่ดุของโลกใน

ปี ค.ศ.2010 

ระยะทาง 85 กม.

ใชเ้วลาประมาณ 

1.30 ช.ม. 

 

 

ระยะทาง 56 กม.

ใชเ้วลาประมาณ   

1 ช.ม. 

 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง   

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม HOLIDAY INN BERN WESTSIDE HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ีข่องการเดนิทาง    เบริน์ – กรแูยร ์– มองเทรอซ ์– เซอรแ์มท   

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นชมบอ่หมสีนี า้ตาล (Bear Park) สตัวท์ีเ่ป็นสญัลักษณ์ของกรงุเบริน์ น า

ท่านชมมารก์าสเซ ยา่นเมอืงเก่า ปัจจุบันเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบูตคิ เป็น

ยา่นทีป่ลอดรถยนต ์จงึเหมาะกับการเดนิเทีย่วชมอาคารเกา่ อาย ุ200-300 ปี น า

ทา่นลัดเลาะชม ถนนจงุเคอรน์กาสเซ ถนนทีม่รีะดับสงูสดุของเมอืงนี ้ถนนกรมั

กาสเซ  ซึ่งเต็มไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ         

ชมนาฬกิาไซท้ ์คล็อคเคน่ทรมั อาย ุ800 ปี ทีม่ ี“โชว”์ ใหด้ทูุกๆชัว่โมงในการ

ตีบอกเวลาแต่ละครัง้ น าท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถM์unster สิง่ก่อสรา้งทาง

ศาสนาทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1421 ประตู

จะมภีาพทีบ่รรยายถงึการตัดสนิครัง้สดุทา้ยของพระเจา้  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่

เมอืงที่มชี ือ่เสยีงเรือ่งชสีสวสิฯ เมอืงกรูแยร ์(Gruyeres) ตน้ก าเนิดของเนย

แข็งกรูแยร์ Gruyere cheese ที่ผูค้นรูจ้ักกันเป็นอย่างดี ที่สามารถส่งออกชีส     

กรแูยรท์ีม่ชี ือ่เสยีงโดง่ดังไปทั่วโลก กรแูยรย์งัเป็นเมอืงยคุกลางขนาดยอ่มเยาทีม่ี

ทวิทัศนอ์นัทรงเสน่ห ์และมกีลิน่ชสีโชยในอากาศตลอดเวลาทีเ่ราเดนิไปตามถนน

หนิกรวดกลางเมอืงอกีดว้ย  

ระยะทาง 56 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชม. 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (สวสิฟองดรูช์สี)  

บา่ย น าท่านเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่เมอืงมองเทรอซ ์(Montreux) เมอืง

ตากอากาศทีต่ัง้อยูร่มิทะเลสาบเจนีวา ไดช้ือ่วา่รเิวยีรา่ของสวสิ ชมความสวยงาม

ของทวิทัศน ์บา้นเรอืน รมิทะเลสาบ  น าทา่นถา่ยรปูกบัปราสาทชลิยอง (ดา้น

นอก) (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายกุวา่ 800 ปี สรา้งขึน้บนเกาะหนิรมิ

ทะเลสาบเจนีวา  ตั ้งแต่ยุคโรมันเรืองอ านาจโดยราชวงศ์ SAVOY โดยมี

จุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเดนิทางของนักเดนิทางและขบวนสนิคา้ทีจ่ะสัญจร

ผ่านไปมาจากเหนือสู่ใตห้รือจากตะวันตกสู่ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด ์

เนื่องจากเป็นเสน้ทางเดยีวทีไ่ม่ตอ้งเดนิทางขา้มเทอืกเขาสงูชนั ปราสาทแห่งนี้

จงึเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซึง่เอาเปรียบชาวสวสิมานานนับรอ้ยปี น าท่าน

เดนิทางสู่สถานรีถไฟเมอืงแทซ (Teasch) เพื่อเดนิทางสู่เมอืงเซอรแ์มท 

(Zermatt) เมอืงแห่งสกีรีสอรท์ยอดนิยมที่ไดรั้บความนิยมสูง เนื่องจากเป็น

เมอืงที่ปลอดมลพษิทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมอืงไม่ใชน้ ้ามันเชือ้เพลงิ 

แต่ใชแ้บตเตอรี่เท่านั้น และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็นยอดเขาแมททอร์

ฮอรน์ (Matterhorn) ทีไ่ดช้ ือ่วา่เป็นยอดเขาทีม่รีปูทรงสวยทีส่ดุในสวสิ 

ระยะทาง 42 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 0.45 ชม. 

 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 139 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2 ชม. 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่ก โรงแรม DERRBY HOTEL หรอืเทยีบเทา่  

*** ในกรณีทีห่อ้งพกัในเมอืงเซอรแ์มทเต็ม ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิน์ าพาทา่นไปเดนิเลน่ที่

เมอืงเซอรแ์มทและยา้ยไปพกัทีเ่มอืงขา้งเคยีงแทน*** 

วนัทีห่า้ของการเดนิทาง    เซอรแ์มท – สถานรีถไฟกรอนเนอรแ์กรต – เวเวย่ ์– โลซานน ์– ลลัลี ่  

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าท่านสูส่ถานรีถไฟเซอรแ์มท เพือ่เดนิทางโดยรถไฟฟันเฟืองสูส่ถานรีถไฟ

กรอนเนอรแ์กรต (Gornergrat railway) ท าท่านเดนิทางสู่จุดชมววิทีท่่าน
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จะไดเ้ห็นทัศนียภาพทีส่วยงามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ ใหเ้วลาท่านเดนิ

เลน่ชมววิดูทวิทัศนท์ีส่วยงาม จากนัน้น าทา่นเดนิทางลงจากเขาใหท้า่นไดม้เีวลา

อสิระเดนิเลน่เลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึในเมอืงเซอรแ์มท  

เทีย่ง อสิระอาหารกลางวนั เพือ่ไมร่บกวนชอ้ปป้ิง  

บา่ย จากนัน้เดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสูเ่มอืงเวเวย่ ์(Vevey) คอืเมอืงทีต่ัง้อยูใ่น

รัฐโว ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ โดยตัวเมอืงตัง้อยู่บนชายฝ่ังทางตอนเหนือ

ของทะเลสาบเจนีวา ต่างก็ขนานนามใหเ้มอืงเวเว่ย ์เป็น "ไขมุ่กแห่งรเิวยีร่า

สวสิ" (Pearls of the Swiss Riviera) ที่แมแ้ต่ศลิปินตลกชือ่ดังแห่งฮอลลี

วูด้ “ชาล ีแชปลนิ” ยังหลงไหลและไดอ้าศัยอยูท่ีเ่มอืงนี้ในบัน้ปลายชวีติ น าท่าน

ชมเมืองและถ่ายรูปคู่กับรูปปั้นชาลี แชปลิน (Charlie Chaplin's statue) ตั ้ง

บรเิวณดา้นหนา้ Food Museum โดยทีม่ซีอ้มขนาดยกัษ์ตัง้อยูใ่นทะเลสาบ ท าให ้

มกีารกล่าวตดิตลกกันว่าเป็นรูปปั้นชาล ีแชปลนิก าลังหวิ แลว้น าท่านเดนิทางสู่

เมอืง  โลซานน ์(Lausanne) ซึง่ตัง้อยูต่อนเหนอืของทะเลสาบเจนวีา เมอืงโล

ซานน์นับไดว้่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุด เมืองหนึ่งของ

สวติเซอรแ์ลนด ์มปีระวัตศิาสตรอ์ันยาวนานมาตัง้แต่ศตวรรษที ่4 ในสมัยที่ชาว

โรมนัมาตัง้หลักแหล่งอยูบ่รเิวณรมิฝ่ังทะเลสาบทีน่ี่ เมอืงโลซานน์มคีวามสวยงาม

โดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูด

นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกใหม้าพักผ่อนตากอากาศที่นี่ เมอืงนี้ยังเป็นเมืองที่มี

ความส าคัญส าหรับชาวไทยเนื่องจากเป็นเมอืงทีเ่คยเป็นทีป่ระทับของสมเด็จย่า 

จากนัน้เดนิทางสูเ่มอืงลลัลี ่(LULLY) 

 

 

ระยะทาง 148 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 2.15 ชม. 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะทาง 64 กม. 

ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ช.ม. 

ค า่ รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

 น าคณะเขา้สูท่ีพั่กเมอืง PARK INN HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีห่กของการเดนิทาง        ลลัลี ่– เจนวีา – สนามบนิ 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเจนวีา น าชมเมืองที่เป็นศูนย์กลางการประชุม

นานาชาต ิเมอืงทีต่ัง้องคก์ารสากลระดับโลก อาท ิองคก์ารการคา้โลก, กาชาด

สากล, แรงงานสากล ฯลฯ น าท่านถ่ายรูปกับ น า้พุเจทโด ทีฉ่ีดสายน ้าพุ่งสงูขึน้

ไปในอากาศถงึ 390 ฟตุ (เปิดเฉพาะวันอากาศด)ี และถ่ายรูปกบั นาฬกิาดอกไม ้

สญัลักษณ์ทีส่ าคัญของเมอืงเจนวีา 

 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจนี  

บา่ย และน าท่านเดนิเขา้สูเ่ขตเมอืงเกา่ (Old Town ) ของกรุงเจนีวา เป็นทีต่ัง้ของ

วหิารเซนตปิ์แอร ์(St. Pierre Cathedral) อาคารทางศาสนาทีม่คีวามส าคัญ

มากเป็นอนัดับตน้ๆของกรงุเจนีวา วหิารเซนตปิ์แอรเ์ป็นวหิารนกิายโปรเตสแตนต์

ที่มคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตรท์ี่ยอ้นกลับไปในช่วงระหว่างศตวรรษ 8 -10 

ปัจจบุนัวหิารไดก้ลายเป็น 1 ใน 82 สิง่ปลกูสรา้งทีเ่ป็นแหลง่มรดกส าคัญของชาติ

สวติเซอรแ์ลนด ์ใหท้า่นอสิระเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศัยยา่นเมอืงเกา่ 

 

17.00 น. น าคณะเดนิทางสู่ สนามบนิเจนวีา เพื่อใหท้่านมเีวลาในการท าคนืภาษ ี(Tax 

Refund) และ มเีวลาในการเลอืกซือ้สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ 

 

21.40 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่QR104  
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***คณะเดนิทางต ัง้แต่วนัที ่28 ต.ค. 60 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 

21.10 น. และถงึโดฮา เวลา 05.05 น.*** 

วนัทีเ่จ็ดของการเดนิทาง      โดฮา – กรงุเทพฯ 

04.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิโดฮา เพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง  

08.40 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิเทีย่วบนิที ่QR832 

***คณะเดินทางวนัที่ 17 – 23, 24 – 30 ก.ย. 60 เป็นต้นไป ออก

เดนิทาง เวลา 08.15 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 19.00 น.*** 

***คณะเดนิทางต ัง้แต่วนัที ่28 ต.ค. 60 เป็นตน้ไป ออกเดนิทาง เวลา 

08.40 น. และถงึกรงุเทพฯ เวลา 18.50 น.*** 

 

19.00 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิดว้ยความสวัสดภิาพ   

(รา้นคา้ในยุโรปสว่นใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงทีเ่ขา้พกั เช่น กรณีที่

เมอืงน ัน้มกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กลเ้คยีงแทน และ โปรแกรมอาจมกีาร

ปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสม) 

 

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้ 

หมายเหต ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการทีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตุสดุวสิยัทีท่าง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคุมได ้เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทีย่วบนิ รวมถงึ

กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทัง้ในกรณีที่ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนี ้าเงนิ) เดนิทาง หาก

ทา่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึง่      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีย่ว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณีทีค่ณะไมค่รบจ านวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วันกอ่นการเดนิทาง  

5. เมือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นรบัทราบและ

ยอมรบัเง ือ่นไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้ 

ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะค านงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นส าคญั 
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โปรแกรม : SWISS ฟินเวอ่ร ์

7 วนั 4 คนื  

โดยสายการบนิกาตาร ์ (QR)   

        ก าหนดการเดนิทาง   

ตลุาคม : 1 – 7     

 

             อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 49,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 49,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 5,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 49,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
49,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  17,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,200 บาท )  

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 

 

    ก าหนดการเดนิทาง   

กนัยายน : 17 – 23, 24 – 30 
ตลุาคม : 8 – 14, 22 – 28, 29 ต.ค – 4 พ.ย. 

 

             อตัราคา่บรกิาร ราคา 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 53,900.- 

ผูใ้หญ ่พกั 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 53,900.- 

พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 5,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 53,900.- 

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั) 
53,900.- 

ในกรณีไมใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ ลดทา่นละ  20,000.- 

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ 

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,200 บาท )  

ช ัน้ธุรกจิเพิม่เงนิจากราคาทวัร ์เร ิม่ตน้ทีท่า่นละ 

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

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุ า่กวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ ** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ทีร่ะบวุนัเดนิทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ 

จะตอ้งไมเ่กนิจ านวนวัน และอยูภ่ายใตเ้งือ่นไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการ  

4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามทีร่ะบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีร่ะบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล(หากตอ้งการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ที)่ 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขกรมธรรม)์ 

** ลูกคา้ท่านใดสนใจ...ซื้อประกนัการเดนิทางส าหรบัครอบคลุมเรือ่งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้มูล 

เพิม่เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีย้ประกนัเร ิม่ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีม่อีายุต ัง้แตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง  

 

อตัรานีไ้มร่วม 

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดท าหนังสอืเดนิทาง 

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

คา่น ้าหนักเกนิจากทางสายการบนิก าหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการ

เจ็บป่วยจากโรคประจ าตัว, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีส่ญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมน ้ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีส่ายการบนิมกีารปรับขึน้ราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตัวทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้  

(ผูย้ ืน่วซีา่ตอ้งช าระเงนิตรงกบัศนูยย์ืน่วซีา่ในวนัยืน่ เป็นจ านวนเงนิโดยประมาณ 3,200 บาท ) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่, พนกังานขบัรถ  (10 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  

(โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 7 x 3 = 21 ยโูร หรอืประมาณ 700 บาท) 

8. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7%  

 



ZRH-QR001 SWISS ฟินเวอ่ร ์(TIT+GRN)  (ZRH-GVA) 7D 4N (NV)                           หนา้ 9 จาก 14 
       

เง ือ่นไขการจอง 

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

2.  สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง ทีม่อีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพือ่ท าการจองควิยืน่วซีา่ ภายใน   

    3 วันนับจากวันจอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมือ่ไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้ันท ี

4. หากทา่นทีต่อ้งการออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ที ่ 

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ที ่ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

  5. การยืน่วซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีัน้ตอนการยืน่วซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและยืน่  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพือ่ประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที ่

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนือ่งจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หัวหนา้ทัวรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรท์ัง้หมด 

 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิเห 

 

ขอ้มลูเบือ้งตน้ในการเตรยีมเอกสารยืน่วซีา่และการยืน่ขอวซีา่ 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มใิช่บรษัิททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหว่างยืน่วซีา่ หรอื ก่อนเดนิทางกับทางบรษัิท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง

บรษัิทฯ ทราบล่วงหนา้เพือ่วางแผนในการขอวซีา่ของท่าน ซึง่บางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีค่อ่นขา้ง

นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. ส าหรับผูเ้ดนิทางที่ศกึษาหรอืท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนนิเรือ่งการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน

พ านักหรอืศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

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

เดนิทางตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิท

ดว้ย เนือ่งจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ และจ านวนหนา้หนังสอื

เดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทีใ่สป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเร ือ่งต ัว๋เครือ่งบนิและทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ 

1.   ทางบรษัิทไดส้ ารองทีน่ั่งพรอ้มช าระเงนิมดัจ าคา่ตั๋วเครือ่งบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทัวร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิก์ารเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  
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      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตั๋วเครือ่งบนิท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์รยีกเก็บ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   น่ังที ่Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีจ่ะน่ังตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีส่ายการบนิ 

      ก าหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีม่รีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีเ่ครือ่งบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(น ้าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีม่ปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอ านาจในการใหท้ีน่ั่ง Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีเ่ชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วัน ขึน้ไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

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

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

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วันกอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัง้หมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลท าใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจ านวนทีบ่รษิทัฯก าหนดไว ้(30ทา่นขึน้ไป) เนือ่งจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิทและผูเ้ดนิทาง

อืน่ทีเ่ดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆทีเ่กดิจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะท าการเลือ่น

การเดนิทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนยีมใน

การมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีส่ถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตัวิซี่าจากทางสถานทูต (วซี่าไมผ่า่น) และท่านไดช้ าระค่าทัวรห์รอืมัดจ า

มาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ ค่าวซีา่และค่าบรกิารยืน่วซีา่ / ค่ามดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ 

หรอืคา่ตั๋วเครือ่งบนิ (กรณีออกตั๋วเครือ่งบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีก่รุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัว๋โดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนือ่งจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที ่ ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการ 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. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่า  

3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีักษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรัต และไมม่ี

อา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีักษณะแตกตา่งกนั 
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7-10 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ

(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาว

เทา่นัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ) 

3. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บัญชอีอม

ทรัพย ์ยอ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้(รบกวนลกูคา้ท า

รายการเดนิบัญช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 

15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่) บญัชฝีากประจ า ใชป้ระกอบการพจิารณาได ้

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

4. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

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

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

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

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 
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5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- *** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

  

 

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

11. ทีอ่ยูข่องผูข้อวซีา่ 

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………… 

หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่......................................ถงึวันที.่........................................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)................................................ 
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16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ ...................................................... 

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


