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รหัสโปรแกรม : 23370  (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

 
 
 

สวิตเซอร์แลนด์พาราไดส์ 8 วัน 5 คืน 
2 ภูและหมู่บ้านร้อยล้านวิว 
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เดินทางด้วยสายการบินเอทิฮัด เข้าเจนิวาออกซูริคแบบไม่ย้อนเส้นทาง 
ขึ้น 2 เขาชิลธอร์นและจุงฟราว พร้อมชมวิวร้อยล้านจากหมู่บ้านมูร์เรินและกิมเมอวาลด์ 

ทานอาหารบน Piz Gloria ภัตตาคารหมุน 360 องศา 
และสวมบทบาทของเจมส์บอนด์ 007 

ขึ้นกระเช้าใหม่ล่าสุด Eiger Express สู่ยอดเขา Top of Europe 
ทานอาหารพื้นเมืองใน La Maison du Gruyere โรงงานผลิตชีสช่ือดังของสวิส 

พักโรงแรม 4 ดาวทุกเมือง 
 

 
เจนิวา-โลซานน์-เวเว่ย์-มองเทรอซ์-อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาชิลธอร์น- 

หมู่บ้านมูร์เรินและกิมเมอวาลด์- 
ขึ้นจุงฟราวยอคด้วยกระเช้าใหม่ล่าสุด Eiger Express-ลูเซิร์น-ซูริค 

                    
       โดยสายการบิน 

 
เจนิวา พันธรัฐที่เล็กที่สุดของสวิส ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนิวาหรือเลคเลอมังค์ มีสถานะเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐ  

เจนิวาและถือเป็นหนึ่งในเมืองศูนย์กลางของโลก โดยเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงิน การทูต และยังถือว่าเจนิ
วาเป็นเมืองที่มีองค์กรระหว่างประเทศตั้งอยู่มากท่ีสุดในโลก 

โลซานน์  เมืองที่เต็มไปด้วยโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ใหญ่ที่สุดในสวิส และเป็นเมืองที่ชาวไทยรู้จักดีในสวิส 
นอกจากเป็นเมืองที่ประทับของสมเด็จย่าแล้ว ยังเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงส าเร็จการศึกษา
ด้วย 

เวเว่ย์  ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนิวา ระหว่างเมืองโลซานน์และเมืองมองเทรอซ์ ต่างก็ขนานนามให้เมืองเว
เว่ย์ เป็นไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส และยังเป็นที่ตั้งของส านักงานใหญ่เนสท์เล่ บริษัทอาหารยักษ์ใหญ่และยังมีการ
ผลิตช็อคโกแล็ตนมขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองนี้และเป็นสถานที่ที่ศิลปินตลกชื่อดังแห่งฮอลลีวู้ด ชาลี   
แชปลิน ยังหลงใหลและได้อาศัยอยู่ที่เมืองนี้ในบั้นปลายชีวิต  

มองเทรอซ์  เมืองสวยทางใต้ของสวิสริมทะเลสาบเลอมังค์ เป็นที่ตั้งของปราสาทชิลยอง และมีหลักฐานในการก่อสร้างมา
ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 

กรูแยร์   เมืองน่ารักอีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ห่างจากเมืองโลซานน์เพียง 56 กิโลเมตร เป็นเมืองชื่อดังต้นก าเนิดของชีส 
กรูแยร ์และท่ีตั้งของโรงงานผลิตชีสชื่อดังของเมืองกรูแยร์ La Maison du Gruyere  

อินเทอร์ลาเก้น เมืองสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ และบริเวณเมืองนี้ยังใช้เป็นที่
ถ่ายท าของกองละครเรื่องลิขิตรักหรือ The Crown Princess อีกด้วย  

Schilthorn ตั้งอยู่บนระดับความสูง 2,970 เมตรจากระดับน ้าทะเล ถือเป็นเส้นทางกระเช้าที่มีความยาวที่สุดใน
สวิตเซอร์แลนด์ ชมทัศนียภาพอันงดงาม เคยใช้เป็นสถานที่ในการถ่ายท าภาพยนตร์ดังระดับโลก เจมส์บอนด์
007 ท าให้ยอดเขาแห่งนี้เป็นที่รู้จักและโด่งดังไปท่ัวโลก 

Murren  หมู่บ้านที่ขึ้นชื่อเรื่องความงดงามแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ มีความสูงกว่า 1,650 เมตรจากระดับน ้าทะเล 
เป็นหมู่บ้านที่ปราศจากรถยนต์ล้อมรอบด้วยขุนเขาและมีทัศนียภาพอันงดงามของยอดเขาแห่งแอลป์ได้แก่ ไอ
เกอร์ เมินซ์ และจุงฟราว 
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Gimmelwald หมู่บ้านร้อยล้านวิวอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก ที่ระดับความสูง 1,363 เมตร หมู่บ้าน
ปลอดการจราจรโอบล้อมด้วยธรรมชาติงดงาม 

JungfrauJoch ยอดเขาที่ได้ฉายาว่าเป็น Top of Europe บนความสูงกว่า 3,454 เมตร พร้อมให้ท่านเดินทางด้วย Eiger 
Express กระเช้าตัวใหม่ล่าสุดเป็นกระเช้าหรือกอนโดล่าสามขาที่ทันสมัยที่สุดในโลก เป็นระบบผสมผสาน
กระเช้าลอยฟ้าและกระเช้าไฟฟ้าเข้าด้วยกัน มีความม่ันคงต่อแรงลมและให้บริการตลอดปี  

ลูเซิร์น เมืองสวยที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบแห่งสี่พันธรัฐ หรือเวียวาลด์สตรัทซี และเป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่ สุด
แห่งหนึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์   

ชาฟฮาวเซ่น ที่ตั้งของน ้าตกไรน์ น ้าตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป เกิดจากการที่แม่น ้าไรน์ ซึ่งเป็นแม่น ้านานาชาติที่ใหญ่ที่สุด
ของยุโรปไหลจากต้นน ้าในเทือกเขาแอลป์ มาบรรจบบริเวณที่พ้ืนที่โลกเปลี่ยนระดับจึงกลายเป็นน ้าตกที่
สวยงามมาก 

ซูริค  เมืองศูนย์กลางทางด้านการค้าและธุรกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
 
ก าหนดการเดินทาง 3-10 มิ.ย. / 10-17 ก.ค. / 24-31 ก.ค. / 12-19 ส.ค.2565 /  

17-24 ก.ย. / 9-16 ต.ค. / 23-30 ต.ค.2565 
 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ-อาบูดาบี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 

16.30 น. นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน Etihad 
Airways เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 

  **กรณีท่านที่ เดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนท าการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี ก า ร
 ปรับเปลี่ยนตามฤดูกาลเล็กน้อย** 

19.30 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที ่EY407 
23.10 น. เดินทางถึงสนามบินนครอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อให้ท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง 
 

วันที่สอง อาบูดาบ ี(สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)-เจนิวา-โลซานน์-เวเว่ย์-มองเทรอซ ์(สวิตเซอร์แลนด์) 

02.50 น. น าท่านออกเดินทางจากสนามบินนครอาบูดาบี  โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที ่EY051 
07.40 น. เดินทางถึงสนามบินนครเจนิวา เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น าท่านผ่านพิธีการตรวจ

คนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและสัมภาระ จากนั้นรถโค้ชรอรับท่านน าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองเจนิวา 
ต้ังอยู่บริเวณต้นแม่น ้าโรน ซึ่งไหลออกจากทะเลสาบเจนิวา ซึ่งเมืองเจนิวาแห่งหนี้ยังมีสถานะเป็นเมืองหลวง
ของสาธารณรัฐเจนิวาและถือเป็นหนึ่งในเมืองศูนย์กลางของโลก โดยเป็นศูนย์กลางทางด้านการเงิน การทูต 
และยังถือว่าเจนิวาเป็นเมืองที่มีองค์กรระหว่างประเทศตั้งอยู่มากที่สุดในโลก ได้แก่ สหประชาชาติ และกาชาด
สากล เมืองเจนิวายังได้รับการจัดอันดับของศูนย์กลางทางการเงินเป็นอันดับที่ 15 ของโลกและเป็นอันดับที่ 5 
ของทวีปยุโรป รองจากมหานครลอนดอน ซูริค แฟร้งค์เฟิร์ต และลักเซมเบิร์ก และยังเป็นเมืองน่าอยู่อันดับ 8 
ของโลกอีกด้วย น าท่านชมเมืองเจนิวา Geneva พันธรัฐที่เล็กท่ีสุดของสวิส ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนิวาหรือเลค
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เลอมังค์ ชมความสวยงามบริเวณอิงลิช การ์เด้น ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนิวา ในวันที่อากาศสดใสท่านอาจได้
เห็นน ้าพุเจ็ทโดพุ่งทะยานขึ้นเหนือทะเลสาบสูงถึง 140 เมตร น ้าในทะเลสาบเรียบใสราวกับกระจก หงส์ขาว
เล่นน ้าและนกน ้านานาพันธุ์ และเรียกได้ว่าน ้าพุแห่งนี้เป็นสัญลักษณ์อยู่คู่นครเจนิวามาร้อยปีกว่าปีมาแล้ว ซึ่ง
วัตถุประสงค์ในการสร้างน ้าพุนี้เมื่อปี ค.ศ.1886 เพื่อให้ช่วยลดเรื่องแรงดันในระบบน ้าของเมืองที่ผันน ้าขึ้นไปใช้
จากทะเลสาบ ด้วยแรงดันน ้า 200 กิโลเมตรต่อชั่วโมง จึงท าให้เกิดเป็นสายน ้าพุ่งทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าใน
ปริมาณน ้ากว่า 500 ลิตร ชาวเมืองจึงเรียกว่าน ้าพุจรวด และเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปและเช็คอินกัน
มากที่สุดทีเดียว นอกเหนือจากนี้ยังมองเห็นเทือกเขาแสนสวยมองบลังค์เป็นฉากหลัง รวมทั้งนาฬิกาดอกไม้ที่
เป็นผลงานชิ้นเยี่ยมเกิดจากการผสมผสานกันของเทคโนโลยีสมัยใหม่กับศิลปะการปลูกดอกไม้ประดับนาฬิกา
ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คส าคัญอีกแห่งหนึ่งของกรุงเจนิวา โดยมีดอกไม้กว่า 6,500 ชนิด ดอกไม้จะผลัดกันออกดอก
ตามฤดูกาลตลอดทั้งปี และนาฬิกาดอกไม้นี้เป็นนาฬิกาที่มีเข็มยาวที่สุดในโลกที่มีความยาวถึง 2.5 เมตร น า
ท่านชมเขตเมืองเก่าประกอบด้วยถนนสายหลักคือ Grand-Rue เป็นที่ตั้งบ้านเรือนและอาคารเก่าแก่ ศาลาว่า
การเมือง ศูนย์กลางที่ชุมนุมของชาวเจนิวาเมื่อเกิดเหตุการณ์ส าคัญๆ ซึ่งย่านนี้เคยเป็นที่อพยพของผู้ลี้ภัยทาง
การเมืองที่หนีจากการถูกกวาดล้างจากประเทศอ่ืนมาอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์  ให้ท่านถ่ายรูปกับอาคาร
สหประชาชาติ เป็นอาคารที่ก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1936 เพ่ือก่อตั้งส านักงานองค์กรสันนิบาตชาติ จึงกลายมา
เป็นสหประชาชาติปี ค.ศ.1946 อาคารนี้มีความส าคัญรองจากส านักงานใหญ่ของสหประชาชาติที่นิ วยอร์ก 
ด้านหน้าเลียนแบบการก่อสร้างของพระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศส ในตัวอาคารมีห้องบรรจุผู้เข้าประชุมได้มาก
ถึง 2,000 คน เคยเป็นที่ประชุมส าคัญเกี่ยวกับสันติภาพของโลก  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ 
Lausanne เมืองส าคัญแห่งหนึ่งของชาวไทยเป็นเมืองที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปรมินทรม
หาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในวัยเยาว์  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน   
บ่าย น าท่านชมเมืองโลซานน์ เมืองหลวงของรัฐโวตั้งอยู่ไม่ห่างจากเมืองเจนิวา ราว 60 กิโลเมตร น าชมตัวเมืองเก่า

ที่มีความลดหลั่นสูงต ่าไปตามเนินเขา มีความสวยงามและเต็มไปด้วยมนต์ขลังของความรุ่งเรืองในยุคโบราณ 
บนเนินเขาเป็นที่ตั้งของมหาวิหารแห่งเมืองโลซานน์โบสถ์ท่ีสร้างในสถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีมีขนาดใหญ่ที่สุด
ในสวิส ผ่านชมโบสถ์นอร์ทเทรอดาม, โบริวาจพาเลส, ศาลาว่าการและโบสถ์เซ้นต์ฟรานซิส ถ่ายรูปกับ ศาลา
ไทย Thai Pavilion ที่รัฐบาลไทยส่งไปตั้งไว้ในสวนสาธารณะเดอน็องดูของเมืองโลซานน์ ซึ่งชาวไทยจะรู้จัก
เมืองโลซานน์และศาลาไทยแห่งนี้ในฐานะที่ในหลวงรัชการที่ 8 และรัชกาลที่ 9 รวมถึงสมเด็จพระพ่ีนางฯ ทรง
ศึกษาและทรงเจริญพระชนม์ ณ เมืองนี้ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ Vevey (ใช้
เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) ตั้งอยู่ในรัฐโว บนชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนิวา ระหว่างเมืองโล
ซานน์และเมืองมองเทรอซ์ ต่างก็ขนานนามให้เมืองเวเว่ย์ เป็นไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส และยังเป็นที่ตั้งของ
ส านักงานใหญ่เนสท์เล่ บริษัทอาหารยักษ์ใหญ่ซึ่งก่อตั้งขึ้นที่นี่ในปี ค.ศ.1867 และยังมีการผลิตช็อคโกแล็ตนม
ขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองนี้เมื่อปี ค.ศ.1875 และที่แม้แต่ศิลปินตลกชื่อดังแห่งฮอลลีวู้ด ชาลี แชปลิน ยังหลงใหล
และได้อาศัยอยู่ที่เมืองนี้ในบั้นปลายชีวิต ชมและถ่ายรูปอนุเสาวรีย์ของชาลี แชปลินที่สร้างขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลอง
การตั้งถิ่นฐานของชาลีที่เมืองเวเว่ย์ครบรอบ 25 ปี และให้ท่านถ่ายรูปกับ The Fork หรือส้อมยักษ์ถือเป็นอีก
หนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองเวเว่ย์ ถือเป็นส้อมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีความสูงกว่า 8 เมตร สมควรแก่เวลา
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น าท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ Montreux เมืองสวยทางใต้ของสวิสริมทะเลสาบเลอมังค์ (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 20 นาที)  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  
  จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Golf Hotel Rene Capt หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่สาม มองเทรอซ์-กรูแยร์-อินเทอร์ลาเก้น 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านชมเมืองมองเทรอซ์ เมืองตากอากาศริมทะเลสาบเจนิวาที่มีชื่อเสียงเย้ายวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามา
พักผ่อน ด้วยความเงียบสงบของตัวเมืองกับบรรยากาศที่สุดแสนสบาย น าท่านชมสวนดอกไม้และรูปปั้นของ 
เฟรดดี้ เมอร์คูรี่ นักร้องวงควีนเจ้าของบทเพลง We are the Champion ซึ่งถัดไปเป็น Casino Barrière de 
Montreux โดยตรงข้ามกับคาสิโนคือ Tour d'Ivoire ตึกสูงที่สุดของมองเทรอซ์สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1962 มี
จ านวนชั้นทั้งหมด 29 ชั้น ใช้เป็นที่พักอาศัยอีกด้วย และชมทัศนียภาพของยอดเขาโรเชอร์เดอเนย์ ซึ่งเป็น
สถานที่ที่รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสเมื่อคราวเสด็จยุโรปในช่วงร้อยกว่าปีที่ผ่านมา จากนั้นน าท่านแวะ
ถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง ปราสาทยุคกลางที่มีความเก่าแก่กว่า 1,000 ปี โดยปราสาทถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัย
ของโดยราชวงศ์ซาวอย ซึ่งถือได้ว่าเป็นอัญมณีทางประวัติศาสตร์ของสวิตเซอร์แลนด์ ในอดีตปราสาทแห่งนี้ถูก
สร้างข้ึนเพ่ือเป็นจุดควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินค้าที่จะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต้หรือ
จากตะวันตกสู่ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองกรูแยร์ Gruyere (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 45 นาที) เมืองน่ารักอีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ห่างจากเมืองโลซานน์เพียง 56 กิโลเมตร เมืองต้นก าเนิดของ
ชีสกรูแยร์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก น าท่านเดินชมเขตเมืองที่มีบรรยากาศแบบยุคกลาง พื้นปูด้วยหิน ซึ่งเป็น
ถนนสายหลักมีความยาวกว่า 300 เมตร และยังเป็นที่ตั้งของโรงแรม คาเฟ่ พิพิธภัณฑ์ ร้านค้าและร้านอาหาร
เรียงราย มีทิวทัศน์ที่งดงามของเนินเขาเขียวขจีที่ล้อมรอบเมืองพร้อมโบสถ์หลังเล็กและบ่อน ้าตั้งอยู่กลางเมือง 
น าท่านเข้าสู่ La Maison du Gruyere โรงงานผลิตชีสช่ือดังของเมืองกรูแยร์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองภายในลาเมซงเดอกรูแยร์   
บ่าย น าท่านเดินชมการแนะน าขั้นตอนการผลิตชีสใน ลาเมซงเดอกรูแยร์ โรงงานชื่อดังในด้านการผลิตชีสที่มี

ชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดของสวิส ชมกรรมวิธีการผลิตตั้งแต่สัดส่วนการใช้นมวัว และน ามาอัดตัวกับเครื่อง
ขนาดใหญ่ การเก็บแบบปลอดเชื้อ รวมถึงเลือกซื้อชีสแบบต่างๆ หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการทานชีสฟองดู อาทิ 
หม้อฟองดู หรือขวดพริกไทย และสินค้าที่ระลึกอ่ืนๆ มากมาย จากนั้นให้ท่านถ่ายรูปกับปราสาทกรูแยร์ ที่ตั้ง
อยู่บนเนินเขาใกล้กับโรงงานชีส สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 13  ปราสาทแห่งนี้ถือเป็นปราสาทที่มีชื่อเสียงที่สุด
แห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชาติ ท าให้กรูแยร์เป็นเมืองท่องเที่ยว
ยอดนิยมอย่างมาก จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น Interlaken เมืองแสนสวยในหุบเขา
ที่ตั้งริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ และมีแม่น ้าอาเร่ไหลผ่านกลางเมือง ตัวเมืองตั้งอยู่
บนระดับความสูงเหนือระดับน ้าทะเลประมาณ 570 เมตรบริเวณเชิงเขาของเขตสวิสแอลป์ (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 1.45 ชั่วโมง) และบริเวณเมืองนี้ยังใช้เป็นที่ถ่ายท าของกองละครเรื่องลิขิตรักหรือ The Crown 
Princess อีกด้วย ให้ท่านเดินเล่นเมืองน่ารักอย่างอินเทอร์ลาเก้นพร้อมเลือกซื้อของฝากรวมถึงช้อปปิ้งสินค้า
คุณภาพดีของสวิสกับร้านค้าต่างๆ 



   6 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน  
  จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก The Hey หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่สี่  อินเทอร์ลาเก้น-ชิลธอร์น-มูร์เริน-กิมเมอวาลด์-อินเทอร์ลาเก้น 

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้าสเตทเชลเบิร์ก Stechelberg ที่ตั้งของสถานีกระเช้า (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 
30 นาที ) น าท่านนั่ งกระเช้าขึ้นสู่  ยอดเขาชิลธอร์น Schilthorn ที่ระดับความสูง 2,970 เมตร จาก
ระดับน ้าทะเล ถือเป็นเส้นทางกระเช้าที่มีความยาวที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ (กรณีที่อากาศแจ่มใส) ชมทัศนียภาพ
อันงดงาม ตื่นตากับแนวเทือกเขาแอลป์ขาวโพลนไปตลอดเส้นทางสลับกับวิวของหมู่บ้านชนบทเบื้องล่างที่
ชาวเมืองยังคงท าฟาร์มเลี้ยงสัตว์อยู่ตามเชิงเขา ได้แก่ หมู่บ้านมูร์เริน Murren หมู่บ้านเล็กๆ บนภูเขา ซึ่งเป็น
หมู่บ้านปลอดรถยนต์เนื่องจากไม่มีการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จะต้องเดินทางเข้าออกหมู่บ้านนี้จะต้องนั่งกระเช้า
หรือรถไฟขึ้นลงเท่านั้น น าท่านขึ้นมาถึงยอดเขาชิลธอร์น ซึ่งเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก เมื่อภาพยนตร์
เจมส์บอนด์ 007 ตอน On Her Majesty’s Secret Service หรือในชื่อไทยว่า ยอดพยัคฆ์ราชินี มาถ่ายท าที่นี่ 
โดยก าหนดให้ภัตตาคารหมุนได้หรือพิซกลอเรียเป็นรังของเหล่าผู้ร้าย จากนั้นผู้คนก็รู้จักชิลธอร์นในชื่อพิซกลอ
เรียตามชื่อในภาพยนตร์ และสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์แบบอินเตอร์แอคทีฟของบอนด์ เวิลด์ 007 ที่จัดแสดง
เรื่องราวน่ารู้จากภาคต่างๆ สนุกสนานกับการสวมบทบาทของบอนด์กันได้อย่างสนุกสนาน  จากบริเวณพิซกลอ
เรีย สามารถชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาได้ทุกด้าน ในวันที่อากาศแจ่มใส สามารถชมวิวของทิวเขาสามแห่งตั้ง
เรียงกันโดดเด่นได้จาก Skyline View Platform ได้แก่ ยอดเขาไอเกอร์ Eiger ที่มีความสูง 3,970 เมตร, ยอด
เขาเมินซ์ Monch มีความสูง 4,107 เมตร และยอดเขาจุงฟราว Jungfrau ที่ความสูง 4,150 เมตร ซึ่งยอดเขา
จุงฟราวนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกอีกด้วย  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหมุน 360 องศา Piz Gloria บนยอดเขา 
บ่าย น าท่านนั่งกระเช้าลงสถานีมูร์เริน Murren ที่ตั้งของหมู่บ้านมูร์เริน ฉายาหมู่บ้านร้อยล้านวิว ที่ขึ้นชื่อเรื่อง

ความงดงามแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ มีความสูงกว่า 1,650 เมตรจากระดับน ้าทะเล เป็นหมู่บ้านที่
ปราศจากรถยนต์ไม่มีถนนเข้าถึง สามารถเข้าถึงด้วยกระเช้าหรือรถไฟเท่านั้น หมู่บ้านแห่งนี้ ล้อมรอบด้วย
ขุนเขาและมีทัศนียภาพอันงดงามของยอดเขาแห่งแอลป์ ได้แก่ ไอเกอร์ เมินซ์ และจุงฟราว จากจุดนี้สามารถ
ชมวิวจากจุดชมวิวของยอดเขาได้อย่างชัดเจนที่สุด (การมองเห็นทัศนียภาพนั้นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศใน
ช่วงเวลานั้นๆ) เรียกได้ว่าเป็นจุดชมวิวร้อยล้านเลยทีเดียว ให้ท่านมีเวลาเดินเล่นชมความงามของหมู่บ้านและมี
โอกาสเลือกซื้อสินค้าหรือดื่มกาแฟกับบรรยากาศสบายๆ และท่านสามารถเดินต่อมายังหมู่บ้านกิมเมอวาลด์ 
Gimmelwald หมู่บ้านเล็กๆ สไตล์สวิสชาเลต์โอบล้อมด้วยธรรมชาติ ที่งดงามราวกับภาพวาด ปลอด
การจราจรในเขตเบอร์นีสโอเบอร์แลนด์ บนขอบหน้าผาสูงเหนือหุบเขาเลาเทอร์บรุนเน่นใจกลางเทือกเขาแอป์
ที่ระดับความสูง 1,363 เมตรและได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก  ให้ท่านเดินเล่นชมบรรยากาศดีๆ 
สบายๆ ถ่ายรูปรัวๆพร้อมจุดเช็คอินที่งดงามที่สุดของเขตเทือกเขาแอลป์ สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางลงจาก
หมู่บ้านด้วยกระเช้าสู่สถานีสเตทเชลเบิร์ก จากนั้นมีเวลาให้ท่านเดินเล่นในตัวเมืองอินเทอร์ลาเก้น พร้อมเลือก
ซื้อสินค้าคุณภาพสวิสมากมาย 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง  
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  จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก The Hey หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่ห้า  อินเทอร์ลาเก้น-กระเช้าไอเกอร์เอ็กซ์เพรส-ยอดเขาจุงฟราว-อินเทอร์ลาเก้น 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกรินเดิลวัลท์ Grindelwald หมู่บ้านเล็กๆ ในหุบเขาที่ตั้งอยู่ในเขตอ าเภออินเทอร์
ลาเก้น-โอเบอร์ฮาสลี ในรัฐเบิร์น เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในระดับความสูงกว่า 1,034 เมตรเหนือระดับน ้าทะเลบน
เขตเทือกเขาเบอร์นีสแอลป์ ตัวหมู่บ้านตั้งอยู่บนที่ราบขนาดใหญ่มีความเงียบสงบและเป็นแหล่งพักผ่อน 
ยอดนิยมทั้งช่วงฤดูหนาวที่คนมักนิยมมาเล่นสกีหรือกิจกรรมปีนเขาในฤดูร้อน กรินเดิลวัลท์ถือเป็นแหล่งสกีรี
สอร์ทที่มีชื่อเสียงอีกแห่งของสวิตเซอร์แลนด์ น าท่านสู่ สถานีกระเช้ากรินเดิลวัลท์ โดยสารกระเช้า Eiger 
Express กระเช้าตัวใหม่ล่าสุดเป็นกระเช้าหรือกอนโดล่าสามขาที่ทันสมัยที่สุดในโลก เป็นระบบผสมผสาน
กระเช้าลอยฟ้าและกระเช้าไฟฟ้าเข้าด้วยกัน มีความมั่นคงต่อแรงลม โดยจะน าท่านขึ้นจากสถานีกรินเดิลวัลท์
ไปยังสถานี อายเกอร์กลาเซียร์ Eiger Glacier ในเวลาเพียง 15 นาที จากนั้นน าท่านโดยสารรถไฟต่อขึ้นสู่ 
ยอดเขาจุงฟราว Jungfraujoch ที่ได้ชื่อว่าเป็น TOP OF EUROPE โดยได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่มรดก
โลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรปโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ.2001 เมื่อถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สัมผัส
กับทัศนียภาพอันงดงามของยอดเขามากมายที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดปี จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสหิมะ
พร้อมเก็บภาพบรรยากาศของจุงฟราวยอค บนความสูงกว่าระดับน ้าทะเล 3,454 เมตร  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
บ่าย ให้ท่านมีเวลาอย่างเต็มที่ที่จะเก็บภาพที่ระลึกกับประติมากรรมในอุโมงค์น ้าแข็ง และชมทัศนียภาพงดงามบน 

Sphinx สถานีอากาศเป็นระเบียงชมวิวบนยอดเขาจุงฟราวซึ่งมีระดับความสูง 3,571 เมตร บนลานกว้างที่เต็ม
ไปด้วยหิมะขาวโพลนให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มอ่ิม จนถึงเวลาอันสมควร น าท่านเดินทางลงจากยอดเขา
ด้วยรถไฟสู่สถานีไอเกอร์เกรชเชอร์ จากนั้นโดยสารกระเช้าไอเกอร์เอ็กซ์เพรส ซึ่งเป็นเส้นทางที่สุดแสนโรแมน
ติกและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เบียดบังสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและให้ท่านนชมทัศนียภาพแสนงามที่จะท าให้ท่าน
ประทับใจมิรู้ลืม รถโค้ชรอรับท่านที่สถานีกระเช้าเดินทางกลับเข้าสู่ตัวเมืองอินเทอร์ลาเก้นอีกครั้ง ให้ท่าน
อิสระเดินเล่นหรือเลือกซื้อสินค้าท่ีระลึกต่างๆ เพ่ิมเติม  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 
 จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก The Hey หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่หก  อินเทอร์ลาเก้น-ลูเซิร์น-น ้าตกไรน์-ซูริค 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น Lucerne (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่ง
ของสวิสที่หลายท่านอาจจะเคยไปเยือนมาแล้ว แต่ลูเซิร์นก็ยังคงมีความสวยงามเหมือนเดิม ด้วยความที่เมืองลู
เซิร์นเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในภาคกลางของประเทศ ท าให้เมืองลูเซิร์นกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ, การ
คมนาคมและวัฒนธรรมของภาคกลาง มีแม่น ้าร็อยส์ไหลผ่านกลางเมืองและสามารถมองเห็นทัศนียภาพของ
เขตเทือกเขาแอลป์ เขาพิลาทุสและเขาริกิได้อีกด้วย น าท่านชมอนุเสาวรีย์สิงโตและถ่ายรูปกับสะพานไม้ชา
เพล สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ประดับตกแต่งบนโครงหลังคาหน้าจั่วด้วยภาพวาดในศตวรรษที่ 17 ซึ่ง



   8 

ภาพเขียนเหล่านี้เป็นการเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของเมืองลูเซิร์น โดยมีหอคอยน ้า Wasserturm ซึ่ง
เดิมใช้เป็นที่คุมขังนักโทษและเก็บเอกสารรวมทั้งของมีค่าของเมืองไว้ หอคอยนี้มีลักษณะเป็นรูปทรงแปด
เหลี่ยมที่มีฐานเชื่อมติดอยู่กับสะพานสร้างขึ้นราวปี ค.ศ.1300 สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้ไปเมื่ อปี ค.ศ.1993 
แล้วก็มีการบูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม (ภาพวาดดั้งเดิมถูกไฟไหม้ไปเยอะ) สะพานชาเพลนี้ถือเป็น
สะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรปและอิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองลูเซิร์นหรือเลือกซื้อของฝากของที่ระลึก 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูไทย  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ชาฟฮาวเซ่น ที่ตั้งของน ้าตกไรน์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ให้ท่านแวะชม

ความสวยงามของน ้าตกไรน์ น ้าตกที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป เกิดจากการที่แม่น ้าไรน์ ซึ่งเป็นแม่น ้านานาชาติที่
ใหญ่ที่สุดของยุโรปไหลจากต้นน ้าในเทือกเขาแอลป์ มาบรรจบบริเวณที่พ้ืนที่โลกเปลี่ยนระดับจึงกลายเป็น
น ้าตกที่สวยงามมาก ตัวน ้าตกมีความสูง 25 เมตร กว้าง 150 เมตร มีอายุราว 14,000 - 17,000 ปี อิสระให้
ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติ และถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก จากนั้นน าท่านสู่เมืองซูริค (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 
ชั่วโมง) ให้ท่าน ชมเมืองซูริค Zurich เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิส และมีแม่น ้าลิมมัตเป็นแม่น ้าที่ใหญ่ที่สุด 
เมืองซูริคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และ
วัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย ผ่านชมย่านเมืองเก่าลินเดอร์ฮอฟ ประกอบไปด้วยโบสถ์ในสมัยกลาง สถานที่
โดดเด่นเห็นจะเป็นมหาวิหารคู่บ้านคู่เมืองโบสถ์กรอสมุนเตอร์ Grossmunster Church ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์
ของเมืองซูริค ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น ้าลิมมัต ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของซูริค น าท่าน
ถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ สร้างข้ึนในปี ค.ศ.853 โดยกษัตริย์เยอรมันหลุยส์ ใช้เป็นส านักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิง
สาวชนชั้นสูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่ น าท่านสู่จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ เป็นจัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่
สมัยศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันเป็นชุมทางรถรางที่ส าคัญของเมืองและยังเป็นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ 
ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ อิสระให้ท่านได้เดินชมเมือง ถ่ายรูปทะเลสาบซูริค รวมถึงเลือก
ซื้อสินค้าแบรนด์แนมของที่ระลึกตามอัธยาศัยจากย่านถนนคนเดินบาห์นฮอฟสตราสเซ่ ที่ทอดยาวจากตัวเมือง
เก่าจนถึงทะลสาบซูริค 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารจีน 
 จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Dorint Airport Hotel Zurich หรือระดับเทียบเท่า 
 

วันที่เจ็ด  ซูริค-สนามบินซูริค (สวิตเซอร์แลนด์)-สนามบินอาบูดาบี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 ให้ท่านท่านเช็คเอ๊าท์จากที่พัก สมควรแก่เวลาน าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค 
11.00 น. ออกเดินทางจากนครซูริค โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY074 
18.55 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จากนั้นให้ท่านแวะเปลี่ยนเครื่อง 
22.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินอาบูดาบี โดยสายการบิน Etihad Airways เที่ยวบินที่ EY402 
 

วันทีแ่ปด สนามบินสุวรรณภูมิ  

08.05 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ... 
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**กรณีที่บางท่านเดินทางกลับต่างประเทศหรือต่างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนท าการจองตั๋ว โดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี ก า ร
 เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย** 

 

 

รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ  
ที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์  และหากที่พักตามรายการไม่ได้รับการยืนยัน  

บริษัทฯ ขอท าการเปลี่ยนโรงแรมท่ีพักในระดับเดียวกันหรือเมืองใกล้เคียงให้  
ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคัญ 

 
อัตราค่าเดินทาง  
  

Switzerland Paradise  
2 ภูและหมู่บ้านร้อยล้านวิว 8 วัน 5 คืน (EY) 

 
3-10 มิ.ย.65 

10-17 ก.ค. / 
24-31 ก.ค. / 
12-19 ส.ค.65 

 
17-24 ก.ย.65 

9-16 ต.ค. / 
23-30 ต.ค.65 

ผู้ใหญ่ ท่านละ 109,900 114,900 111,300 110,900 

พักเดี่ยว เพ่ิมท่านละ 16,500 16,500 16,500 16,500 

 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน ้ามัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง *** 

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 

 
 

หมายเหตุ 

 อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจ านวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่น้อยกว่า 10 ท่าน **ไม่มีราคาเด็ก**ตามข้อก าหนดและเงื่อนไข
ของบริษัทฯและจะต้องช าระมัดจ าหลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที 

 กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบินอ่ืนหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษัททัวร์  กรุณาแจ้ง
ล่วงหน้าเนื่องจากมีการเก่ียวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้ 
 ***การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-21 วัน ซึ่งผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตัวด้วยตัวเองและได้รับการ
สแกนนิ้วมือจากศูนย์รับค าร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง และ ส าเนา
หน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพ่ือท าการนัดหมาย ** 
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อัตรานี้รวมบริการ 
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดย Etihad Airways เส้นทาง สุวรรณภูมิ-อาบูดาบี-เจนิวา // ซูริค-อาบูดาบี-สุวรรณภูมิ ชั้นประหยัด 

และค่าโหลดสัมภาระไม่เกินที่สายการบินก าหนดท่านละ 35 กิโลกรัม / ชิ้น / ท่าน 

 ค่าภาษีน ้ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน โดยค านวนจากวันที่จองและออกตั๋ว
โดยสาร หากมีเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารหรือเพ่ิมเติมภายหลังหรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการผกผันค่าน ้ามันหรือภาษีใดๆ 
จะต้องมีการช าระเพ่ิมตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน (อัตราค่าน ้ามันเชื้อเพลิงค านวณไว้ ณ วันที่ 11 มี.ค.2565) 

 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่าน / ห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณี
ที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านอาจต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพักเดี่ยวเพ่ิม  

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีม ี

 ค่าธรรมเนียมและบริการนัดหมายการยื่นวีซ่าเชงเก้น 

 ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในเขตเมืองเก่า, พระราชวังและหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ  อ านวยความ
สะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าทิปพนักงานขับรถ / มัคคุเทศก์ท้องถิ่น / หัวหน้าทัวร์ที่บริการพร้อมคณะตลอดการเดินทาง 

 ค่าน ้าดื่มวันละ 1 ขวด (จ านวน 5 วันทัวร์) 

 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลวงเงินกรมธรรม์ 1,500,000 บาท (ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายระหว่าง
การกักตัวในต่างประเทศอันสืบเนื่องจากโควิด19 และเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมค่าบริการ 7% 
 
 
อัตรานี้ไม่รวมบริการ 

 ค่าธรรมเนียมการท าหนังสือเดินทาง 

 ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม  ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สิน
ด้วยตัวท่านเองเพ่ือป้องกันการสูญหาย 

 ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว 

 สัญญาณ Wifi และค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพ้ืนที่สาธารณะภายในโรงแรมที่มีการให้บริการฟรีหรือบางโรงแรม
อาจมีให้บริการบนห้องพักด้วยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงแรม)   

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพ่ิมเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน ้ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากท่ีระบุหรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการ
ที่เก่ียวกับวีซ่า การนัดหมายแบบพรีเม่ียม หรืออ่ืนๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกัน
อุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้ 
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 ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (กรณีถ้าสายการ
บินและประเทศปลายทางต้องการผลตรวจ) 

 ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการด าเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass/Test & Go และอ่ืนๆ ตามที่ภาครัฐก าหนด 
(อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังเป็นไปตามกลไกการเปลี่ยนแปลงจากภาครัฐเป็นส าคัญ)  

 ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดและค่าโรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) อย่างน้อย 1 วัน เมื่อเดินทางถึงไทย (การ
เปลี่ยนแปลงมาตรการและการเปลี่ยนแปลงจ านวนวันให้ดูประกาศจากทางภาครัฐเป็นส าคัญ) 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการท า Vaccine Passport 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการท า Swiss Certificate 

 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกักตัวเมื่อมีการตรวจพบโควิดในช่วงใดๆ 
 
การช าระเงิน 

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ าเป็นจ านวน 40,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน ส าหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันที
หลังจากการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บท้ังหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันก่อนวันเดินทาง 
 
 
การยกเลิก 
1. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่น าเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ า โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์

ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจ าตั๋วโดยสารเครื่องบิน , ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และ
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอ่ืนๆ 

2. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่น าเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจ าตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวี
ซ่า และค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นอื่นๆ 

3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันท าการก่อนวันที่น าเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
4. กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง 

หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
 
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ 
(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่
มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 
1 ห้องเดี่ยว กรณีที่มา 3 ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต ่า  
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
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4. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า 
ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมที่พักนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

5. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน ้า 
ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมที่พักนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 
 
หมายเหตุ  
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 
o กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางก าลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและ มี

เหตุท าให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามก าหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยัน
จากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้  

o บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามน าเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้า
เมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คน

ต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย 
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย , สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน 

ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามท่ีสายการบินก าหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเท่ียวบินล่าช้าหรือยกเลิกเท่ียวบิน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้โดยสารต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการน าสิ่งของต้องห้ามเข้าสู่
อาคารสนามบินหรือตรวจคนเข้าเมืองหรือบนเครื่องบินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาทิ อาวุธปืนทุกชนิด
และส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอัดอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเด็กเล่น/ปืนจ าลองหรือเลียนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืน
สลักเกลียว/ปืนยิงตะปู, ธนูและลูกธนูหรือหน้าไม้, กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆ่าสัตว์, สเปรย์เครื่องเทศ/สเปรย์พริกต่างๆ/
สเปรย์ไล่สัตว์/สเปรย์กรด, แก๊สน ้าตา, วัตถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มีด มีดพับ ใบมีดโกน/ใบมีดคัตเตอร์, ขวานทุกชนิด, 
กรรไกรที่ยาวกว่า 6 ซ.ม.เมื่อวัดจากจุดหมุน, เครื่องมือส าหรับศิลปะการต่อสู้ที่มีคมหรือปลายแปลม, ดาบ/กระบี่, แชลงหรือ
ตะขอเกี่ยวสินค้า, สว่านเจาะและหัวเจาะ, เครื่องมือช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มีคมแต่อาจก่อให้เกิด
อันตราย เช่น ไม้เบสบอล/ไม้ซอฟท์บอล/ไม้กอล์ฟ/ไม้ฮอกกี้/ไม้เลอครอส/ไม้คิว/ไม้ค ้าส าหรับเล่นสกี, กระบอง, สนับมือ, 
วัตถุระเบิดทุกชนิด/ดอกไม้เพลิง/สารเคมีหรือส่วนประกอบที่ก่อให้เกิดเพลิงเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศยาน 
และอ่ืนๆ นอกเหนือจากข้างต้นที่เป็นสิ่งต้องห้ามตามส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก าหนดและ/หรือภายใต้การ
ประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนและการประเมินภัยคุกคามของส านักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มี.ค.2563)   

o ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่ากว่ามาตรฐานได้ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน ้าหนักส่วนที่
เกิน 
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o ท่านที่มีอาการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านที่ต้องการความช่วยเหลือและการ
ดูแลเป็นพิเศษ อาทิ ท่านที่ต้องใช้วีลแชร์ตลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอให้แจ้งทางบริษัทฯ ให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มจอง
ทัวร์ เนื่องจากกฎทางด้านการรักษาความปลอดภัย  ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รับความ
สะดวกส าหรับผู้ที่มีปัญหาข้างต้น  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก าหนดที่ชัดเจน
ในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่  หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่ านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการก าหนดตลอดทั้งปี หรือก าหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่
สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชม
ไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพ่ือให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่า
เข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน 
เนื่องจากได้ช าระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  

o หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสต์มาสหรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้ านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น
ขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 
 

เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น  (สวิตเซอร์แลนด์)  ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 15 วัน 
- ผู้ยื่นค าร้องต้องแสดงตัวและสแกนนิ้วมือ ณ วันนัดหมายยื่นค าร้องที่ศูนย์ยื่น 
- วัน/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฎของสถานทูตและศูนย์ยื่น 
- รูปถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องท าการถ่ายใหม่ที่ศูนย์ยื่น โดยผู้ยื่นค าร้องต้องช าระเงินค่าถ่ายรูปด้วยตนเอง 
- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผู้ยื่นค าร้องช าระเงินด้วยตนเอง 
- ผู้ยื่นค าร้อง กรุณาส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางที่เป็นปัจจุบันที่สุด พร้อมกรอกข้อมูลเบื้องต้นส าหรับเพ่ือใช้ในการท านัดหมาย   
  กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง พร้อมเบอร์โทร.ที่สามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอร์โทร.ผู้แทน ยกเว้น ผู้ยื่นค าร้องสูงอายุ  
  มากๆ หรือเด็กเล็กมากๆ 
- เอกสารต้นฉบับที่เป็นภาษาไทย อาทิ ส าเนาหนังสือรับรองบริษัท / กิจการร้านค้า, ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเด็ก), ส าเนาสูติ 
  บัตร (กรณีผู้ที่อายุต ่ากว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาทะเบียนหย่า, ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ, ส าเนาใบเปลี่ยนนามสกุล  
  จะต้องถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะบริการท่าน ยกเว้น ส าเนาหนังสือสัญญาซื้อขาย/สัญญากู้/สัญญาอาชีพ 
  พิเศษท่ีมีเนื้อหาระบุเจาะจง กรุณาใช้บริการศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่าย 
  ผู้ยื่นค าร้องจะต้องช าระด้วยตนเอง 

 
o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน  
o โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดือน ผู้

เดินทางจะต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง  
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o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างส าหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า  
o ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จ าเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ  
 
o รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลเิมตร จ านวน 2 รูป เน้นขนาดใบหน้า  

- ฉากหลังสีขาวเท่านั้น เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสื้อสีขาว)   
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรือเครื่องประดับ บดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสี

หรือบิ๊กอายส์ ** 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

- กรณีเป็นเด็ก อายุต ่ากว่า 20 ปี  
- ใช้ส าเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  
- หากเด็กอายุน้อยกว่า 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอส าเนาสูติบัตรด้วยและกรุณา

แนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 
o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ท างาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว  
o ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ 
o ส าเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว  
 
o หนังสือรับรองการท างาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 
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- กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการท างานของบริษัทที่ท างานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้า
ท างาน, อัตราเงินเดือน, ต าแหน่งงาน และระบุวันลางานหรือระบุวันที่เดินทางอย่างชัดเจน (หนังสือรับรองการท างาน
ออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) 

- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการท างานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุต าแหน่ง, 
อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มท างานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ ส าเนาบั ตรประจ าตัว
ราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการท างานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาทะเบียนการค้า หรือ ส าเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ ส าเนาหนังสือรับรองความ
เป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต ่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน   
 หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบียนสมรส 
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบียนสมรสพร้อม

แสดงส าเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพ่ือแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน     

- กรณีท่านที่ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการท างานและหลักฐานทางด้าน
การเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด   (กรณีนี้หากความสัมพันธ์
ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นค าร้องขอวีซ่านี้)   

- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา 
- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน  เป็น 
 ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)  (หนังสือรับรองการเรียนออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) 
 

o หลักฐานการเงิน   
-  สเตทเม้นท์จากธนาคารบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัว ขอย้อนหลัง 6 เดือน และอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันที่สุดหรือไม่ต ่า
กว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมส าเนาหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี 
- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่มหรือ 1 บัญชี กรุณาแสดงส าเนาสมุดบัญชีอ่ืนแนบด้วยหรือ statement บัญชี

อ่ืนร่วมด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจ า เป็นต้น 
- กรณีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และท าจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย

ให้บุคคลในครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษพร้อมระบุความสัมพันธ์เพ่ือชี้แจงต่อสถานทูตอีก 1 ฉบับด้วย  โดยเฉพาะคู่สามี-
ภรรยา จะต้องมีส าเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชี
น้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และท าจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมระบุชื่อ
และความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 

 
*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุม

กับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลับสู่ภูมิล าเนา 
 
o กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองทั้งบิดาและมารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพ่ือรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา    โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
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คัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพ่ือรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจาก
อ าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้ง
แนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพ่ือรับรองแก่บุตรด้วย 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร 
พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนีย ม
ใหม่ทุกครั้ง 
***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 
***    กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
***   เมื่อท่านได้ช าระเงินค่ามัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯท่ีได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจ านงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนก าหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถน าหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมา
ยื่นเดี่ยวและแสดงตัวที่สถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  ** 

*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศ
ตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ ออกเดินทางภายใน 20 
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็น
หลัก                   

 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกับตอนน าเอกสารส่งยื่นค าร้องขอวีซ่า  
ทางศูนย์ย่ืนหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์  
และเสียค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าใหม่ 
กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ / ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ  
เ ป็ น ต้ น  
(กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้และกรอกเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการสะกดตัวอักษรและเพื่อให้เกิดความ
สะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
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1.  ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ....................................................................................................................................................... 
 
 ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ...................................... ........................................................................................................... 
 
 ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน 

  (ภาษาไทย)................................................ .......................   (ภาษาอังกฤษ) .................................................................. 

 2.  หมายเลขหนังสือเดินทาง ................................................ .... วันเดือนปี เกิด ................................................................... 

     วันออกหนังสือเดินทาง ............................................... วนัหมดอายหุนังสอืเดินทาง ......................................................... 

     สถานที่เกิด ......................................................... หมายเลขบตัรประชาชน ..................................................................... 

3.  สถานภาพ  ....... โสด   ........ แต่งงานจดทะเบียน    ....... แต่งงานไม่จดทะเบียน   ....... หย่า   ....... หม้าย  
 
4.   กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล .............................................................................................................................................. 

      วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานที่เกิด สามี -ภรรยา ......................................................... 

5.  ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................  

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

     ที่อยู่ปัจจุบันปัจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ) ..................................................... 
 
 ...................................................................................................................................................................................... 
 
     รหัสไปรษณีย์ ...............................................     โทรศัพท์บ้าน .............................................................................. 
  
     โทรศัพท์มือถือ ...................................... ..................... อีเมลล์ ........................................................................................  
 
6.  ชื่อสถานที่ท างาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................................................................  

 (กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ท านั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ........................................................................... .......................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยู่ที่ท างานให้ชัดเจนเช่นกัน)  

  ที่อยู่สถานที่ท างาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...................................................................................................... 
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 ..............................................................................................................................  รหสัไปรษณีย ์.............................. 
  

 ต าแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................................................... 

 โทรศัพท์ ..................................................................  หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี) ......................................................... 
 

 กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับชั้นหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ................................... ......................................... 

 กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักท่ีศึกษา (ภาษาอังกฤษ) .................................................................. 

 
7.  ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย.......................................................................................................................................... 
 
 ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)............................................................................... .......................................          
 
8.  ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่    ....... ไม่เคย  ....... เคย (กรณีเคยให้ระบุวันที่) 
 
    ตั้งแต่วันที่ ................................................ ถึงวันที่ .....................................................  รวม ............... วัน 

 

    ได้รับวีซ่าจากสถานทูตใด ...................................... ........................................................................................................... 

 

9.  ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วมือหรือไม่   ....... ไม่เคย   ....... เคย  

 

    กรณีท่ีท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วแล้ว กรุณาระบุวันที่ ............................................................... 

 
10. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่   ....... ไม่เคย   ....... เคย (กรณีเคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 
 ........................................................................................................... ......................................................  
 
11. ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่   ....... ตัวเอง   ....... มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 

(กรณีที่มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดินทางด้วยกันหรือไม่) 
 
ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านคือ ............................................................................................. ............................ 
 



   19 

ความสัมพันธ์กับท่าน .......................................................... ...............................................................................  
 
เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม่   ....... เดินทางด้วยกัน   ....... ไม่ได้เดินทางด้วยกัน 

 
12. ผู้ที่ติดต่อได้เมื่อฉุกเฉินขณะที่ท่านเดินทางอยู่ ในต่างประเทศ (ส าหรับการกรอกข้อมูลในระ บบ Thailand Pass) 
 
      ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................... ................................................... 
 
      เบอร์โทร.ที่ติดต่อได้ของผู้ติดต่อฉุกเฉิน ............................. ............. ความสมัพันธกั์บท่าน ............................... 
 
13. QR Code เกี่ยวกับประวัติการรับวัคซีนจากหมอพร้อม สามารถส่งให้กับเจ้าหน้าที่ทัวร์ได้ทางอีเมล์หรือทางไลน์    
      หรือช่องทางออนไลน์อื่น (ส าหรับการกรอกข้อมูลในระบบ Thailand Pass) 
 
  ................................................................................................................................................................................... 
 
 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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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
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