
 
 
 
 

 รหัสโปรแกรม : 23122 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 
 

SWEY09 : EXCLUSIVE SWITZERLAND 8 วัน 5 คืน 
ราคาทัวร์รวมวีซ่า และ แถมฟรี!! แพ็คเกจ Test & Go 



 

 

 

 

 

 

 

 

วันเดินทาง 
ราคา
ผู้ใหญ่ 

เด็ก 2-11 ป ี
(ไม่เสริมเตียง) 

พักเดี่ยว หรอื  
เดินทางท่าน

เดียวช าระเพ่ิม 
ที่นั่ง หมายเหต ุ

21-28 พฤษภาคม 65 79,500 72,000 15,500 20 
     - แถมฟรี!! แพ็คเกจ 
Test & Go 
     - รวมค่าวีซ่าแล้ว 

30-06 มิถุนายน 65 79,500 72,000 15,500 20 

07-14 มิถุนายน 65 79,500 72,000 15,500 20 

14-21 มิถุนายน 65 79,500 72,000 15,500 20 

 
◼ FLIGHT :  
 DEPARTURE : EY407 : BKK - AUH : 19.30 น. - 23.10 น. 
    EY073 : AUH - ZRH : 03.15 น. - 07.55 น. 
 RETURN :  EY074 : ZRH - AUH : 11.00 น. - 18.55 น. 
    EY402 : AUH - BKK : 22.35 น. - 08.05 น.   

 
วันที่หนึ่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี  (แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง) 
 
16.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 ประตู 8 

เคาท์เตอร์ Q สายการบิน ETIHAD AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวย
ความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง 



19.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดย สายการบิน 
ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY407 

23.10 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอาบูดาบี  แวะพักเปลี่ยนเครื่อง 
 
วันที่สอง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี - ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค - กรุงเบิร์น - บ่อหมี            

สีน ้าตาล - หอนาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่น - ย่านเมืองเก่า - กรุงเจนีวา - อนุสาวรีย์เก้าอี้สามขา -
ทะเลสาบเจนีวา - น ้าพุจรวดเจ็ทโด - นาฬิกาดอกไม้ - ที่ท าการองค์การสหประชาชาติเจนีวา 
- เมืองโลซานน์       

 
03.15 น. น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เที่ยวบินที่ EY073 
 
07.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค ประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้า
เมืองและพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่า
ประเทศไทย 6 ชั่วโมง ช่วงฤดูร้อน) น าท่านเดินทางสู่ 
กรุงเบิร์น (Bern) (ระยะทาง 126 ก.ม. ใช้เวลา 1 ชม. 
30 นาที)  นครหลวงอันงดงามของประเทศ และเป็น
เมืองมรดกโลกอันล ้าค ่าที่ได้รับการอนุรักษ์มาถึงปัจจุบัน      
กรุงเบิร์น ถูกสร้างขึ้นในยุคกลางของยุโรป องค์การ   
ยูเนสโก้ ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเบิร์นเป็นเมืองมรดก 
ชม บ่อหมีสีน ้าตาล (Bear Pit)  เจ้าหมี เป็นสัญลักษณ์
ของกรุงเบิร์น มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ตั้งแต่สมัยผู้
ครองเบิร์นในยุคนั้นได้ออกล่าสัตว์ สัตว์ตัวแรกที่ล่าได้ 
คือหมี ให้ท่านชมความน่ารักของหมี ชม ไซ้ท์ กล็อคเค่น หอนาฬิกาดาราศาสตร์ เป็นหอนาฬิกา
ยุคกลางที่มีชื่อเสียงที่สุดของย่านเมืองเก่าเบิร์น ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 อายุ 800 ปี จะมีการ
ตีบอกเวลาพร้อมตุ๊กตากลที่จะเคลื่อนไหวประกอบให้ดูทุกๆชั่วโมง ชม ย่านเมืองเก่า (Old City 
Of Bern) ซึ่งได้รับการบรรจุไว้ในรายชื่อมรดกโลกในปี ค.ศ. 1983  และก่อตั้งขึ้นในสมัยคริส
ศตวรรษที่ 12 ตั้งอยู่บนภูเขาล้อมรอบด้วย แม่น ้าอาเร (Aare River) ชม มาร์คกาสเซ ย่านเมือง
เก่าที่ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้ และร้านเส้ือผ้าบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์จึงเหมาะกับการ
เดนิเที่ยวและชมอาคารเก่าอายุ 200 – 300 ปี 

 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 1)  



จากนั้น เดินทางสู่ เมืองเจนีวา (Geneva) (ระยะทาง 160 ก.ม. ใช้เวลา 2 ชม. 15 นาที) เมืองที่ได้ชื่อว่า
เป็นศูนย์กลางทางการเงิน การทูต เป็นเมืองที่มีตั้งอยู่มากที่สุดในโลก ชม อนุสาวรีย์เก้าอี้ 3 ขา 
(The broken chair) เป็นประติมากรรมชื่อดังที่สร้างขึ้นจากไม้ ตั้งตระหง่านอยู่บริเวณลานน ้าพุ
กว้างใจกลางกรุงเจนีวา เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงการต่อต้านการท าเหมืองแร่และการท า
ระเบิดคลัสเตอร์เพื่อย ้าเตือนกลุ่มนักการเมืองและเป็นสัญลักษณ์ของการลงนามสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศเร่ืองการห้ามใช้ระเบิดคลัสเตอร์  

น าท่านชม  ทะเลสาบเจนีวา (Geneva Lake) บริเวณโดยรอบทะเสสาบเต็มไปด้วยสวนสาธารณะและ
สวนหย่อมที่สวยงาม ดึงดูดสายตาด้วย น ้าพุจรวดเจ็ทโด (Jet d-Eau) ที่มีน ้าพุพุ่งสูงถึง 400 ฟุต
เหนือทะเลสาบเจนีวา เต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียวแล้วยังมีพื้นที่เขตเมืองเก่าที่มีตรอกซอกซอยที่มีความ
น่าสนใจทางประวัติศาสตร์ ชม นาฬิกาดอกไม้ จุดถ่ายรูปส าคัญตั้งอยู่ด้านหนึ่งของสวน Jardin 
Anglais ที่ติดกับถนน ดอกไม้จะถูกจัดเรียงให้มีสีสันต่างกันไปตามฤดูกาล ชมที่ท าการองค์การ
สหประชาชาติประจ ากรุงเจนีวา (Palais des Nations) หนึ่งในอาคารที่ส าคัญที่สุดของกรุง      
เจนีวา อาคารสีขาวหลังใหญ่นี้ได้ใช้เวลาสร้างนานถึง 8 ปี  

 
 
 
 
 
 
น าท่าน เดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) (ระยะทาง 63 ก.ม. ใช้เวลา 1 ชม.) 
 
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2)  
 
ที่พัก :  Swiss Wine by Fassbind 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการ

แจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 - 7 วันก่อนวันเดินทาง)  
 
วันที่สาม เมืองโลซานน์ - สวนเดอน็องตู - รูปปั้นลิงสามตัว - ศาลาไทย - Olympic Museum - เมือง    

เวเว่ย์ - รูปปั้น ชาลี แชปปลิ้น - ส้อมยักษ์ - เมืองมองเทรอซ์ - ปราสาทซิลยอง - เมืองทาซ     
 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่3) 
 



น าท่านชม เมืองโลซานน์ (Lausanne) เมืองเล็ก ๆ ที่ตั้ง
อยู่ติดกับทะเลสาบเจนีวาทางด้านเหนือ มีวิว
ทิวทัศน์ที่สวยงาม มีภูเขาโอบล้อม พร้อมทั้ง
ทะเลสาบกว้างใหญ่ ผู้คนส่วนใหญ่ในเมืองจะ
พูดภาษาฝร่ังเศส เพราะเมืองโลซานอยู่ใกล้กับ
ชายแดนประเทศฝรั่งเศส สภาพบ้านเรือนเต็ม
ไปด้วยตึกและอาคารรูปทรงคลาสสิก  มี
บรรยากาศเงียบสงบ เมืองนี้ยังเป็นแหล่งผลิตไวน์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ด้วย ให้ท่าน
ชมบรรยากาศของเมืองย่านเมืองเก่าสมัยโบราณซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อน      
ตากอากาศ  

 
อิสระชม  สวนเดอน็องตู (Le Denantou) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ มีสิ่งที่น่าสนใจคือ รูปปั้นลิงสาม

ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา (Three Monkey Monuments) ซึ่งเป็นรูปปั้นทรงโปรดของในหลวง
เมื่อทรงพระเยาว์และถ่ายรูปกับ ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ (Le Pavillon Thailandais) ศาลา   
ทรงจัตุรมุขสร้างด้วยไม้สักและไม้เนื้อแข็ง ตั้งโดดเด่นในสวนสาธารณะ น าท่านไปแวะถ่ายภาพที่ 
Olympic Museum พิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเร่ืองราวเกี่ยวกับโอลิมปิค (ถ่ายภาพด้านนอก)  

 
น าท่าน เดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (Vevey) (ระยะทาง 26 ก.ม.ใช้เวลา 30 นาที) เมืองที่แสนโรแมนติกน่ารัก

ตั้งอยู่ในรัฐโวของสวิตเซอร์แลนด์ นักท่องเที่ยวต่างก็ขนานนามเวเว่ย์และมงเทรอซ์ให้เป็นไข่มุก
แห่งริเวียร่าสวิส Pearls of the Swiss Riviera เพราะมีอากาศดีอบอุ่นเกือบทุกฤดูกาล และเมือง
นี้ยังยังเป็นที่ตั้งของส านักงานใหญ่ของบริษัทใหญ่ด้านอาหารของโลกอย่าง เนสท์เล่ Nestle ด้วย 
แวะถ่ายรูปกับจุดไฮไลท์ของเมือง รูปปั้นชาลี 
แชปปลิ้น (Charlie Chaplin Statue) ชาว
อังกฤษที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงในอเมริกาที่มี
ความหลงใหลและท่านเลือกเวเว่ย์เป็นสถานที่
พักกายใจในบั้นปลายของชีวิต  ถ่ายรูปกับ 
ส้อมยักษ์ (The Fork) ส้อมขนาดใหญ่ที่อยู่
กลางทะเลสาบหน้าพิพิธภัณฑ์เนสท์เล่  

 
น าท่าน เดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) (ระยะทาง 7 ก.ม. ใช้เวลา 20 นาที) เป็นเมืองเล็กๆ

น่ารักริมทะเลสาบเจนีวา ที่ล้อมรอบด้วยไร่ไวน์และมีแบล็คกราวด์เป็นเทือกเขาแอลป์ 
 



เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 4) น าชมบรรยากาศถ่ายภาพด้านนอกกับ ปราสาทซิลยอง 
(Chillon Castle) ปราสาทสไตล์กอทิกแห่งมองเทรอซ์ เป็นปราสาทแห่งตระกูลซาวอย อายุ
เก่าแก่กว่า 1000 ปี เป็นปราสาทแห่งความภูมิใจของชาวสวิต แม้ไม่ใหญ่โตโอฬารเท่าปราสาท
อื่นๆ ของยุโรป แต่โบรชัวร์แผ่นพับการท่องเที่ยวของสวิสมักมีปราสาทซิลยองเป็นโลโก้ประจ า น า
ท่านชื่นชมบรรยากาศ ชมวิวสวยๆของเมืองมองเทรอซ์ น าท่านเดินทางสู่ เมืองทาซ (Tasch)  
(ระยะทาง  136 ก.ม. ใช้เวลา 2 ชม.) 

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) 
 
ที่พัก : Hotel Elite 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัด

หมาย 5 - 7 วันก่อนวันเดินทาง)  
 
วันที่สี่ เมืองทาซ - หมู่บ้านเซอร์แมท ชมวิวเขาแมทเทอร์ฮอร์น - เมืองอินเตอร์ลาเคน - สวน           

เฮอเฮ่อมัท - ย่านเมืองเก่า Unterseen - ทะเลสาบทูน        
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 6) 
 
น าท่าน เดินทางสู ่หมู่บ้านเซอร์แมท (Zermatt) ด้วย Shuttle Train ราคาทัวรร์วมค่าโดยสารแล้ว มี

เวลาให้ท่านเดินเที่ยวชมหมู่บ้านเซอร์แมทที่น่ารักๆ และมีบรรยากาศสบายๆล้อมด้วยเขาสูง
สวยงาม เป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น ้ามันเชื้อเพลิง แต่ใช้
แบตเตอรี่เท่านั้น และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็นยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น Matterhorn ที่ได้
ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิส เซอร์แมทเป็นเมืองที่มีประชากรน้อยมาก และอาชีพ
หลักของคนพื้นเมือง คือพนักงานโรงแรมและร้านอาหาร ซึ่งรายได้หลักของเมืองนี้มาจากการ
ท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว ในวันที่อากาศเอื้ออ านวย จากเมืองด้านล่างนี้ถ้าสภาพ
อากาศดีและสดใด จะสามารถมองเห็นยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น  ที่ความสูง 3,833 เมตรเหนือ
ระดับน ้าทะเล ซึ่งความสูงของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สูงเด่นเป็นสง่าท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ 
ด้วยความสูง 4,447 เมตรจากระดับน ้าทะเล และมีรูปทรงที่เป็นเอกลักษ์  เฉพาะตัวของแมทเทอร์
ฮอร์น แบบสามเหลี่ยมคล้ายปิรามิดที่จุดสูงสุดบนยอด และมีความโดดเด่นไปอีกเมื่อเอกลักษณ์
เฉพาะตัวนี้ได้เป็นโลโก้ของช็อคโกแล็ตดังทับเบอร์โรน และผู้ผลิตภาพยนตร์รายใหญ่พาราเม้าท์พิค
เจอร์สซึ่งมีความงดงามราวภาพวาดบวกกับทะเลสาบแสนงามในยามฤดูร้อน ซึ่งสะท้อนความงาม
บนยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอด ให้เวลาท่านอิสระเลือกเดินชมบรรยากาศความสวยงามของ
หมู่บ้านเซอร์แมทตามอัธยาศัย 



 
 
 
 
 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 7)  
 
น าท่าน นั่ง Shuttle Train ลงมาที่สถานีด้านล่างแล้วน าท่าน

เดิ น ท าง โด ย รถ โค้ ช สู่  เมื อ งอิ น เต อ ร์ ล า เค น 
(Interlaken) (ระยะทาง 111 ก.ม. ใช้เวลา 2 ชม. 
30 นาที) เมืองตากอากาศเล็กๆ ที่สวยเหมือนในฝัน 
เป็นเมืองแห่งสองทะเลสาบ ตั้งอยู่ระหว่างทะเล        
สาบทู น  Thun และท ะ เลสาบ เบ รียนซ์  Bienz 
ล้อมรอบด้วยภูเขามีทิวทัศน์บริสุทธิ์และสวยงามมาก สวนเฮอเฮ่อมัท (Hohematte) พื้นที่เปิด
โล่งสีเขียวของเมือง เป็นสนามหญ้าสีเขียวกว้างใหญ่อยู่หน้าโรงแรม The VICTORIA-JUNGFRAU 
Grand Hotel & Spa มีวิวอันสวยงามซึ่งสามารถมองเห็น 3 ยอดเขาได้ทั้งยอดเขาไอเกอร์ (Eiger), 
เมินช์ (Mönch) และยอดเขายุงเฟรา(Jungfraujoch) อิสระให้ท่านเดินเล่นและไปถ่ายภาพกับ 
ย่านเมืองเก่า Old Town หรือเรียกว่า Unterseen ตั้งอยู่ เลียบกับแม่น ้าอาเร่ บริเวณเชิง
เขา Harder เมืองเก่าแห่งนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1471 อาคารหลายๆ แห่งยังคงถูกอนุรักษณ์เอาไว้
อย่างดี แวะให้ท่านถ่ายภาพกับ ทะเลสาบทูน (Lake Thun) เป็นทะเลสาบบริเวณเทือกเขา
แอลป์ ตั้งอยู่ในรัฐแบร์นของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในอดีตทะเลสาบแห่งนี้เป็นทะเลสาบผืน
เดียวกับทะเลสาบเบรียนซ์ เคยมีชื่อว่า ทะเลสาบเว็นเดิล (Wendelsee) แต่ในคริสต์ศตวรรษที่ 10 
ทะเลสาบเวนเดิลก็แยกออกเป็นสองทะเลสาบ คือทะเลสาบทูนกับทะเลสาบเบรียนซ์ โดยมีแม่น ้า
อาเรเป็นแม่น ้าที่คอยเชื่อมทะเลสาบทั้งสองแทน โดยที่แม่น ้าอาเรจะไหลจากทะเลสาบเบรียนซ์ มา
สู่ทะเลสาบทูน เนื่องจากผิวน ้าของทะเลสาบบรีเอินซ์นั้นอยู่สูงกว่าของทะเลสาบทูน 

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 8)  
 
ที่พัก : Hotel Crystal Interlaken 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะท าการ

แจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 - 7 วันก่อนวันเดินทาง)  
 
 



วันที่ห้า อินเตอร์ลาเคน - สถานีกรินเดิลวาลด์ - กระเช้าลอยฟ้าไอเกอร์เอ็กซเพรส - ยอดเขาจุงเฟรา - 
ปราสาทน ้าแข็ง - หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน - น ้าตกชเตาบ์บาค - เมืองลูเซิร์น - สะพานไม้        
ชาเปล - Jesuitenkirche - อนุสาวรีย์สิงโตหิน             

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 9)

  
น าท่าน เดินทางไปสู่  สถานีใหม่กรินเดิลวาลด์  

(Grindelwald Terminal)  น าท่ าน นั่ ง 
กระเช้าลอยฟ้าไอเกอร์เอ็กซเพรส (Eiger 
Express gondola) สู่ สถานีไอเกอร์เกลต
เชอร์  (Eigergletcher Station) ซึ่ ง เป็ น
จุดเชื่อมต่อกับรถไฟจุงเฟราที่จะน าผู้โดยสารสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (JUNGFRAUJOCH) จุดที่สูง
ที่สุดของยุโรป บนเทือกเขาแอลป์ ล้อมรอบด้วยภูเขาไอเกอร์ เมินช์ และจุงเฟรา นอกจากนี้ที่นี่ยัง
เป็นบริเวณแรกในเทือกเขาแอลป์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย รวมค่าตั๋วกระเช้า
ลอยฟ้าและรถไฟแล้ว  

 
09.45 น. ออกจากสถานีกรินเดิลวาลด์ (Grindelwald Terminal)   
 
10.05 น. เดินทางถึงสถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ (Eigergletcher station) เปลี่ยนนั่งรถไฟต่อจากสถานีไอเกอร์

เกลตเชอร ์สู่ยอดเขายอดเขาจุงเฟรา 
 
10.15 น. ออกจากสถานีไอเกอร์เกลตเชอร ์(Eigergletcher station)   
 
10.41 น. เดินทางถึงยอดเขาจุงเฟรา (JUNGFRAUJOCH) 
 
น าท่าน เที่ยวชม ปราสาทน ้าแข็ง (Ice palace) สร้างขึ้นจากกองน ้าแข็งที่ก่อตัวอยู่ใต้ระเบียงชมวิวลงไป 

20 เมตร เป็นจุดถ่ายรูปสวยๆที่นี่ซึ่งเกิดจากไกด์ภูเขา 2 คนได้เริ่มสลักน ้าแข็งเข้าไปเป็นโถงกว้าง
ขนาด 1,000 ตารางเมตร โดยใช้เพียงสิ่วเจาะน ้าแข็งและเลื่อยในปี 1930 โดยท าทางเดินเหมือน
โพรงถ ้าเข้าไป เพ่ือชมรูปสลักน ้าแข็งต่างๆ อุณหภูมิภายในถ ้าจะคงที่อยู่ที่ -3 องศา  

น าท่าน ชม อัลไพน์ เซนเซชัน (Alpine Sensation Adventure Tunnel) หนึ่งในสถานที่เที่ยวของจุง
เฟรา อุโมงค์ความยาว 250 เมตร แสดงเรื่องราวของการรถไฟจุงเฟราและการพัฒนาของการ



ท่องเที่ยวในเขตเทือกเขาแอลป์ มีจอภาพยนตร์ 360 องศาที่สฟิงซ์ฮอลล์ โดยภาพยนตร์จะน าพา
ผู้ชมเข้าสู่โลกอัลไพน์ที่ล้อมรอบจุงเฟรา  

 
น าท่าน ขึ้นลิฟต์ที่เร็วที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ สฟิงซ์ฮอลล์ (Sphinx Observatory) เพียง 25 วินาทีก็จะ

ถึงห้องชมวิวที่จะมองเห็นธารน ้าแข็งได้ในทุกสภาพอากาศ ซึ่งในวันฟ้าใสจะสามารถเปิดออกไปยัง
ลานชมวิวกลางแจ้งที่อยู่สูงจากระดับน ้าทะเล 3,571 เมตร พร้อมวิวธารน ้าแข็งอเล็ตช์มองเลยไป
ถึงฝรั่งเศส เยอรมนีและอิตาลีได้อีกด้วย  

 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 10)  
 
 
 
 
 
 
 
14.17 น. ออกจากยอดเขาจุงเฟรา (JUNGFRAUJOCH)   
   
14.41 น. เดินทางถึงสถานีไอเกอร์เกลตเชอร ์(Eigergletcher station)   
  
14.46 น. ออกจากสถานีไอเกอร์เกลตเชอร ์(Eigergletcher station) 
 
14.54 น. เดินทางถึงไคล์เน่ไชเดก์ก (Kleine Scheidegg) 
 
น าท่าน ถ่ายภาพความประทับใจกับ ไคล์เน่ไชเดก์ก (Kleine Scheidegg) ด้านทิศเหนือของเขาไอเกอร์ 

(Eiger) สภาพแวดล้อมที่สดชื่นและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาของเทือกเขาแอลป์ ที่นี่ยังโด่งดังในฐานะที่
เป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางปีนเขาอันงดงามที่มุ่งหน้าขึ้นไปสู่ยอดน ้าแข็ง  

 
15.14 น. ออกจากไคล์เน่ไชเดก์ก (Kleine Scheidegg) 
 
15.56 น. เดินทางถึงหมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน (Lauterbrunnen) 



น าท่าน เ ที่ ย ว ช ม  ห มู่ บ้ า น เ ล า เ ท อ ร์ บ รุ น เ นิ น 
(Lauterbrunnen) เป็นหมู่บ้านที่อยู่ท่ามกลางหุบ
เ ข า สู ง ชั น แ ล ะ ยั ง มี  น ้ า ต ก ช เต า บ์ บ า ค 
(Staubbach) ไหลลงมาจากหน้าผา ท าให้ทัศนียภาพ
ของหมู่บ้านแห่งนี้สวยอลังการมากขึ้น  

 
อิสระ ให้ท่านเก็บภาพความประทับใจและเดินเล่นในหมู่บ้าน  
 
น าท่าน เดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (ระยะทาง 79 กม. ใช้เวลา 1 ชม. 30 นาที)  ในเมืองลูเซิร์นส่วนใหญ่

รวมตัวกันในเขตเมืองเก่าและบริเวรณทะเลสาบ เริ่มจากสัญลักษณ์ของเมืองคือ สะพานไม้ซาเปล 
(Chapel Bridge)  สะพานไม้อายุเกือบ 700 ปีนี้เป็นสะพานมีหลังคาคลุมที่ทอดข้ามแม่น ้ารอยส์
จากสถานีรถไฟไปสู่ฝ่ังเมืองเก่า มีจุดเด่นคือภาพเขียนบนคานไม้  

 
น าท่าน ถ่ายรูป โบสถ์เยซูอิต (Jesuitenkirche) โบสถ์โดมหัวหอมคู่ ที่สวยงาม ตั้งอยู่ริมแม่น ้ารอยส์ 

และ อนุสาวรีย์สิงโตหิน (The Lion Monument) 
ที่แกะสลักอยู่บนหน้าผา บริเวณหัวของสิงโตจะมีโล่ซึ่ง
มีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่โดยสร้าง
ขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และ
จงรักภักดีของทหารสวิสที่ เสียชีวิตไปในการต่อสู้
ป้องกันพระราชวัง ระหว่างการปฏิวัติใหญ่ของฝรั่งเศส  

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 11) 
ที่พัก : Holiday Inn Express – Luern – Kriens 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทาง

บริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 - 7 วันก่อนวันเดินทาง) 
 
วันที่หก       ลูเซิร์น - เมืองซุก - ย่านเมืองเก่า - หอนาฬิกา Zytturm - ช้อปปิ้ง Lohri AG Store - เมือง

ซาฟฟ์เฮาเซิน - น ้าตกไรน์ - เมืองซูริค - สะพาน Münsterbrücke - โบสถ์ Fraumünster - 
โบสถ์ Grossmünster - โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ - ช้อปปิ้ง ถนนบานโฮฟซตราสเซอ        

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 12) 
 



น าท่าน เที่ยวชม เมืองซุก ZUG (ระยะทาง 31 กม. ใช้เวลา 30 นาที) เป็นเมื่องที่ร ่ารวยที่สุดในประเทศ 
และเป็นเมืองที่ติดอันดับหนึ่งในสิบของโลกที่สะอาดที่สุด เป็นเมืองเก่าที่คงความสวยงามของพื้น
หินแบบยุโรปในยุคกลาง ส่ิงที่จะท าให้ท่านประทับใจคือรู้สึกได้ถึงอากาศที่สดชื่นและสะอาดเพราะ
เมืองนี้ตั้งอยู่บนทะเลสาบ ชมย่านเมืองเก่า (Zug Old Town) เป็นบ้านปูด้วยหิน นอกจากนี้ยังมี
ศูนย์ประวัติศาสตร์ขนาดเล็กที่มีอาคารที่โดดเด่นหลายแห่งในบรรยากาศแบบดั้งเดิม สีพาสเทล
และส่วนหน้าอาคารเก่าแก่ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 บ่งบอกถึงลักษณะทั่วไปของอาคารซุกที่มีเสน่ห์ 
ชมและถ่ายภาพกับ หอนาฬิกา (Zytturm) ซึ่งเป็นผลงานชิ้นเอกอีกชิ้นหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเมืองซุก
เป็นหอคอยสูง 52 เมตรที่มีหลังคาที่มีลวดลายโดดเด่นเป็นสีฟ้าขาว และนาฬิกาที่ตั้งอยู่เป็น
นาฬิกาดาราศาสตร์ ที่สามารถบอกข้างขึ้นข้างแรมของพระจันทร์ บอกวันในสัปดาห์ได้ด้วย 
อิสระชอปปิ้งที่ Lohri AG Store ทีมีนาฬิกาชั้นน าระดับโลกให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมอาทิ เช่น 
Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , 
Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ Interlaken 

 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 13) 
 
น าท่าน เดินทางสู่ เมืองซาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) (ระยะทาง 35 กม.ใช้เวลา 45 นาที) เมืองที่ตั้ง

อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ซึ่งตั้งอยู่ในวงล้อมของประเทศเยอรมนีทั้ง 3 ทิศทางโดยมี แม่น ้า
ไรน์ (Rhein) ไหลผ่านเมือง ให้ท่านชมความงามของน ้าตกไรน์ เป็นน ้าตกขนาดใหญ่ที่สุดของ
ทวีปยุโรป ตั้งอยู่บนแม่น ้าไรน์บริเวณพรมแดนระหว่างรัฐชาฟเฮาเซินกับรัฐซูริค น ้าตกแห่งนี้มี
ความกว้าง 150 เมตรและสูง 23 เมตร ให้ท่านอิสระถ่ายภาพเก็บความประทับใจกับความสวยงาม
ของน ้าตกไรน์ น าท่านเดินทางสู่ เมืองซุริค (Zurich) (ระยะทาง 51 กม. ใช้เวลา 1 ชม.) น าท่าน
เก็บภาพความประทับใจกับสถานที่ต่างๆ สะพาน Münsterbrücke  หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม 
Helmhausbrücke เป็นสะพานข้ามถนนและเดินเท้าที่ เปิดขึ้นในปี 2381 ตั้งอยู่เหนือแม่น ้า 
Limmat ในใจกลางเมืองซูริก สะพาน สามารถเดินข้ามไปมาได้ ระหว่างสองฝั่งของโบสถ์ส าคัญ
ของซูริค ฟากนึงมี โบสถ์ Fraumünster ที่ เลื่องชื่อเรื่องความงดงามของกระจกสี ซึ่งโบสถ์
นับเป็นไอไลท์ของเมืองชูริคเลยก็ว่าได้ เป็นโบสถ์นิกายโปรแตสแตนท์ที่มีจุดเด่นอยู่ที่เป็นหอคอย

https://www.talontiew.com/fraumunster-zurich/


ตึกคู่แฝด และสถาปัตยกรรมแบบโรมัน และอีกฝากเป็น โบสถ์ Grossmünster จึงน าเสนอ
ออกมาในรูปแบบประตูแกะสลักในศิลปะยุคกลาง อิฐหินถูกใช้ในการก่อสร้างตัวโบสถ์ ยังมีการ
ตกแต่งด้วยหน้าต่างกระจกที่มีสีสันทันสมัยโดยจิตรกรชาวสวิส Augusto Giacometti นอกจากนี้
ยังมีประตูทองสัมฤทธิ์หรูหราที่ตั้งอยู่ทางฝั่งทิศเหนือและทิศใต้ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s 
Church) ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค ไฮไลท์ที่ส าคัญคือมีหอนาฬิกาขนาดใหญ่โดย
หน้าปัดของหอนาฬิกามีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8.7 เมตร ขึ้นชื่อว่าเป็นหอนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในทวีป
ยุ โรป  จ าก นั้ น อิ ส ระ ให้ ท่ าน ช อ ป ปิ้ ง ต าม อั ธ ย าศั ย ที่ ถ น น บ าน โฮ ฟ ซ ต ราส เซ อ 
Bahnhofstrasse ถนนนี้ความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร ที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็นถนนช้
อปป้ิง มีร้านค้าให้ได้เลือกซื้อของกันมากมาย ได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนที่แพงที่สุดในโลก ไม่
ว่าจะเป็น Gucci, Armani, Prada, Chanel, Dior, Burberry, ร้านเครื่องประดับ ร้านนาฬิกา 
เป็นต้น และโรงแรมระดับหรูเป็นจ านวนมาก 

 
เย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 14) 
 
ที่พัก : Holiday Inn Express Zurich airport 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทาง

บริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 - 7 วันก่อนวันเดินทาง)  
 
วันที่เจ็ด      ซูริค - ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค - ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี (แวะพักเปลี่ยนเครื่อง) 
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม  (มื้อที่ 15) 
 
น าท่าน เดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค เพ่ือเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 
 
11.00 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY074 
 
18.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี กรุงอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะพัก

เปลี่ยนเครื่อง 
 
22.35 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทยโดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY402 
 
 
 

https://www.talontiew.com/st-peters-church-zurich/
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วันที่แปด      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 
08.05 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 
** ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจากประเทศที่รัฐบาลก าหนด แบบ “Test & Go” 
ยังคงต้องท าการจองโรงแรม AQ 1 คืน เพื่อรอผลการตรวจหาเช้ือโควิด-19 ** 

Update: 01/04/2565 
 

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

 หมายเหตุ : เงื่อนไขการเข้าหรือออกประเทศไทยทั้งระบบ  อาจมีการเปลี่ยนจากภาครัฐ อาจจะมี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น รวมถึงขั้นตอนปฏิบัติต่างๆอาจปรับเปลี่ยน บริษัทฯจึงขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายเพิ่ม กรณีมีค าสั่งจากหน่วยงานรัฐทั้งสองประเทศ  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความ
เหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น 
โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้
ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม  
 
เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย (Update 1 เมษายน 2565) 

 
► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง  (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)  
2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   
3. เอกสาร International Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่

ได้รับวัคซีนครบถ้วนมาแล้ว  
 

► ผู้เดินทางเข้าประเทศสวิสเซอร์แลนด์ จะต้องได้รับวัคซีน ครบ2โดสแล้ว  
 
ชนิดของวัคซีนโควด -19 ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์รับรอง มี ดังนี้ 

1. Pfizer / BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty® / Tozinameran) 
2. Moderna (mRNA-1273 / Spikevax / COVID-19 vaccine Moderna) 
3. AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria®/ Covishield™) 



4. Janssen / Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S) 
5. Sinopharm / BIBP (SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell) 
6. Sinovac (CoronaVac) 

 
ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนสองชนิด ครบ 2 โดส ที่แตกต่างกันจะถือว่าได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน 
 

►การเดินทางกลับเข้าประเทศไทย ส าหรับคนไทย ผู้เดินทางต้องขอ Thailand Pass (บริษัทด าเนินการให้) 
 
ขั้นตอนที่ 1 : เตรียมเอกสารให้พร้อม 

1. หนังสือเดินทาง (Passport) 
2. VISA (ส าหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) 
3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน ตามข้อก าหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง 

(Vaccinated Certificateและ International Vaccinated Certificate) 
4. ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาโควิดในต่างประเทศวงเงิน USD 50,000 (ส าหรับชาวต่างชาติ

เท่านั้น) 
 

ขั้นตอนที่ 2 : ลงทะเบียน Thailand Pass (บริษัทด าเนินการให้) เอกสารที่ต้องใช้ตามรายละเอียดขั้นตอนที่1 
ลงทะเบียนอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย เมื่ออนุมัติแล้วจะได้รับ Thailand Pass QR 
Code ส าหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย 
 

ขั้นตอนที่ 3 : เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย 
1. แสดงเอกสาร Thailand Pass QR Codeต่อเจ้าหน้าที่สนามบินที่ท่านมาถึง 
2. ผ่านกระบวนการพิธีตรวจคนเข้าเมือง และกรมควบคุมโรค 
3. ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจากประเทศที่รัฐบาลก าหนด Test and Go (TG) เง่ือนไข ดังนี้ 

 - เมื่อเดินทางถึงสนามบินที่ไทย มีรถโรงแรมมารับไปที่โรงแรม 
 - รับการตรวจหาเช้ือโควิด-19 แบบ RT-PCR รอผลตรวจฯ ในห้องพัก 
 - เมื่อผลตรวจฯ เป็นลบ สามารถเช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม และเดินทางกลับได้ 
 - วันที่  5 นับจากวันที่ถึงไทย ตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ ATK ด้วยตัวเองและรายงานผลใน            

แอปพลิเคชันหมอชนะ 
 
 
 



เงื่อนไขการให้บริการ 

 ► การเดินทางคร้ังนี้จะต้องมีจ านวน 10 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
 - จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน หรือเล่ือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดย
ทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 
 - หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยัง
ประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

 ► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกคร้ัง 
มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น  

 ► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
 - กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 20,000 บาท  
 - กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าพร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์ 
 - ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทาง
ท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านั้น 
 
 **ส ำคัญ** ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวัน
เดินทางไป-กลับและจ านวนหน้หนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 หน้า) **กรุณาตรวจสอบ
ก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการ
โอนเงินมัดจ า 
 
การยกเลิกและคืนค่าทัวร ์ 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
(ถ้าม)ี 

- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 
 * กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง               
(ถ้าม)ี 
 * ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 
 * กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ
ที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น รวมถึงเมื่อท่านออก
เดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละ
สิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  



อัตราค่าบริการนี้รวม (บริษัทด าเนินการให้ กรณียกเลิกทั้งหมดหรืออย่างใดอย่างหนึ่งไม่สามารถรีฟันด์เป็น
เงินหรือการบริการอ่ืนๆได้) 

1.  ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  
(ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ป
เท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้) 

2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง (มี

ค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ 
บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน 

4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 7 กิโลกรัม และค่า

ประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีน ้าสัมภาระเกิน
ท่านต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  

7. ค่า VISA เชงเก้น (Switzerland) 5,000 บาท 
8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ 

กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษา
กรณีลูกค้าติดเช้ือโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการ
รักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะ
ไม่ครอบคลุม) ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื้อประกันเพิ่ม
วงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตาม
เงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนี้ โดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่า
ข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการ
เดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์  
Allianz ได้กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 

9. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
10. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 

12 ช.ม./วัน) 
11. แพคเกจ “Test & Go” เพื่อรอผลการตรวจหาเชื้อโควิดบริษัทมีแพ็คเกจส าหรับท่านที่สนใจหรือท่าน

สามารถจองเองได้ 
 
 



อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็น

ต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้ท าการ

ขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 70 EURO  หรือ 2,500 บาท/ท่าน ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความ

ประทับใจและน ้าใจจากท่าน 
 

 กรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทขอ
เก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน 
 
 หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจ
ตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ 
แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 10 
ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวัน
เดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การ

ประท้วง, การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, 
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว  ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด  



7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุ
ในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้
สูบบุหรี่ / ปลอดบุหร่ีได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความ
พร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14
วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ 
ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคน
เข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี
อื่น ๆ   

เอกสารประกอบการยื่นค าร้องขอวีซ่าเชงเก้น (Switzerland) 
ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาวีซ่า 10-15 วันท าการ 

** หากผู้สมัครเคยสแกนลายนิ้วมือภายใน 3 ปี กรณุาติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของทัวร์ ** 
โปรดด าเนินการตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดเงื่อนไข 

รวมถึงเอกสารที่ใช้ส าหรับยื่นค าร้องขอวีซ่าอยู่เป็นประจ า 
 

1. พาสปอร์ต โดยมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศ
ไทย และมีจ านวนหน้าเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า เพื่อให้ทางสถานทูตติดหน้าวีซ่า (หากมีอายุไม่
เพียงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที) หากผู้สมัครเคยได้รับวีซ่า
เชงเก้น กรุณาจัดส่งหลักฐานให้กับทางบริษัททัวร์เพ่ือน าไปแสดงต่อสถานทูต 

 
2. รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5นิ้ว หรือ 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุ

ไม่เกิน 3เดือน ห้ามตกแต่งรูป,ห้ามสวมแว่นตา,ห้ามใส่เครื่องประดับ,ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ และต้อง
เป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น 

  ** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจส่งผลให้รูปถ่ายช ารุด และไม่สามารถ
ใช้งานได้ ** 



(ใบหน้ำใหญ่ ชัดเจน 80% ของขนำดภำพ) 
 
3. เอกสารส่วนตัว 
 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 
  หากมีเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ท่านจ าเป็นต้องยื่นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปล

เป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 - ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 
 - ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยมีการเปลี่ยน) 
 
กรณีเด็กอายุต ่ากว่า18ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จ าเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็น

ภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร 
 
กรณีเด็กอายุต ่ากว่า18ปี  (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จ าเป็นต้องยื่นเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็น

ภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร 
 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/ส าเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา 
โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมี

หนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมี
หนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมี
หนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
เดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่ส านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานที่อยู่ตามทะเบียน
บ้านของท่าน (พร้อมแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอ าเภอ
หรือผู้อ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวัน
นัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นค าร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จ าเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร 
และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ที่รับยื่นวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมี
การสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 



4. หลักฐานการงาน /หนังสือรับรองการท างาน ที่ท างานปัจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้อง
ขอวีซ่า) 

  4.1 กรณีเป็นพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทที่ท่าน
ท างานปัจจุบัน   โดยระบุต าแหน่งงาน, เงินเดือนที่ได้รับ, วัน เดือน ปี ที่เร่ิมท างาน, และช่วงเวลาที่ขอ
ลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไม่ต้องระบุชื่อประเทศ ให้ใช้ European แทน) และกลับมาปฏิบัติงาน
ตามปกติหลังครบก าหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอ านาจอย่างชัดเจน (เอกสาร
ออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

  4.2 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจด
ทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดส าเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 

  4.3 กรณีที่ เป็นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น 
สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 
30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 

  4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 
  4.5 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงิน

ของตนเองหรือสาม ี  ในกรณีที่ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จ าเป็นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจาก
สามี (Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล / วัน เดือน ปีเกิด ของสามีและบุตร ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน 
(จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

   4.6 กรณีกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจ
ขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ จ าเป็นต้องเขียนจดหมายแนะน าตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการท างาน 
แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายร้าน, สัญญาเช่า, โฉนด
ที่ดิน ฯลฯ เป็นต้น (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

 
5. หลักฐานการเงิน 
  5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง Statement  รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่

มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม ่าเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีนั้นๆ
ไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่
เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิล าเนา โดย Statement ต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และออกจาก
ธนาคารเท่านั้น หากผู้ยื่นค าร้องวีซ่า ปริ้นเอกสารผ่าน Internet/Application ท่านจ าเป็นต้องน า
เอกสารไปให้ธนาคารประทับตราอีกครั้ง 

  5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง จ าเป็นต้องเขียนหนังสือรับรอง ชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่าง
ตนกับผู้เดินทาง (Sponsor Letter) และขอหนังสือรับรอง/สนับสนุนค่าใช้จ่ายจากทางธนาคารเท่านั้น 
โดยให้บุคคลที่เป็นผู้สนับสนุน (Sponsor) ด าเนินการตามเอกสารข้างต้น พร้อมกับขอจดหมายรับรอง



ฐานะการเงินจากธนาคาร Bank Sponsor / Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น โดย
ระบุชื่อผู้สนับสนุนที่เป็นเจ้าของบัญชี (Sponsor) และระบุชื่อผู้เดินทาง/ผู้ที่ได้รับการสนับสนุน 
เอกสารต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชื่อ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที่ใช้เดินทางเท่านั้น   
(กรุณาย่ืนขอจากธนาคารลว่งหน้า บางแห่งอาจใช้เวลาด าเนินการนานถึง 3 วัน) 

  หมายเหตุ : ท่านจ าเป็นต้องขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง ที่ออกจากธนาคารเท่านั้น (Bank 
Statement) 

 
** สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท ** 

 
6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่าเชงเก้น 
  เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับ

ข้อมูลความเป็นจริง เนื่องจากบริษัทฯ ต้องน าส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติค าร้อง
ขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูลส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจ
พบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า หรืออาจส่งผล
ให้ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากย่ิงขึ้น 

 
  เมื่อท่านช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อม

จัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 
  การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้น

เป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ช าระไปแล้วทุก
กรณี 

  
  หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะยื่นค าร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียม

ใหม่ทุกครั้ง 
 
  บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือใน

การเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามที่สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่
เพ่ือไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั้งช่วยประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมี
ความประสงค์ขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าว
ให้กับทางบริษัท เพ่ือน าส่งสถานทูตเช่นกัน 



  กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์น าเรียนสถานทูต
เพ่ือพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของ
บริษัทฯ 

 
เอกสารทุกฉบับที่ใช้ประกอบการยื่นค าร้องขอวีซ่า ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น !! 

พร้อมแนบส าเนาฉบับภาษาไทย (โดยไม่จ าเป็นต้องเซ็นรับรองส าเนาถูกต้อง) 
เพ่ือความสะดวกในการยื่นวีซ่ากรุณาจัดเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับแปลเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มส าหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้น (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) 

โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 
 
1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................. 
2. ชื่อ - สกุลเดิม (ตอนเกิด) ...................................................................................................................................... 
3. เพศ   ชาย          หญิง 
4. ที่อยู่ตามส าเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) ....................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 
................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .......................................................... 
5. ที่อยู่พ านักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกับส าเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) ................................................................ 
................................................................................................................................................................................... 
................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .......................................................... 
6.โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ) .............................................. โทรศัพท์บ้าน (ถ้ามี) .................................................... 
7. อาชีพปัจจุบัน ...................................................................................................... ................................................ 
    ต าแหน่งงาน (ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน)  ....................................................................................... 
8. ชื่อสถานที่ท างาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบุอย่าง
ชัดเจน) ...................................................................................................................................................................... 
ที่อยู่ที่ท างาน ............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................. .............. รหัสไปรษณีย์ ............. 
โทรศัพท์ที่ท างาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล์ .................................................................. 
9. รายได้ต่อเดือน ........................................................... บาท 

10. สถานภาพ    ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) 

  ⃣   หย่า   ⃣   ม่าย  ⃣   อยู่กินฉันสาม ี- ภรรยา    ⃣   แยกกันอยู่ 
11. ชื่อ-สกุลคู่สมรส (ถ้ามี) ............................................. วัน/เดือน/ปี เกิด................  สถานที่เกิด ......................... 
12. ชื่อ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด................. สถานที่เกิด .......................... 
13. ชื่อ-สกุลของมารดา ................................................. วัน/เดือน/ปี เกิด.................  สถานที่เกิด ........................ 
14. ท่านมี Passport เล่มเก่าล่าสุด หรือไม่ (ถ้าม)ี โปรดระบุ 
      เลขพาสปอร์ต ............................................. วันออก ................................. วันหมดอายุ ................................. 
ออกให้ ณ ประเทศ ....................................................................... 
 
 



15. ท่านเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา หรือไม่ (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซ่า  
ไม่เคย 
เคยได้  ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ .................................................... ถึงวันที่ ....................................................... 

16. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่า Schengen ก่อนหน้านี ้
                    ไม่เคย  เ ค ย   ( ก รุ ณ า ร ะ บุ วั น / เ ดื อ น / ปี  ที่ ด า เ นิ น ก า ร  ห า ก ท ร า บ )  

………………………………….....................................................................................................................…… 
17.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 
     ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ) ...................................................................................... 
18. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 

           ตัวผู้ขอวีซ่าเอง   มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให ้(บิดา-มารดา / ญาติ / บริษัท / องค์กร) 
     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุชื่อ ............................................................. 

   บัตรเครดิต    ความสัมพันธ์ ............................................................ 
   เงินสด 
 
หมายเหตุ : หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         

กรณีวีซ่าของท่านไม่ได้รับการอนุมัติทันตามก าหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ
ทุกกรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 เมื่อท่านได้จองท าการจองโปรแกรมทัวร์ และช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 
  - กรุณาจัดส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่า (เอกสารแนบท้าย

โปรแกรมทัวร์)    พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณา
วีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์   ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

  - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที่จะใช้
ยื่นสถานทูต เนื่องจากข้อมูลทั้งหมด บริษัทฯจ าเป็นต้องด าเนินการน าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หาก
น าส่งข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

   - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการท างานของ
ท่านให้ชัดเจน (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชื่อบริษัท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ได้รับ และวัน
เดือนปีที่เร่ิมงาน 

 
 เมื่อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายส าหรับยื่นวีซ่า จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 
   - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงส าหรับยื่นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่

เกิน 2 สัปดาห์ ก่อนถึงวันนัดหมายย่ืนวีซ่า 
         - ท่านจ าเป็นต้องน าส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพ่ือให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที่ผ่านมา 
 
 หมายเหตุ: การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็น
เพียงตัวกลางที่คอยให้บริการ และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 
 

➢ 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

