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ท่องเทีย่วสวิตเซอร์แลนด์  
1 ใน Bucket List ทีนั่กท่องเทีย่วท่ัวโลกใฝ่ฝัน เดินทางโดย
ระบบรถไฟทีส่ะดวกสบายทีสุ่ดของโลก 

เทีย่วสามเขาและน่ังรถไฟเส้นทางสุดสวยของสวิส 
ด่ืมด ่าและสัมผัสบรรยากาศเมอืงท่องเทีย่วยอดฮิตบนเทอืกเขาแอลป์ 

ซูริค-ชาฟฮาวเซ่น-น ้าตกไรน์-เซ้นต์กัลเลน-ลูเซิร์น 
Mt.Rigi Klum-รถไฟสาย Express Line  

อินเทอร์ลาเก้น-เบร์ิน-เซอร์แมท - ขึ้นเขากอร์เนอร์แกรทชมวิวแมทเทอร์ฮอร์น 
มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง-น่ังรถไฟสาย Panorama Express 
กรุยแยร์-บรอค-ขึ้นเขา Stoos+น่ังรถรางไฟฟ้าทีสู่งชันทีสุ่ดในยุโรป 

พักโรงแรมน่ารักๆในเมอืงเซอร์แมท 
 

บนิตรง...เทีย่วสบาย...โดยสายการบนิไทย (TG)  
 

ซูริค  เมอืงศนูยก์ลางทางดา้นการคา้และธุรกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

ชาฟฮาวเซ่น ทีต่ัง้ของน ้าตกไรน์ น ้าตกทีใ่หญ่ทีส่ดุในทวปียุโรป เกดิจากการทีแ่ม่น ้าไรน์ ซึง่เป็นแม่น ้านานาชาตทิีใ่หญ่ทีส่ดุ
ของยโุรปไหลจากตน้น ้าในเทอืกเขาแอลป์มาบรรจบบรเิวณทีพ่ืน้ทีโ่ลกเปลีย่นระดบัจงึกลายเป็นน ้าตกที่
สวยงามมาก 

ลูเซิรน์ เมอืงสวยทีต่ัง้อยู่รมิฝัง่ทะเลสาบแห่งสีพ่นัธรฐั หรอืเวยีวาลดส์ตรทัซ ีและเป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุ
แห่งหนึ่งในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์  

Mt.Rigi ยอดเขารกิ ิไดช้ื่อวา่เป็นราชนิีแห่งเทอืกเขาแอลป์ ทีม่คีวามงดงามอย่างยิง่ บนความสงูกว่า 6,000 ฟุต ที่
สามารถขึน้สูย่อดเขาไดด้ว้ยรถไฟฟันเฟืองทีม่คีวามเก่าแก่ทีส่ดุและกระเชา้เคเบิล้คาร ์

อินเทอรล์าเก้น เมอืงสวยในหุบเขาทีต่ัง้รมิฝัง่ของ 2 ทะเลสาบ คอืทะเลสาบธุนน์และเบรยีนซ ์และเป็นทีต่ัง้ของสถานีรถไฟ
เพื่อต่อไปยงัแหล่งท่องเทีย่วสาํคญัๆหลายแห่ง 

Berne  เมอืงหลวงของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์สรา้งขึน้เมื่อ 800 ปีทีแ่ลว้ 
เซอรแ์มท หมู่บา้นเซอรแ์มททีน่่ารกัๆ และมบีรรยากาศสบายๆ ลอ้มดว้ยเขาสงูสวยงาม ดว้ยเป็นเมอืงปลอดพาหนะที่

วุ่นวายและนัง่รถไฟขึน้เขากอรเ์นอรแ์กทเพื่อชมววิยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์  
มองเทรอซ ์ เมอืงสวยทางใตข้องสวสิรมิทะเลสาบเลอมงัค ์เป็นทีต่ัง้ของปราสาทชลิยอง และมหีลกัฐานในการก่อสรา้งมา

ตัง้แต่ศตวรรษที ่13 
กรยุแยร ์ เมอืงดงัแหล่งผลติเนยแขง็ทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุของสวสิเซอร์แลนด ์ตน้กาํเนิดของ Gruyere Cheese ทีม่ชีื่อเสยีง

โด่งดงัไปทัว่โลก 
บรอค เมอืงทีต่ัง้ของ Cailler Chocolate Factory โรงงานชอ็คโกแลตแบรนดเ์ก่าแก่ทีส่ดุของสวติเซอรแ์ลนด ์อายุ

กว่ารอ้ยปีแห่งนี้ตัง้อยู่กลางทุง่หญา้อนัเขยีวขจ ีเป็นแหล่งเลีย้งววัและทีม่าของนมสดคุณภาพดซีึง่เป็น
วตัถุดบิสาํคญัในการผลติชอ็คโกแลต็นัน่เอง 
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ก าหนดการเดินทาง 30 พ.ย.-10 ธ.ค. / 21-31 ธ.ค./ 28ธ.ค.-07 ม.ค.2565 
 18-28 ม.ค./ 25ม.ค.-04ก.พ./ 01-11ก.พ. / 15-25 ก.พ.2565 
 20-30 มี.ค./ 22 มี.ค.-01 เม.ย.2565 
 

วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู 
21.30 น.  คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร ์สายการบิน Thai 

 Airways  ROW D เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

หมายเหต:ุ เน่ืองจากการเดินทางท่องเท่ียวในสวิตเซอรแ์ลนดเ์ดินทางโดยรถไฟเป็นหลกั ในบางวนัมี
ความจ าเป็นต้องฝากกระเป๋าหรอืขนส่งกระเป๋าลว่งหน้าโดยระบบขนส่งภายในของสวิตเซอรแ์ลนด ์
ดงันัน้น ้าหนักกระเป๋าเดินทาง (Luggage) ส าหรบัเชค็อินท่ีเคาน์เตอรส์ายการบิน ต้องไม่เกิน 20 
กิโลกรมั/ท่าน ทัง้น้ีเพือ่ความสะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในเมอืงต่างๆ**  
 

วนัทีส่อง สุวรรณภมิู-ซูริค (สวิตเซอรแ์ลนด)์-ย่านเมืองเก่าลินเดอรฮ์อฟ-โบสถก์รอสมุนสเตอร-์โบสถฟ์รอมุน
สเตอร ์

00.35 น.  ออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG970  
06.55 น. เดินทางถึงสนามบินนครซูริค เมอืงเศรษฐกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ น าท่านผ่านขัน้ตอนพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงตรวจหนงัสอืเดนิทางและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าท่านเดนิทางโดยระบบ
รถไฟทีส่ะดวกสบายทีส่ดุของโลกผ่านบตัรโดยสาร Swiss Travel Pass จากสนามบนิซรูคิ Zurich 
Flughafen สูย่่านใจกลางเมอืงของนครซรูคิเพื่อน าท่านแวะฝากกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่กั 

 จากนัน้น าท่านชมย่านเมอืงเก่าลนิเดอรฮ์อฟ ผ่านอาคารบา้นเรอืนรา้นคา้ย่านเมอืงเก่า น าท่านแวะชมและ
ถ่ายรปูกบั The Rathaus หรอือกีชื่อหนึ่งทีคุ่น้เคยดอีย่าง Zurich’s Town Hall สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1694 ถงึปี 
1698 เป็นสถานทีร่าชการทอ้งถิน่ในเมอืงซรูคิ ตัง้อยู่รมิแม่น ้าลมิมตัแต่เดมิเคยเป็นหอ้งประชุมสภาเทศบาล
เมอืงทีส่รา้งขึน้ในปีค.ศ.1397 แต่ไดร้บัการปรบัปรุงเรื่อยมาจนถงึปัจจุบนั จากนัน้น าท่านชมและถ่ายรปูกบั
โบสถก์รอสมุนเตอร ์Grossmunste Church มหาวหิารคูบ่า้นคู่เมอืงซึง่ถอืเป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงซรูคิ 
ตัง้อยู่บรเิวณรมิฝัง่แม่น ้าลมิมตัเช่นกนั ปัจจุบนักลายเป็นหนึ่งในสถานทีท่่องเทีย่วของซรูคิ และน าท่านเดนิ
ขา้มสะพานไปอกีฝัง่ของแม่น ้าชมโบสถฟ์รอมุนสเตอร ์Fraumünster ซึง่เป็นหนึ่งในสีโ่บสถห์ลกัของ
เมอืงซรูคิ ทีส่รา้งขึน้จากซากปรกัหกัพงัของวหิารส าหรบัสตรชีนชัน้ขนุนางชัน้สงูในสมยัก่อนโดยกษตัรยิแ์ห่ง
บาวาเรยีเพื่อพระราชธดิาฮลิตก์ารต์ ภายหลงัไดพ้ระราชทานใหก้บัคณะนกับุญเบเนดกิต์ จุดเด่นของโบสถ์
คอืภายนอกประกอบดว้ยกระจกสขีนาดใหญ่ 5 บาน เรยีกว่ากระจกชากาล ออกแบบโดย มารก์ ชากาล จติร
กรชาวเบลารุส-ฝรัง่เศส และไดต้ดิตัง้ในปีค.ศ. 1970 ซึง่จติรกรคนน้ีโด่งดงัอย่างยิง่ในแถบยุโรป   

กลางวนั  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านเขา้เชค็อนิ ณ โรงแรม Central Plaza Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า  

จากนัน้อสิระใหท้า่นพกัผ่อนหรอืเดนิเล่นชมเมอืงซรูคิ 
ค า่  รบัประทานอาหารค ่าภายในโรงแรมทีพ่กั 
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วนัทีส่าม ซูริค-ชาฟฮาวเซ่น-น ้ าตกไรน์-เซ้นตก์ลัเลน-ซูริค 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางโดยรถไฟจากซรูคิสู่เมืองชาฟฮาวเซ่น Schaffhausen (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ1 ชัว่โมง) 
จนกระทัง่ถงึสถานี Neuhausen Rhein Falls ท่ีตัง้ของน้ําตกไรน์ นําท่านชมความสวยงามของน้ําตกไรน์ 
น้ําตกทีใ่หญ่ทีส่ดุในทวปียุโรป เกดิจากการทีแ่ม่น้ําไรน์ ซึง่เป็นแม่น้ํานานาชาตทิีใ่หญ่ทีส่ดุของยโุรปไหลจาก
ตน้น้ําในเทอืกเขาแอลป์ มาบรรจบบรเิวณทีพ่ืน้ทีโ่ลกเปลีย่นระดบัจงึกลายเป็นน้ําตกทีส่วยงามมาก ตวัน้ําตก
มคีวามสงู 25 เมตร กวา้ง 150 เมตร มอีายุราว 14,000 – 17,000 ปี อสิระใหท้่านไดช้ื่นชมธรรมชาต ิและ
ถ่ายรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึ  

กลางวนั  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย นําท่านเดนิทางต่อโดยรถไฟสูเ่มืองเซ้นตก์ลัเลน St.Gallen (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืง

ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นเมอืงศนูยก์ลางทางศาสนา นําท่านชมและถ่ายรปูภายนอกกบัโบสถเ์ซ้นตก์ลัเลน 
St.Gallen Abbey & Library โบสถห์อคอยคู่สไตลบ์ารอคและหอ้งสมุดทีเ่กบ็รวบรวมหนงัสอืเก่าแก่อายุ
มากกว่า 1,000 ปี ภายในโบสถม์จีติรกรรมฝาผนงัอนัขึน้ชื่อและภาพเขยีนเฟรสโกท้ีอ่อกแบบและเขยีนโดย
นกัจติรกรชื่อดงัอย่างไมเคลิ แองเจโลเป็นหนึ่งในหอ้งสมุดทีเ่ก่าแก่และสวยงามมากทีส่ดุ จนไดข้ึน้ทะเบยีน
เป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกในปี ค.ศ.1983 จากนัน้นําท่านสูถ่นน Multergrasse ถนนชอ้ปป้ิงสาย
หลกัของเมอืง ทีม่รีา้นคา้น่ารกัๆมากมาย ทัง้รา้นนาฬกิา รา้นเสือ้ผา้ และของทีร่ะลกึต่างๆ อสิระใหท้่านเดนิ
เล่นหรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านเดนิทางโดยรถไฟกลบัสู่นครซรูคิ 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่าภายในโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านเขา้พกั ณ โรงแรม Central Plaza Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีสี่ ่  ซูริค-ลูเซิรน์-Arth Goldau-นัง่รถไฟไต่เขาขึ้นยอดเขา Mt. Rigi Klum-วิทซน์าว-ลูเซิรน์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

**น าท่านฝากกระเป๋าใบใหญ่ (Luggage) ล่วงหน้าจากซูริคไปทีเ่มืองลูเซิรน์แบบ Express Group 
Luggage Door to Door) **  จากนัน้น าท่านเดนิทางโดยรถไฟจากสถานีรถไฟนครซรูคิ Zurich HB สู ่
Arth-Goldau (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี  ใหท้่านไดช้มววิระหว่างทางจนกระทัง่ถงึสถานีรถไฟ 
Arth-Goldau Hbf  จากนัน้น าท่านนัง่รถไฟไต่เขา Cogwheel Railway ขึน้สู่ยอดเขา Mt.Rigi Klum โดย
รถไฟสายนี้เปิดใชต้ัง้แต่ปี ค.ศ.1871 นบัเป็นรถไฟไต่เขาทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในยุโรป อสิระใหท้่านไดช้มววิบน 
Mt.Rigi Klum ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็น “ราชนิีแห่งขนุเขา” ตัง้อยูบ่นความสงูจากระดบัน ้าทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริ
กนิี้มทีีม่าจากค าว่า Mons Regina แปลไดว้่าราชนิิแห่งภูเขา เพราะวนัทีอ่ากาศดสีามารถมองเหน็ทวิทศัน์
ของยอดเขาอื่นๆไดร้อบ 360 องศา อสิระใหท้่านไดช้มววิแบบพาโนรามาโอบลอ้มดว้ยธรรมชาตขิอง
ทะเลสาบ Luzern และ Zug  จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านนัง่รถไฟไต่เขาลงไปยงัเมอืงวิทซน์าว Vitznau 
จากนัน้น าท่านล่องเรอืชมทะเลสาบลูเซิรน์จากท่าเรอืวทิซน์าวสูเ่มอืงลเูซริน์ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิชมววิ
ตลอดสองฝัง่ของทะเลสาบทีม่บีา้นเรอืนสไตลส์วสิชาเล่ตต์ัง้เรยีงรายโดยมฉีากหลงัเป็นเทอืกเขาแอลป์  
จนกระทัง่เดนิทางถงึเมอืงลเูซริน์ 

กลางวนั  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย  นําท่านรบักระเป๋าพรอ้มเชค็อินเข้าพกัโรงแรม Ameron Hotel Flora หรอืระดบัเทยีบเท่า 

จากนัน้อสิระใหท้า่นพกัผ่อนหรอืเดนิเล่นชมเมอืงลเูซริน์ 
ค า่  รบัประทานอาหารค ่าภายในโรงแรมทีพ่กั 

 
 
 



Lhong Rak Swiss 11D8N-3Mt with Scenic Rides on Nov-Dec 2021 // Jan-Mar2022                            
  5 

วนัทีห้่า  ลูเซิรน์-สะพานไมช้าเพล-โบสถฮ์อฟเคียรเ์คอ-อนุสาวรียสิ์งโต 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดนิเทีย่วชมเมอืงลเูซริน์ ชมสะพานไมช้าเพล Chapel Bridge ทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่14 

ประดบัตกแต่งบนโครงหลงัคาหน้าจัว่ดว้ยภาพวาดในศตวรรษที ่17 ซึง่ภาพเขยีนเหล่าน้ีเป็นการเล่าเรื่องราว
ประวตัคิวามเป็นมาของเมอืงลเูซริน์ โดยมหีอคอยน ้า Wasserturm อยู่กลางสะพาน ซึง่เดมิใชเ้ป็นทีคุ่มขงั
นกัโทษและเกบ็เอกสารรวมทัง้ของมคี่าของเมอืงไว ้หอคอยนี้มลีกัษณะเป็นรปูทรงแปดเหลีย่มทีม่ฐีานเชื่อม
ตดิอยู่กบัสะพานสรา้งขึน้ราวปี ค.ศ. 1300 สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหมไ้ปเมื่อปี ค.ศ. 1993 แลว้กม็กีาร
บรูณะใหม่จนมสีภาพใกลเ้คยีงของเดมิ (ภาพวาดดัง้เดมิถูกไฟไหมไ้ปค่อนขา้งมาก) สะพานชาเพลน้ีถอืเป็น
สะพานไมท้ีเ่ก่าแกท่ีส่ดุในยโุรป จากนัน้แวะชมโบสถฮ์อฟเคียรเ์คอ Hofkirche St.Leodegar โบสถท์ี่
ส าคญัและเป็นแลนดม์ารค์ของเมอืงลเูซริน์ ลกัษณะเป็นโบสถห์อคอยคู่ปลายแหลมถูกสรา้งขึน้ในปี 1633-
1639 ภายในมแีท่นบชูาพระแมม่าเรยี รปูปัน้นกับญุ Leodegar และ Mauritus นกับุญอุปถมัภข์องเมอืงลู
เซริน์ โบสถแ์หง่นี้จงึมชีื่อเรยีกอกีชื่อนึงว่า St.Leodegar Church จากนัน้ชมอนุสาวรียสิ์งโต Lion 
Monument ซึง่แกะสลกัอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมอืงเป็นสญัลกัษณ์ใหร้ะลกึถงึทหารรบัจา้งชาวสวสิซึง่
ท างานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลุยสท์ี ่16 แห่งฝรัง่เศส 

กลางวนั  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย อสิระใหท้่านพกัผ่อนหรอืเดนิเล่นชมเมอืงลเูซริน์ โดยท่านสามารถเดนิขึน้ชมก าแพงเมอืงเก่า Musegg Wall 

Lucerne ก าแพงเมอืงทีล่อ้มรอบตวัเมอืงสรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1386 โดยผนงัของก าแพงยงัคงมคีวามสมบรูณ์ 
ซึง่หอคอยของเมอืงจะมทีัง้หมด 4 จุดและไดเ้ปิดใหน้กัท่องเทีย่วเขา้ชมไดด้ว้ย ท่านจะไดช้มความสวยงาม
ของเมอืงลเูซริน์จากมุมสงูหรอืเดนิเล่นย่านเมอืงเก่าของลเูซริน์ ชม Altes Luzerner Rathaus หรอืทีว่่า
การเมอืงลเูซริน์หลงัเก่า ซึง่เป็นจุดท่องเทีย่วส าคญัอกีแห่งของลเูซริน์เป็นสถาปัตยกรรมย่าน Old Town โดย
ทางเดนิในย่านเมอืงเก่าจะเป็นถนนเสน้เลก็ๆ ทีส่องขา้งทางเตม็ไปดว้ยอาคารบา้นเรอืนและรา้นขายสนิคา้
ต่างๆ 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่าภายในโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านเขา้พกั ณ โรงแรม Ameron Hotel Flora หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก  ลูเซิรน์-รา้นชอ็คโกแลต-นัง่รถไฟสาย Express Line-อินเทอรล์าเก้น-เบิรน์-เซอรแ์มท 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

**น าท่านฝากกระเป๋าใบใหญ่ (Luggage) ล่วงหน้าจากลูเซิรน์ไปทีเ่มืองเซอรแ์มทแบบ Express 
Group Luggage Door to Door) **    
น าท่านชมรา้นชอ็คโกแลตและให้ท่านได้ทดลองท า Chocolate Bar 100grams ทีม่คีวามนุ่มละมุนและมี
รสชาตทิีห่ลากหลายดว้ยรสชาตนิมววัแท้ๆ ของสวสิ  จากนัน้น าท่านนัง่รถไฟสาย Express Line จากสถานี
รถไฟลเูซริน์มุ่งหน้าสูเ่มอืงอินเทอรล์าเก้น Interlaken  เมอืงสวยในหุบเขาทีต่ัง้รมิฝัง่ของ 2 ทะเลสาบ คอื
ทะเลสาบธุนน์และเบรยีนซ ์และเป็นทีต่ัง้ของสถานีรถไฟเพื่อต่อไปยงัแหล่งท่องเทีย่วสาํคญัๆ (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) จนกระทัง่ถงึเมอืงอนิเทอรล์าเกน้  น าท่านเดนิเล่นชมเมอืงอนิเทอรล์าเกน้ 
ทีต่ัง้อยู่เลยีบรมิแม่น ้าอาเร่ ชมสวนสาธารณะ Hohematte Park สวนสาธารณะทีม่วีวิทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึ่งของ
สวสิ จากนัน้ใหท้่านเดนิเล่นพกัผ่อนชื่นชมบรรยากาศของตวัเมอืงทีม่ทีุง่หญา้กวา้งกลางเมอืงมสีวนดอกไม้
เลก็ๆน่ารกัสรา้งสสีนัใหต้วัเมอืงรวมทัง้ม ีอาคารคาสโินคซูาลอายุกว่า 100 ปี ทีง่ดงามดว้ยสถาปัตยกรรมที่
โดดเด่นและยงัเป็นคาสโินของเมอืงอกีดว้ย หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้คุณภาพดแีบรนดด์งัของสวสิอาท ินาฬกิา 
ชอ็คโกแลต  มดีพกอเนกประสงค ์ฯลฯ  

กลางวนั  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
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บ่าย น าท่านเดนิทางโดยรถไฟจากอนิเทอรล์าเกน้สูก่รงุเบิรน์ Bern เมอืงหลวงของประเทศสวสิเซอรแ์ลนดท์ี่
สรา้งขึน้ในยุคกลางของยโุรป มหีลกัฐานทางประวตัศิาสตรม์ากมายซึง่องคก์ารยเูนสโกป้ระกาศใหส้ว่นหนึ่ง
ของเมอืงเป็นมรดกโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ใหท้่านไดช้มววิระหว่างสองขา้งทางจนกระทัง่
ถงึสถานีรถไฟกรุงเบริน์ Berne Bahnhof และน าท่านนัง่รถ Bern Mobile ไปยงั Baren Park น าท่านแวะชม
บ่อหมีสีน ้าตาล Bear Park สตัวท์ีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของกรงุเบริน์ จากนัน้น าท่านชมและถ่ายรปูภายนอก
กบัโบสถแ์ห่งกรงุเบิรน์ The Cathedral of Bern มหาวหิารแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในสไตลก์อธคิตัง้แต่ปีค. ศ. 
1964 หอคอยมคีวามสงูราวๆ 100 เมตร สรา้งแลว้เสรจ็ในปีค.ศ. 1893 ถอืเป็นมหาวหิารทีส่งูทีส่ดุใน
สวติเซอรแ์ลนดแ์ละถอืเป็นสมบตัทิางวฒันธรรมของสวสิดว้ย และน าท่านเดนิชมย่านเมอืงเก่าบนถนนมารค์
กาสเซ Marktgasse  ซึง่ปัจจบุนัเตม็ไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบตูคิ เป็นย่านทีป่ลอดรถยนต ์จงึเหมาะกบัการ
เดนิทางเทีย่วชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี ชมหอนาฬิกาดาราศาสตรไ์ซ้ท ์กลอ็คเค่น Zytglogge 
Clock Tower อายุกว่า 800 ปี ทีจ่ะมตุ๊ีกตาออกมาเรงิระบ าใหด้ทูุกๆ ชัว่โมงทีน่าฬกิาตบีอกเวลา จนไดเ้วลา
อนัสมควรน าท่านเดนิทางโดยรถไฟสูเ่มืองเซอรแ์มท Zermatt (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) ใหท้่าน
ไดส้มัผสับรรยากาศและชมววิระหว่างสองขา้งทางทีม่วีวิทวิทศัน์สวยงามตระการตาเกนิบรรยาย จนกระทัง่
เดนิทางถงึสถานีรถไฟเซอรแ์มท เมอืงตากอากาศทีส่วยงามดจุสวรรคบ์นดนิอยู่สงูกว่าระดบัน ้าทะเล 1,620 
เมตร ซึง่สงวนสถานทีไ่วใ้หม้แีต่อากาศบรสิทุธิ ์โดยหา้มรถทีใ่ชแ้ก๊สและน ้ามนัเขา้มานอกจากรถไฟฟ้าและ
รถมา้ทีม่ไีวบ้รกิารนกัท่องเทีย่ว 
น าท่านรบักระเป๋าและเขา้เชค็อนิเขา้พกั ณ โรงแรม Alpen Resort, Zermatt หรอืระดบัเทยีบเท่า 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่าภายในโรงแรมทีพ่กั 
 
วนัทีเ่จด็  เซอรแ์มท-นัง่รถไฟขึ้นยอดเขากอรเ์นอแกรท-ชมวิวแมทเธอฮอรน์-เซอรแ์มท 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิไปยงัสถานีรถไฟกอรเ์นอรแ์กรท Gornergrat Bahn เพื่อน าท่านนัง่รถไฟไต่เขาขึน้สูย่อดเขา
กอรเ์นอรแ์กรท ผ่านธรรมชาตทิวิทศัน์อนัยิง่ใหญ่สวยงามทัง้สองขา้งทางจนกระทัง่ถงึยอดเขากอรเ์นอรแ์ก
รท (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี ยอดเขาแหง่นี่มคีวามสงูเหนือระดบัน ้าทะเล 3,286 เมตร โดยมฉีาก
หลงัเป็นววิ “ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์” Matterhorn ยอดเขาทีม่รีปูทรงคลา้ยพรีะมดิทีโ่คง้ลงเลก็น้อยซึง่
ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยมคีวามสงูกวา่ 4,478 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล ความ
งามทีแ่ปลกตาและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของแมทเทอรฮ์อรน์ ท าใหม้บีรษิทัโด่งดงัระดบัโลกต่างช่วงชงิ
เพื่อทีจ่ะไดค้รอบครองใหเ้ป็นเสมอืนดัง่ตวัแทนสญัลกัษณ์ของตน ทัง้ชอ็กโกแลต็ทบัเบอโรนทีผู่ค้นทัว่โลก
ต่างรูจ้กักนัเป็นอย่างดแีละผูผ้ลติหนงัรายใหญ่อย่างพาราเมาทพ์คิเจอรท์ีน่ าแมทเทอรฮ์อรน์ไปท าเป็นโลโก้
ของบรษิทัจนเป็นทีจ่ดจ าของผูค้นจากทัว่โลก อสิระใหท้่านไดช้มและถ่ายรปูกบัววิทวิทศัน์อนัตื่นตาตื่นใจ
ของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ จากนัน้น าท่านนัง่รถไฟลงมาทีส่ถานี Rotenboden และน าท่านเดนิต่อไปอกี
ประมาณ 10-15 นาท ีเพื่อน าท่านแวะถ่ายรปูกบัทะเลสาบ Riffelsee Lake  ทะเลสาบเลก็ๆสนี ้าเงนิเขม้ที่
จะคอยสะทอ้นความงดงามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ทีป่กคลุมดว้ยหมิะตลอดทัง้ปีและมนีกัถ่ายภาพจาก
ทัว่โลกนิยมมาถ่ายรปูภาพมากทีส่ดุแห่งหนึ่งของสวสิ 
(หมายเหตุ: ทะเลสาบจะเป็นน ้าใสราวกระจก ช่วง พ.ค.–พ.ย. สว่นฤดหูนาวจะกลายเป็นน ้าแขง็) จนไดเ้วลา
อนัสมควรน าท่านเดนิทางโดยรถไฟกลบัสูเ่มอืงเซอรแ์มท 

กลางวนั  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย อสิระใหท้่านพกัผ่อนหรอืเดนิเล่นชมเมอืงเซอรแ์มทพรอ้มสดูบรรยากาศอนัแสนบรสิทุธิป์ราศจากมลภาวะ 

ซึง่เกดิการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างด ีทัง้การรกัษาความสมบรูณ์ของธรรมชาต ิการไม่
อนุญาตใหใ้ชร้ถยนตแ์ล่นในเมอืง แต่ใหใ้ชจ้กัรยาน รถมา้ หรอืรถไฟฟ้าคนัเลก็ๆ เป็นพาหนะหลกัแทน จนได้
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ชื่อว่าเป็นเมอืงปลอดมลพษิ ท่านจะไดด้ื่มด ่ากบับรรยากาศของธรรมชาตอิุดมสมบรูณ์ แฝงดว้ยความโรแมน
ตกิเมอืงเลก็ๆอย่างเซอรแ์มทโดยมฉีากหลงัเป็นยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์อนัเลื่องชื่อ และสามารถเดนิเล่นบน
ถนน Bahnhofstrasse ถนนเสน้หลกัของเมอืงทีส่องขา้งทางเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึ  รา้น
นาฬกิาแบรนดด์งัของสวสิ รา้นชอ็คโกแลต  รา้นอาหาร ผบับาร ์ซึง่รา้นคา้และบา้นเรอืนยงัคงความโดดเด่น
เป็นอาคารไมแ้บบสวสิชาเล่ตท์ีย่งัรกัษาไวไ้ดส้มบรูณ์มาก 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่าภายในโรงแรมทีพ่กั 
น าท่านเขา้พกั ณ โรงแรม Alpen Resort, Zermatt หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีแ่ปด เซอรแ์มท-มองเทรอซ-์ปราสาทชิลยอง-กรยุแยร-์โรงงานชีส-บรอค-ซูริค 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

**น าท่านฝากกระเป๋าใบใหญ่ (Luggage) ล่วงหน้าจากเซอรแ์มทไปทีเ่มืองซูริค Express Group 
Luggage Door to Door) **    
จากนัน้น าท่านเดนิทางโดยรถไฟจากเซฮรแ์มทสูส่ถานีรถไฟเมืองมองเทรอซ ์Montruex   เมอืงสวยทาง
ใตข้องสวสิ ทีต่ัง้อยู่รมิทะเลสาบเจนีวาและไดร้บัสมญานามว่าเป็น “ไขมุ่กแห่งรเิวยีร่าสวสิฯ” ทีม่ฉีากหลงัเป็น
ภูเขาสงูสวยงามมาก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) น าท่านชมปราสาทชิลยอง Chillon Castle 
ปราสาทยุคกลางทีม่คีวามเก่าแก่กว่า 1,000 ปี โดยปราสาทถูกสรา้งขึน้ในชว่งสมยัของโดยราชวงศซ์าวอย 
ซึง่ถอืไดว้่าเป็นอญัมณีทางประวตัศิาสตรข์องสวติเซอรแ์ลนด ์ในอดตีปราสาทแหง่นี้ถูกสรา้งขึน้เพื่อเป็นจุด
ควบคุมการเดนิทางของนกัเดนิทางและขบวนสนิคา้ทีจ่ะสญัจรผา่นไปมาจากเหนือสูใ่ตห้รอืจากตะวนัตกสู่
ตะวนัออกของสวติเซอรแ์ลนด ์น าท่านเดนิเล่นชมเมอืงมองเทรอซเ์มอืงตากอากาศรมิทะเลสาบเจนีวาทีม่ี
ชื่อเสยีงเยา้ยวนใหน้กัท่องเทีย่วเขา้มาพกัผ่อน ดว้ยความเงยีบสงบของตวัเมอืงกบับรรยากาศทีส่ดุแสน
สบาย น าท่านชมรปูปัน้ของ เฟรดดี ้เมอรค์รูี ่นกัรอ้งวงควนีเจา้ของบทเพลง We are the Champion ซึง่
ถดัไปเป็น Casino Barrière de Montreux โดยตรงขา้มกบัคาสโินคอื Tour d'Ivoire ตกึสงูทีส่ดุของมองเท
รอซส์รา้งมาตัง้แต่ปีค.ศ. 1962 มจี านวนชัน้ทัง้หมด 29 ชัน้ ใชเ้ป็นทีพ่กัอาศยัอกีดว้ย  

กลางวนั  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านเดนิทางโดยรถไฟสูเ่มืองกรยุแยร ์Gruyeres เมอืงดงัแหล่งผลติเนยแขง็ทีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุของ

สวสิเซอรแ์ลนด ์ตน้กาํเนิดของชสีกรแูยรท์ีม่ชี ื่อเสยีงโด่งดงัไปทัว่โลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 
จากนัน้น าท่านชมโรงงานชีสกรยุแยร ์Gruyere Cheese ชสีทีม่าของอาหารประจ าชาต ิ"ฟองด"ู แต่ชสีทีม่ี
ชื่อเสยีงอนัเป็นเอกลกัษณ์ของประเทศสวติเซอรแ์ลนดน์ัน้มไีม่กีป่ระเภท ซึง่ชสีกรแูยรก์เ็ป็นหนึ่งในนัน้ 
ลกัษณะเป็นชสีทรงกลมมขีนาดใหญ่ใหร้สสมัผสัหนึบหนบัมรีสหวานและเคม็เลก็น้อย อสิระใหท้า่นไดช้มและ
เลอืกซือ้ชสีชื่อดงัของสวสิ   จากนัน้น าท่านเดนิทางโดยรถไฟสูเ่มืองบรอค Broc เมอืงเลก็ๆทีอ่ยู่ใกล้ๆ กนั 
ทีต่ัง้ของ Cailler Chocolate Factory โรงงานชอ็คโกแลตแบรนดเ์ก่าแก่ทีส่ดุของสวติเซอรแ์ลนดท์ีม่อีายุกว่า
รอ้ยปี ตัง้อยู่กลางทุ่งหญา้อนัเขยีวขจกีลางหบุเขา เป็นแหล่งเลีย้งววัและทีม่าของนมสดคุณภาพดซีึง่เป็น
วตัถุดบิส าคญัในการผลติชอ็คโกแลต็ มธีารน ้าใสไหลผ่าน ซึง่น ้ากเ็ป็นวตัถุดบิอกีอย่างหนึ่งเช่นกนั โรงงานนี้
ก่อตัง้ขึน้โดยตระกลู Cailler ซึง่เป็นผูร้เิริม่ท า Milk Chocolate หรอืชอ็คโกแลต็ผสมนมขึน้เป็นรายแรกและ
ต่อมาไดม้อบหมายใหบ้รษิทัเนสทเ์ล่ (Nestle) จดัจ าหน่ายไปทัว่โลกต่อมาทางเนสทเ์ล่กไ็ดเ้ขา้มาซือ้กจิการ
ทัง้หมดแต่ยงัคงใชแ้บรนด ์Cailler ตามเดมิ จากนัน้น าท่านเดนิทางโดยรถไฟกลบัสูน่ครซรูคิ (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) จนกระทัง่เดนิทางถงึนครซรูคิ 
น าท่านรบักระเป๋าพรอ้มเชค็อนิเขา้พกั ณ โรงแรม Central Plaza Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่าภายในโรงแรมทีพ่กั 
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วนัทีเ่ก้า  ซูริค-ชไวซ-์นัง่รถรางไฟฟ้าทีช่นัทีสุ่ด Stoos Funicular Railway- ซูริค 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

จากนัน้น าท่านเดนิทางโดยรถไฟจากเมอืงซรูคิไปยงัเมืองชไวซ ์Schwyz (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 
ชัว่โมง) น าท่านนัง่รถสาธารณะต่อไปยงัสถานี Stoos Bahn น าท่านนัง่รถรางไฟฟ้าทรงกลม Stoos 
Funicular Railway ท่ีสูงชนัท่ีสุดในยุโรปเพื่อขึน้เขา Stoos ซึง่ดา้นบนเป็นหมูบ่า้นสทอส Stoos หมูบ่า้น
ปลอดรถยนตท์ีม่ผีูอ้ยู่อาศยัประมาณ 150 คน ตัง้อยูบ่รเิวณเชงิเขา Fronalpstock ทีส่งูถงึ 1,922 เมตร บน
ท่ามกลางเทอืกเขาแอลป์ทีส่วยงาม ถอืเป็นเป็นจุดชมววิทีส่วยงามอกีแห่งหนึ่งของสวติเซอรแ์ลนด์ อสิระให้
ท่านไดช้มววิทวิทศัน์และเกบ็ภาพบรรยากาศทีส่วยงามของหมู่บา้นตามอธัยาศยั 

กลางวนั  อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านเดนิทางโดยรถไฟกลบัสูน่ครซรูคิ  จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิเล่นชอ้ปป้ิงบนถนนบานโฮฟซตราสเซอ 

Bahnhofstrasse ถนนการคา้เก่าแก่ทีรุ่่งเรอืงมาตัง้แต่สมยัยุคกลาง ปัจจบุนัเป็นย่านชอ้ปป้ิงทีห่รหูราทีส่ดุ
ในเมอืงซรูคิ และใหญ่ทีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนด ์ตลอดสองฝัง่เตม็ไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้และรา้นคา้มากมาย 
โดยเฉพาะรา้นแบรนดเ์นมระดบัโลกดงัๆ ทีม่ารวมตวักนัอยูบ่นถนนเสน้น้ี ใหท้่านเดนิเล่นหรอืเลอืกชอ้ปป้ิง
สนิคา้ตามอธัยาศยั 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่าภายในโรงแรมทีพ่กั 
 น าท่านเขา้พกั ณ โรงแรม Central Plaza Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีสิ่บ  สนามบินซูริค  
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

สมควรแก่เวลาใหท้่านเชค็เอ๊าทจ์ากทีพ่กั รถรอรบัพรอ้มน าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบินซูริค และเผื่อเวลา
ส าหรบัการท าคนืภาษทีีส่นามบนิ  

13.15 น.  ออกเดินทางจากนครซูริค โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG971 
 

วนัทีสิ่บเอด็ สนามบินสวุรรณภมิู 
06.10 น.  เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ... 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ  
ท่ีไม่คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ และหากท่ีพกัตามรายการไม่ได้รบัการยืนยนั  

บริษทัฯ ขอทาํการเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัหรือเมืองใกล้เคียงให้  
ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 
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มาตรการความปลอดภยั Covid-19 
- หวัหน้าทวัร,์ มคัคเุทศกท้์องถ่ินและคนขบัรถ ฉีดวคัซีนครบแล้วก่อนรบักรุป๊ 14 วนั 

- รบัจองเฉพาะลูกค้าท่ีฉีดวคัซีนครบแล้ว 14 วนัก่อนเดินทาง 

- รบัเพียงคณะละ 15 ท่านเท่านัน้ เท่ียวสบายใจ 

- เน่ืองจากการเดินทางเข้าสวิตเซอรแ์ลนดจ์าํเป็นต้องทาํการลงทะเบียนในระบบ Swiss Covid-19 Vaccine 

Certificate โดยรองรบัวคัซีน Pfizer / Moderna / J&J / Astraseneca (กรณีท่ีฉีดวคัซีน Sinovac และ Sinopharm ยงั

ไม่สามารถลงทะเบียนในระบบ Swiss Covid-19 Vaccine Certificate แต่ยงัสามารถเดินทางเข้าประเทศสวิสได้โดย

การตรวจ PCR test ก่อนเดินทางเข้าสวิส และระหวา่งเดินทางในประเทศสวิสต้องทาํการตรวจ ATK ทุกๆ 48 ชัว่โมง 

จากหน่วยงานหรอืศนูยบ์ริการตรวจของสวิสเท่านัน้ (โดยตัง้แต่วนัที ่16 พ.ย.2564 วคัซีน Sinovac และ Sinopharm 

จะสามารถท าการลงทะเบียนในระบบ Swiss Certificate ได้ ทัง้น้ีอาจมีการเปลีย่นแปลงขึ้นอยู่กบัสถานการณ์โดยดู

จากประกาศจากทางภาครฐัของสวิตเซอรแ์ลนดเ์ป็นส าคญั)  

หมายเหตุ  
1.เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็นการเดินทางท่องเท่ียวโดยระบบรถไฟและขนส่งสาธารณะภายในประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนด ์ดงันัน้กรณีมีเหตฉุุกเฉินระหว่างการเดินทาง เช่น Land Slide , อบุติัเหต,ุการประท้วงหรือ
เหตจุาํเป็นอ่ืนๆท่ีมีผลทาํให้เส้นทางรถไฟหรือระบบขนส่งขดัข้องซ่ึงอาจจะปิดโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า
บริษทัฯขอปรบัเปล่ียนเส้นทางตามความเหมาะสม 
2.รายการทวัรเ์ป็นการเดินทางท่องเท่ียวโดยระบบรถไฟและขนส่งสาธารณะ ดงันัน้รายการน้ีจึงไม่เหมาะ
สาํหรบัเดก็เลก็และผู้สงูอายหุรือบคุคลท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เน่ืองจากต้องอาศยัทกัษะเฉพาะตวั
ในการเดินเท่ียวตามสถานท่ีและแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ 

 
อตัราค่าเดินทาง 30 พ.ย.-10 ธ.ค. / 21-31 ธ.ค./ 28ธ.ค.-07 ม.ค.2565 
 18-28 ม.ค./ 25ม.ค.-04ก.พ./ 01-11ก.พ. / 15-25 ก.พ.2565 
 20-30 มี.ค./ 22 มี.ค.-01 เม.ย.2565 

 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัรต์ ัว๋เครื่องบิน** 
 

Magnificent Swiss 11Days8Night 
 3 Mountain with Scenic Rides 

30พ.ย.-10 ธ.ค.2564 
21-31 ธ.ค.2564 

28ธ.ค.-07 ม.ค.2565 
ม.ค.-มี.ค.2565 

ผูใ้หญ่เดนิทาง 15 ท่าน ราคาท่านละ 119,900 129,000 124,800 
ทา่นทีต่อ้งการพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 28,900 35,300 35,300 
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**ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการท่านละ 4,800 บาท และค่าทิปท่านละ 1,500 บาท  โดยเรียก
เกบ็และชาํระพร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้าย** 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน้ํามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุตํา่กว่า 7 ปี เขา้พกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

หมายเหต ุ

 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจาํนวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จาํนวนไม่ตํา่กว่า 15 ท่าน ตามข้อกาํหนดและเงื่อนไข
ของบริษทัฯและจะต้องชาํระมดัจาํหลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 

 เน่ืองจากเป็นตัว๋โปรโมชัน่ จองแล้วไมส่ามารถยกเลิกหรอืเปล่ียนคนเดินทางได้รวมทัง้ไม่สามารถ Refund ตัว๋ได้  
กรณีท่านท่ีมีตัว๋ของสายการบินอ่ืนหรอืรว่มเดินทางโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบริษทัทวัร ์ 
กรณุาแจ้งล่วงหน้าเน่ืองจากมีการเก่ียวข้องกบัการยื่นวีซ่า ซ่ึงผูเ้ดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพรอ้มคณะได้  

***การดาํเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วนัทาํการ ซ่ึงผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตวัด้วย
ตวัเองและได้รบัการสแกนน้ิวมือจากศนูยร์บัคาํร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการ
กรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ สาํเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพ่ือทาํการนัดหมาย ** 
 

อตัราน้ีรวมบริการ 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ซรูคิ-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 ค่าบตัร Swiss Travel Pass (แบบ 8 วนั) สาํหรบัใชเ้ดนิทางกบัระบบขนสง่ในสวติเซอรแ์ลนด ์
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่านต่อหอ้ง)เน่ืองจากโรงแรมสว่นใหญ่ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณี

ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยชาํระค่าพกัเดีย่วเพิม่  
 ค่ารถรบัจากโรงแรม-สนามบนิ (one way) 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการ

เดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท สาํหรบัซึง่เดก็อายุตํ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี วงเงนิ

คุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋
โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) หากสนใจซือ้ประกนัสขุภาพหรอื
ประกนัภยัการเดนิทางแบบอื่นๆ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัร ์

 ค่าภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ่งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่05 
พ.ย.2564 หากมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสารหรอืเพิม่เตมิภายหลงัหรอืมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการผกผนัค่าน้ํามนัหรอืภาษี
ใดๆ จะตอ้งมกีารชาํระเพิม่ตามกฎและเงื่อนไขของสายการบนิ 
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อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด (20 กโิลกรมั/จาํกดั 1 ใบ/ท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดืม่และคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบรกิารดา้นการนดัหมายและเอกสาร ท่านละ 4,800บาท โดยชาํระพรอ้มค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
 ค่าทปิพนกังานขบัรถและทปิหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 1,500บาท โดยชาํระพรอ้มค่าทวัรส์ว่นที่

เหลอื 
 ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
 ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัราเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิ

ดว้ยตวัท่านเอง 
 ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไม่มสีญัญาณ Wifi และไม่รวมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม   
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ หรอื

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน้ํามนั, ค่าธรรมเนียมวซี่าทีน่อกเหนือจากทีร่ะบุหรอืค่าแปล 
เอกสาร, ค่าบรกิารทีเ่กีย่วกบัวซีา่ หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั
อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯจดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได้ 

 ค่าธรรมเนียมการลงทะเบยีนในระบบ Swiss Covid-19 Certificate (35.00CHF/ ท่าน) ส าหรบัใชเ้ดนิทางเขา้
สวติเซอรแ์ลนด ์โดยขณะนี้ในการลงทะเบยีนรองรบัวคัซนี Pfizer / Moderna / J&J / Astraseneca และวคัซนี AZ+mRna 
หรอืจนกว่าจะมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัสถานการณ์โดยดจูากประกาศจากทางภาครฐัของสวติเซอรแ์ลนดเ์ป็นส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง 
และค่าธรรมเนียมการตรวจ ATK  สาํหรบัผูฉ้ีดวคัซนี Sinovac และ Sinopharm ในระหว่างเดนิทางอยู่ในประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์ซึง่ตอ้งทาํการตรวจ ATK ทุกๆ 48 ชัว่โมงจากหน่วยงานหรอืศนูยบ์รกิารตรวจของสวสิ (ประมาณ 60.00 
CHF / ครัง้ / ท่าน)  (โดยตัง้แต่วนัที ่16 พ.ย.2564 เป็นตน้ไป ผูเ้ดนิทางทีฉ่ีดวคัซนี Sinovac และ Sinopharm จะสามารถ
ลงทะเบยีน Swiss Covid-19 Certificate ในระบบได ้และไมจ่ าเป็นตอ้งตรวจ ATK test ระหว่างเดนิทางในประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์ทัง้นี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึ้นอยู่กบัสถานการณ์โดยดจูากประกาศจากทางภาครฐัของ
สวติเซอรแ์ลนดเ์ป็นส าคญั) 

 ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง (ประมาณ
160.00 CHF / ท่าน) ทัง้นี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงเงื่อนไขขึน้อยู่กบัสถานการณ์โดยดจูากประกาศจากทางรฐับาลเป็นส าคญั 

 ค่าธรรมเนียมบรกิารเกีย่วกบัการดาํเนินการเอกสาร สาํหรบัผูโ้ดยสารไทยทีเ่ดนิทางเขา้ประเทศไทย (COE) 
 ค่าธรรมเนียมบรกิารทีพ่กั Alternative State Quarantine (ASQ) การกกักนัผูเ้ดนิทางทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตเิขา้มาใน

ราชอาณาจกัรหรอืสถานทีท่ีร่ฐัก าหนดใหเ้ป็นสถานทีก่กักนัเพื่อการเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคมุโรคโควดิ-19 เป็น
ระยะเวลาตามทีภ่าครฐัก าหนด (การเปลีย่นแปลงจ านวนวนัใหด้จูากประกาศจากทางภาครฐัเป็นส าคญั)   
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ขัน้ตอนการสมคัรร่วมเดินทางกบัทวัร ์

ขัน้ตอน 1 สง่แจง้เรื่องหรอืแบบฟอรม์การจองทวัร ์+ Copy passport ทีย่งัไม่หมดอายุ และจะตอ้งมอีายไุม่ เหลอืไม่
น้อยกว่า 6 เดอืน และกรอกฟอรม์รายละเอยีดสว่นตวัเพิม่เตมิ เมื่อทางบรษิทัฯ ไดเ้อกสารครบทกุท่านที่
เดนิทางแลว้ จะเริม่ด าเนินการลงทะเบยีนตามขัน้ตอนทีป่ระเทศปลายทางก าหนด 

ขัน้ตอน 2 ผูเ้ดนิทางสามารถสง่มอบการยนืยนัการจอง ASQ ตามทีท่่านไดเ้ลอืกเอาไว ้หรอืท่านทีต่อ้งการใหท้าง
บรษิทัด าเนินการให ้ขอใหแ้จง้ความตอ้งการได ้ทางบรษิทัฯ จะด าเนินการสง่ค ารอ้งไปยงัสถานกงสลุไทย
ในประเทศทีเ่ดนิทาง เพื่อขอใบรบัรอง COE (Certificate of Entry) ในการกลบัเขา้สูป่ระเทศไทย พรอ้ม
แจง้สถานทีก่กัตวั ASQ ใหก้ระทรวงต่างประเทศรวมถงึกองตรวจคนเขา้เมอืงไดร้บัทราบ 

ขัน้ตอน3 ท่านช าระเงนิค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืก่อนการเดนิทางอย่างน้อยก่อนการเดนิทาง 21 วนั เพื่อทีท่างบรษิทัจะ
ไดน้ าไปเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการเดนิทางของคณะทวัร ์

 
การชาํระเงิน 

ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 50,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน สาํหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็ทนัที
หลงัจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 30 วนัก่อนวนัทีนํ่าเทีย่ว 
การยกเลิก 
1.หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 21 วนัก่อนวนัทีนํ่าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจาํ โดยทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์
ในการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจาํตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และ
ค่าใชจ้่ายทีจ่าํเป็นอื่นๆ 
2.หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีนํ่าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของค่าทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจาํตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า 
และค่าใชจ้่ายทีจ่าํเป็นอื่นๆ 
3. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัทาํการก่อนวนัทีนํ่าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
4.กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีล่กูคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 
หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

หมายเหต ุ 

 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

 กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุทาํใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

 บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของห้ามนําเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคนเขา้
เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจาํนวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่าํนกัอยู่ในประเทศไทย 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิกาํหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 
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 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสารต้องสงสยัหรอืถูกตรวจสอบจากเจา้หน้าทีเ่กีย่วกบัการนําสิง่ของตอ้งหา้มเขา้สู่
อาคารสนามบนิหรอืตรวจคนเขา้เมอืงหรอืบนเครื่องบนิหรอืสว่นหนึ่งสว่นใดของอาคารท่าอากาศยาน อาท ิอาวธุปืนทุกชนิด
และสว่นประกอบทุกชนิด, ปืนอดัอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเดก็เล่น/ปืนจาํลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลกั
เกลยีว/ปืนยงิตะป,ู ธนูและลกูธนูหรอืหน้าไม,้ กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆา่สตัว,์ สเปรยเ์ครื่องเทศ/สเปรยพ์รกิต่างๆ/สเปรยไ์ล่
สตัว/์สเปรยก์รด, แก๊สน้ําตา, วตัถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มดี มดีพบั ใบมดีโกน/ใบมดีคตัเตอร,์ ขวานทุกชนิด, กรรไกรทีย่าว
กว่า 6 ซ.ม.เมื่อวดัจากจุดหมุน, เครื่องมอืสาํหรบัศลิปะการต่อสูท้ีม่คีมหรอืปลายแปลม, ดาบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกีย่ว
สนิคา้, สว่านเจาะและหวัเจาะ, เครื่องมอืช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไมม่คีมแต่อาจก่อใหเ้กดิอนัตราย เช่น 
ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟทบ์อล/ไมก้อลฟ์/ไมฮ้อกกี/้ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไมค้ํ้าสาํหรบัเล่นสก,ี กระบอง, สนบัมอื, วตัถุระเบดิทุก
ชนิด/ดอกไมเ้พลงิ/สารเคมหีรอืสว่นประกอบทีก่่อใหเ้กดิเพลงิเป็นภยัคุกคามต่อความปลอดภยัของอากาศยาน และอื่นๆ 
นอกเหนือจากขา้งตน้ทีเ่ป็นสิง่ตอ้งหา้มตามสาํนกังานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทยกาํหนดและ/หรอืภายใตก้ารประเมนิ
ความเสีย่งดา้นการรกัษาความปลอดภยัการบนิพลเรอืนและการประเมนิภยัคุกคามของสาํนกังานการบนิพลเรอืนแห่ง
ประเทศไทย (ตามประกาศราชกจิจานุเบกษาวนัที ่26 ม.ีค.2563)   

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน้ําหนกัสว่นที่
เกนิ 

 ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความช่วยเหลอืและการ
ดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความ
สะดวกสาํหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้กาํหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

 กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทัง้ปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

 หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์
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ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าเชงเก้น (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 

ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 15-20 วนัท าการหรือมากกว่าเน่ืองจากสถานการณ์ Covid-19 

- ผูย้ื่นค ารอ้งต้องแสดงตวัและสแกนน้ิวมอื ณ วนันัดหมายยื่นค ารอ้งท่ีศนูยย์ื่น 

- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทูตและศนูยย์ืน่ 

- รปูถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องท าการถ่ายใหม่ท่ีศนูยย์ื่น โดยผูย้ื่นค ารอ้งต้องช าระเงินค่าถ่ายรปูด้วยตนเอง 

- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผูย้ื่นค ารอ้งช าระเงินด้วยตนเอง 

- ผูย้ื่นค ารอ้ง กรณุาส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ีเป็นปัจจบุนัท่ีสุด พรอ้มกรอกข้อมูลเบือ้งต้นส าหรบัเพื่อใช้ในการ

ท านัดหมาย กรณุากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง พรอ้มเบอรโ์ทร.ท่ีสามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอรโ์ทร.ผูแ้ทน 

ยกเว้น ผูย้ื่นค ารอ้งสูงอายุมากๆ หรอืเดก็เลก็มากๆ 

- เอกสารต้นฉบบัท่ีเป็นภาษาไทย อาทิ ส าเนาหนังสือรบัรองบริษทั / กิจการรา้นค้า, ส าเนาทะเบียนบา้น (กรณีเดก็), 

ส าเนาสูติบตัร (กรณีผูท่ี้อายุต า่กว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาทะเบียนหย่า, ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, ส าเนาใบ

เปล่ียนนามสกลุ จะต้องถกูแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะบริการท่าน ยกเวน้ ส าเนาหนังสือสญัญาซ้ือ

ขาย/สญัญากู้/สญัญาอาชีพพิเศษท่ีมีเน้ือหาระบุเจาะจง กรณุาใช้บริการศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพือ่หลีกเล่ียง

ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผูย้ื่นค ารอ้งจะต้องช าระด้วยตนเอง 

 
 หนังสือเดินทางมีอายไุม่ตํา่กว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ตํ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นคาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างสาํหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณา

เตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทาง
ของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นคาํรอ้งขอ
วซี่า  

o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่
จาํเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย 
บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
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 รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จาํนวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่า (ไม่ควรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวกหรอืเครื่องประดบั 

บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊อายส ์** 
 

 สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุํา่กว่า 20 ปี  
- ใชส้าํเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุน้อยกว่า 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอสาํเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

 หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ทาํงาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
 สาํเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
 สาํเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชื่อ 
 สาํเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล 
 สาํเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
 
 หนังสือรบัรองการทาํงาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัทีท่าํงานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ทาํงาน, อตัราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน และระบุวนัลางานหรอืระบุวนัทีเ่ดนิทางอย่างชดัเจน (หนงัสอืรบัรองการ
ทาํงานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการทาํงานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุตําแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ทาํงานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ สาํเนาบตัรประจาํตวั
ราชการ 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองการทาํงานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื สาํเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ตํ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงสาํเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นคาํรอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  (หนงัสอืรบัรองการเรยีนออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) 
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 หลกัฐานการเงิน   
-  สเตทเม้นท์จากธนาคารบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั ขอยอ้นหลงั 6 เดอืน และอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัทีส่ดุ
หรอืไมต่ํ่ากว่า 15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า พรอ้มสาํเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัช ี
- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่มหรอื 1 บญัช ีกรุณาแสดงสาํเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ยหรอื statement 

บญัชอีื่นร่วมดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจาํ เป็นตน้ 
- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และทาํจดหมายรบัรองค่าใชจ้่าย

ใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบุความสมัพนัธเ์พื่อชีแ้จงต่อสถานทตูอกี 1 ฉบบัดว้ย  โดยเฉพาะคู่
สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสีาํเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิใน
บญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และทาํจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้ม
ระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูลาํเนา  

 

 กรณีเดก็อายตุํา่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคาํรอ้งใหม่กต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้าํระเงนิค่ามดัจาํหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจาํนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนกาํหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถนําหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามกาํหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                   
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++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 

หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนนําเอกสารส่ง
ย่ืนคาํร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทตูขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม่ 

กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 

(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด
ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการทาํเอกสารออนไลน์ต่อไป) 

 
 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 

 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาองักฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ................................................. 

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานที่ เกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบียน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 
 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 
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4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

    ............................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์............................. 

     ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)....................................... 
 

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

     รหสัไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัทบ์า้น ................................................................... 
 

 โทรศพัทมื์อถือ................................................. อีเมลล ์...........................................................................  
 

5.  ช่ือสถานที่ ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

 ............................................................................................................  รหสัไปรษณีย ์............................. 
  

 ต าแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) ................................. 
 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที่ ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย.......................................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)........................................................................................................          

 

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 
 

    ตัง้แตว่นัท่ี ...................................... ถึงวนัท่ี .........................................  รวม........... วนั 

    ไดร้ับวีซา่จากสถานทูตใด ..................................................................................................... 

   

    ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  

 

   กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ............................................................... 
 

9.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 

 ................................................................................................................................................................. 
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10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีท่ีมีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 
 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นคือ ......................................................................................................................... 
 

ความสมัพนัธก์บัทา่น ......................................................................................................................................... 
 

เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่  ........ เดินทางดว้ยกนั   ......... ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 

หากใครสนใจจอง... 
      .  สอบถามผ่าน.Line กด->https://lin.ee/5nDHUO6 
      .  จองทัวร์ผ่าน.FB inbox ก็ได้เช่นกัน-> http://m.me/unithaitrip 
      .  หรือโทร 02-234-5936 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://lin.ee/5nDHUO6
http://m.me/unithaitrip
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