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IEY05 MEMORY OF GRAND SWITZERLAND 8วนั5คนื 

จงุเฟรา ซรูคิ ลเูซริน์ อนิเตอร์ลาเคน เซอร์แมท เจนีวา 
 

สุดคุ้ม... เที่ยวจุดเช็คอินของสวิสครบในโปรแกรมเดียว!!  
นั่งกระเช้าลอยฟ้า Eiger express พิชิตยอดเขาจุงเฟรา ‘’TOP OF EUROPE’’ นั่งรถไฟสู่หมู่บ้านเซอร์แมท  
ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น น้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ดูการผลิตชีสทีโ่รงงาน ลาเมซงเดอกรูแยร์   

เช็คอินแลนด์มาร์ค สะพานไม้ชาเปล อนุสาวรีย์สิงโตหิน น้ำพุจรวดเจ็ทโด เก้าอี้สามขา สวนเดอน็องตู ศาลาไทย  
สวนเฮอเฮ่อมัท รูปปั้น Charlie Chaplin ปราสาทชิลยอง ทะเลสาบเบรียนซ์ หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน  

พิเศษ!!! ลิ้มลองเมนูยอดฮิต ‘’ชีสฟองดู’’ จากเมืองกรูแยร์ต้นตำรับ สวรรค์ของคนรักชีส  
optional tour!! นั่งรถไฟสาย Gornergrat bahn หรือที่รู้จักกันในชื่อ รถไฟไต่เขา 

 

เดินทางโดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS 
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 Kg. + Carry on 7 Kg. 



 
 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

ราคาเด็ก   
(บาท) 

ราคาเด็ก  
ไม่มีเตียง 
(บาท) 

พักเด่ียว/เดินทาง 
ท่านเดียว เพิ่ม 

(บาท) 

ที่นั่ง หมายเหตุ 

02-09 กุมภาพันธ์ 66 69,900  
ไม่มีราคาเด็ก 

(Infant ไม่เกิน 2ปี 
ราคา 12,500 บาท) 

61,400 17,500 25  

10-17 กุมภาพันธ์ 66 69,900 61,400 17,500 25  

16-23 กุมภาพันธ์ 66 69,900 61,400 17,500 25  

03-10 มีนาคม 66 69,900 61,400 17,500 25  

16-23 มีนาคม 66 69,900 61,400 17,500 25  

22-29 มีนาคม 66 75,900 67,400 17,500 25  

13-20 เมษายน 66 89,900 81,400 17,500 25  

26 เมษายน – 
03 พฤษภาคม 66 

79,900 71,400 17,500 25  

>> ไม่รวมค่าบริการและยื่นวีซ่า (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) 5,500 บาท << 
 

◼ FLIGHT:  
DEPARTURE:  EY407 BKK-AUH 19.10-23.15 
  EY051 AUH-GVA 02.50-06.50  
RETURN:           EY074 ZRH-AUG 10.00-18.55 
    EY402 AUH-BKK 22.50-07.55 
 

ทีท่ ำกำรองค์กำรสหประชำชำติประจ ำกรุงเจนีวำ  
 

16.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 สายการบิน ETIHAD AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ
คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋า 

19.10 น.     นำท่านเดินทางออกสู่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่  EY407 
23.15 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะพักเปลี่ยนเครื่อง   
 

 

 

 
 

02.50 น.  นำท่านเดินทางออกสู่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY051 
06.50 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่าน 
 ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา 

Geneva  เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงิน และ การทูตตั้งอยู่มากที่สุดในโลก เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศ (รองจากเมืองซูริค) 
โดยถือว่าเป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกมากมาย เป็นภูมิภาคที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก แวะถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คของ
เมืองนี้ เริ่มต้นที่ ทะเลสาบเจนีวา Geneva Lake เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของเมือง บริเวณโดยรอบทะเสสาบเต็มไปด้วยสวนสาธารณะ  และ 
สวนหย่อมที่สวยงาม และดึงดูดสายตาด้วย น้ำพุจรวดเจ็ทโด Jet d-Eau ที่มีน้ำพุพุ่งสูงถึง 400 ฟุตเหนือทะเลสาบเจนีวา นอกจากเต็มไปด้วย
พื้นที่สีเขียวแล้ว ยังมีพื้นที่เขตเมืองเก่าที่มีตรอกซอกซอยที่มีความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์  แวะถ่ายภาพกับ Reformation Wall รูปปั้น
แกะสลักนูนของ 4 นักปราชญ์บนแนวกำแพงเมืองโบราณ ประกอบด้วย William Farel, John Calvin, Theordor Beza และ John Knox 
บุคคลซึ่งมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปคริสต์ศาสนานิกายโปรแตสแตนท์ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์  

วันที่หนึ่ง          ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ-ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอำบูดำบี 

วันที่สอง         ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอำบูดำบี-ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเจนีวำ-เมืองเจนีวำ-ทะเลสำบเจนีวำ -น ้ำพุจรวดเจ็ทโด-  

 Reformation Wall-เก้ำอี้สำมขำ-จัตุรัส Place des Nations-ที่ท ำกำรองค์กำรสหประชำชำติประจ ำกรุงเจนีวำ- 

 วิหำรเซนต์ปิแอร์-เมืองโลซำนน์-สวนเดอน็องตู-รูปปั้ นลิง 3ตัว-ศำลำไทย          อำหำร เที่ยง, เย็น 

 

                        



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 และอีกหนึ่งแลนด์มาร์คชื่องดัง เก้าอี้สามขา The broken chair ถูกสร้างขึ้นใน

ปี 1997 โดยตั้งอยู่ที่ จัตุรัส Place des Nations เป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเจนี
วา ภายรอบบริเวณที่แห่งนี้มีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่มากมาย มีบริเวณ
ให้ทุกท่านได้แวะถ่ายภาพและพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย โดยตัวเก้าอี้ตั้งประชัน
หน้าประตูทางเข้าสำนักงานสหประชาชาติ สร้างขึ ้นหลังจากการประชุม
นานาชาติที่ประเทศแคนาดา ความหมายของมันก็เพื่อเป็นการต่อต้านสงคราม
และเก้าอี้สามขาก็เปรียบเสมือนผู้เคราะห์ร้ายจากสงครามนั่นเอง  ถ่ายภาพ
ด้านหน้า  ที ่ทำการองค์การสหประชาชาติประจำกรุงเจนีวาPalace de 
Nations หนึ่งในอาคารที่สำคัญที่สุดของกรุงเจนีวา อาคารสีขาวหลังใหญ่นี้ได้
ใช ้ เวลาสร้างนานถึง 8 ปี รวมถึง ถ่ายภาพด้านหน้า วิหารเซนต์ปิแอร์ 
St.Peter's Cathedral ซึ่งเป็นวิหารเก่าแก่ที่สวยงามมากของเจนีวา และมีอายุ
มากกว่า 850  ปี ถือว่าเป็นสมบัติล้ำค่าที่สุดและมีความสำคัญต่อพัฒนาการ
ด้านสังคมของเมืองนี้เป็นอย่างมาก ตัวมหาวิหารตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมือง
เก่า สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1160 และใช้เวลากว่า 400 ปี จึงสร้างเสร็จ ด้านในของ
โบสถ์บางส่วนได้จัดเป็นโซนพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณ แสดงข้าวของเก่าแก่ที่ขุด
ค้นพบในเจนีวาด้านใต้ของโบสถ์ มีหอคอยทางทิศเหนือและบันได 157 ขั้นให้ขึ้น
ไปชมวิวที่น่าชมมาก ส่วนภายใต้มหาวิหารนี้เป็นหลุมโบราณคดี ที่ตั้งของซาก
ชุมชนโรมัน และซากโบสถ์เก่าจากคริสต์ศตวรรษที่ 4 และ 6  

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)  
 จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ Lausanne (ระยะทาง 64 ก.ม. / 1 

ชม.) เมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ติดกับทะเลสาบเจนีวาทางด้านเหนือ มีวิวทิวทัศน์ที่
สวยงาม มีภูเขาโอบล้อม พร้อมทั้งทะเลสาบกว้างใหญ่ ผู้คนส่วนใหญ่ในเมืองจะ
พูดภาษาฝรั่งเศส เพราะเมืองโลซานอยู่ใกล้กับชายแดนประเทศฝรั่งเศส สภาพ
บ้านเรือนของโลซานน์เต็มไปด้วยตึกและอาคารรูปทรงคลาสสิกในช่วงสมัย
ศตวรรษที ่ 12-14 มีบรรยากาศเงียบสงบไม่วุ ่นวาย จากนั ้นนำท่านไปชม
บรรยากาศของย่านเมืองเก่าสมัยโบราณ อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยที่ 
สวนเดอน็องตู Le Denantou เป็น สวนสาธารณะขนาดใหญ่ โดยบริเวณหัวมุม
ของสวน จะมีบันไดเล็ก และ รูปปั ้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา Three 
monkey monuments อันเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อ
ทรงพระเยาว์ “รูปปั้นลิง 3 ตัว”  ลิงตัวแรกทำท่าปิดตาข้างเดียว ตัวท่ีสองปิดทั้งปาก และตัวที่สามปิดหูข้างเดียว  ที่ในหลวงโปรดและฉายพระรูปไว้
เสมอ สมเด็จพระพี่นาง ทรงนิพนธ์ว่าหมายถึง “ไม่ยอม ฟัง ดู พูด ในสิ่งที่เลว” และ ถ่ายรูปกับ ศาลาไทย Le Pavillon Thaïlandais สร้างโดย
วิศวกรโยธา ช่างฝีมือและคนงาน 50 คน ร่วมกันสร้างชิ้นส่วนทุกชิ้นจากโรงงานในเมืองไทย รวมทั้งการทำฐานและบันไดด้วยหินแกรนิต ใช้
ระยะเวลาประมาณสามเดือนจึงเสร็จสิ้น ขนส่งทางเรือจากประเทศไทยมายังสวิตเซอร์แลนด์ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) 
       ที่พกั : Novotel Lausanne Bussigny 4* หรอืระดับใกล้เคียงกันชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพรอ้มใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 



 

 

 
 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม (มื้อที่3) 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองเวเว่ย์ Vevey (ระยะทาง 19 ก.ม./ 

30 นาที) เมืองที่แสนโรแมนติกและน่ำรัก ตั้งอยู่ในรัฐโว

ของสวิตเซอร์แลนด์ นักท่องเที่ยวต่ำงกข็นำนนำมเวเว่ย์ให้

เป็นไข่มุกแห่งริเวียร่ำสวิส Pearls of the Swiss Riviera 

เพรำะมีอำกำศดีอบอุ่นเกือบทุกฤดูกำล และเมื องนี้ยังยัง

เป็นที่ตั้งของ  ส ำนักงำนใหญ่ของบริษัทด้ำนอำหำรของ

โลกอย่ำง เนสท์เล่ Nestle อีกด้วย แวะถ่ำยรูปกับจุด

ไฮไลท์ของเมืองเร่ิมต้นที่ ส้อมยักษ์ The Fork  ส้อมยักษ์

นี้เป็นผลงำนของศิลปินสวิส Jean-Pierre Zaugg สร้ำง

ขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลองพิพิธภัณฑ์ Alimentarium คร้ังแรกที่

ส้อมยักษ์ได้ปักลงในทะเลสำบคือปี 1995 แต่อยู่ได้เพียงปี

เดียว  ส้อมยักษ์ถูกย้ำยไปอยู่ในสวนเมืองลูเซิร์นมำกกว่ำ

สิบปี ก่อนที่ชำวเมือง เวเว่ย์จะยื่นเร่ืองเพ่ือทวงคืนส้อมนี้

ส ำเร็จ ในที่สุดส้อมยักษ์จึงได้กลับมำปักกลำงทะเลสำบอีก

คร้ังในปี 2008 และกลำยเป็นสัญลักษณ์ของเมือง เป็น

แหล่งท่องเที่ยวส ำคัญเคียงคู่กับ รูปปั้ นชำลีแชปปลิ้น 

Charlie Chaplin ศิลปินชำวอังกฤษที่มีผลงำนสร้ำง

ชื่อเสียงในอเมริกำที่มีชื่อเสียงโด่งดังมำกและเขำเลือกเว

เว่ย์เป็นสถำนที่พักกำยใจในบั้นปลำยของชีวิตจำกนั้นน ำ

ท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมองเทรอซ์ Montreux  แวะถ่ำยภำพ

กับวิวสวยๆของภูเขำที่โด่งดังของเมืองมองเทรอซ์ นั่นก็

คือ Dent de Jaman ที่มีดอกไมป้่ำทีม่สีวยงำมอยู่มำกมำย 

เส้นทำงมำภูเขำลูกนี้นี้ ใ ช้ส ำหรับกำรเดินป่ำ ว่ิง และ

ท่องเที่ยวธรรมชำติเป็นหลัก และ ถ่ำยภำพด้ำนหน้ำ

ปรำสำทซิลยอง Chillon castle ปรำสำทสไตล์กอทิกแห่ง

มองเทรอซ์ เป็นปรำสำทแห่งตระกูลซำวอย อำยุเก่ำแก่กว่ำ 

1,000 ปี เป็นปรำสำทแห่งควำมภูมิใจของชำวสวิส จำกนัน้

พำทุกท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองกรูแยร์ Gruyeres (ระยะทาง 41 

ก.ม./ 1 ชม.) ส่ิงที่มีช่ือเสียงของกรูแยร์ที่โด่งดังไปทั่วโลก 

คือ “ชีสกรูแยร์” ได้ชื่อว่ำเป็นยอดชีสของสวิตเซอร์แลนด์ 

เป็นชีสที่มีขนำดใหญ่รำวกับเค้กมีเนื้อสีเหลืองเหมือนเนย

แข็ง มีรสชำติหวำนปนเค็มเลก็นอ้ย หำกไปเที่ยวที่เมอืงนีไ้ม่

ควรพลำดชิมชีสที่เป็นผลิตภัณฑ์ชื่อดังของประเทศ 

เที่ยง   รับประทำนอำหำรเที่ยง (มื้อที่4) 

 พำทุกท่ำน เข้ำชม โรงงำนชีส ลำเมซงเดอกรูแยร์ (La Maison du Gruyere) โรงงำนผลิตชีสชื่อดัง เหมำะส ำหรับคนที่

รักชีสเป็นชีวิตจิตใจ อีกทั้งให้ทุกท่ำนเรียนรู้วิธีกำรผลิตและชิมชีสที่โด่งดังที่สุดของประเทศสวิส ระยะเวลำเยี่ยมชม

ประมำณ 30 นำที ด้ำนในมีพิพิธภัณฑ์บอกเล่ำควำมเป็นมำของกำรท ำชีส มำตั้งแต่ยุคโบรำณ มีห้องโชว์กำรท ำชีสกัน

สดๆ พร้อมทั้งชั้นวำงชีสที่บ่มตำมระยะเวลำต่ำงๆ หำกทุกท่ำนเดินจนรู้สึกหิว สินค้ำตัวที่แนะน ำให้ซ้ือคือ กรูแยร์ชีส 

รองลงมำคือเมอแรงค์ เมอแรงค์ของที่นี่ เขำว่ำกันว่ำถ้ำน ำมำทำนกับชีสกรุยแยร์แล้วจะอร่อยมำกเลยทีเดียว 

 จำกนั้นน ำทุกท่ำนเดินทำงสู่ เมืองทำซ (Tasch) (ระยะทาง 179 ก.ม. / ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาที)   

เย็น   รับประทำนอำหำรเยน็ (มือ้ที5่) 

ที่พัก :  Hotel Elite Tasch 3* หรือระดบัใกล้เคียงกนั 

ชื่อโรงแรมที่ทำ่นพัก ทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย 5 วันกอ่นเดนิทำง 

วันทีส่ำม เมอืงโลซำนน-์เมืองเวเว่ย-์ส้อมยกัษ์—รูปป้ันชำลีแชปปลิ้น-เมืองมองเทรอซ์- Dent de Jaman -ปรำสำทซิลยอง 

 -เมอืงกรูแยร์-โรงงำนชีส ลำเมซงเดอกรูแยร์-เมอืงทำช          อำหำร เช้ำ, เทีย่ง, เยน็                                                                                                                  

 อำหำร เชำ้,เยน็ 

 



 

 

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม (มื้อที่6) 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ หมู่บ้ำนเซอร์แมท Zermatt ด้วย Shuttle Train จำกสถำนีรถไฟทำซสู่สถำนีรถไฟเซอร์แมท รำคำทัวร์

รวมค่ำโดยสำรส ำหรับกำรเดินทำงสู่เซอร์แมทแล้ว ให้ท่ำนเดินเที่ยวชมหมูบ่้ำนเซอร์แมทที่มบีรรยำกำศสบำยๆล้อมด้วยเขำ

สูงสวยงำม เป็นเมืองทีป่ลอดมลพิษทำงอำกำศเพรำะยำนพำหนะในเมอืงไมใ่ช้น ำ้มนัเช้ือเพลงิ แต่ใช้แบตเตอร่ีเท่ำนัน้ เซอร์

แมทเป็นเมืองที่มปีระชำกรน้อยมำก และอำชีพหลัก

ของคน พ้ืน เมื อง คือพนักงำน โรงแรมและ

ร้ำนอำหำร ซ่ึงรำยได้หลักของเมืองนี้มำจำกกำร

ท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนำว ในวันที่

อำกำศเอื้ออ ำนวย จำกเมืองด้ำนล่ำงนี้ถ้ำสภำพ

อำกำศดีและสดใด จะสำมำรถมองเห็น ยอดเขำ

แมทเทอร์ฮอร์น ที่ได้ชื่อว่ำเป็นยอดเขำที่มีรูปทรง

สวยที่สุดในสวิส ที่ควำมสูง 3 ,833 เมตรเหนือ

ระดับน ้ำทะเล ซ่ึงควำมสูงของยอดเขำแมทเทอร์

ฮอร์น สูงเด่นเป็นสง่ำท่ำมกลำงเทือกเขำแอลป์ 

และมีรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะตัวของแมท

เทอร์ฮอร์น แบบสำมเหลี่ ยมคล้ำยปิรำมิ ดที่

จุดสูงสุดบนยอด และมีควำมโดดเด่นไปอีกเมื่อ

เอกลักษณ์เฉพำะตัวนี้ได้เป็นโลโก้ของช็อคโกแล็ต

ดังทับเบอร์โรน ให้เวลำท่ำนอิสระเลือกเดินชม

บรรยำกำศควำมสวยงำมของหมู่บ้ำนเซอร์แม

ทตำมอัธยำศัย หรือ optional tour!! นั่งรถไฟสำย 

Gornergrat bahn หรือที่ รู้จักกันในชื่อ รถไฟไต่

เขำ ขึ้นสู่ยอดเขำกอร์นเนอร์แกรต (Gornergrat) 

เพ่ือชมควำมสวยงำมของยอดเขำ Matterhorn 

โดย สถำนีรถไฟตั้งอยู่ในเมือง Zermatt รถไฟขึ้น

เขำ Gornergrat เส้นทำงนี้ใช้เวลำ 33 นำทีจำก 

Zermatt ไปยัง Gornergrat รถไฟเร่ิมปีนขึ้นไปใน

ระดับควำมสูงมำกกว่ำ 1 ,500 เมตรถึง 3 ,100 

เมตรเหนือระดับน ้ำทะเล ท่ำนสำมำรถแวะลงทีส่ถำนกีลำง Findelbach, Riffelalp, Riffelberg และ Rotenboden ในแต่

ละสถำนีจะมีไฮไลท์ของธรรมชำติพร้อมวิวของ Matterhorn สถำนีส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยหิมะเกือบตลอดทั้งปี ท่ำน

สำมำรถถ่ำยรูปคู่กับยอดเขำ Matterhorn ได้อย่ำงสวยงำม และ ด้ำนบนจะมีโรงแรม และ ร้ำนอำหำรเพ่ือรองรับ

นักท่องเที่ยวที่ขึ้นมำเยือน อิสระตำมอัธยำศัยจนถึงเวลำนัดหมำย (รำคำรถไฟสำย Gornergrat bahn เดินทำงไป-กลับ

จำกสถำนี Zermatt ถึง สถำนี Gornergrat รำคำท่ำนละ 126 CHF รำคำอำจมีกำรปรับเปลี่ยนโปรดติดต่อเจ้ำหน้ำที่เพ่ือ

ซ้ือล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7-14วันก่อนเดินทำง ) 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรเที่ยง (มื้อที่7) 

บ่ำย น ำท่ำนเดินทำงลงจำก หมู่บ้ำนเซอร์แมท Zermatt ด้วย 

Shuttle Train แ ล ะ เ ดิ น ท ำ ง สู่  เ มื อ ง  Iseltward  

(ระยะทาง 121 ก.ม. / 2 ชม.)  แวะถ่ำยภำพที่ ทะเลสำบ

เบรียนซ์ Brienz ตำมรอยซ่ีร่ีย์ดัง สหำยผู้กอง เป็นฉำก

ที่ทะเลสำบที่พระเอกเล่นเปียโน และนำงเอกอยู่บนเรือ

นั่นเอง บริเวณนั้นเป็นชุมชนขนำดเล็กที่มีกำรใช้ชีวิตกัน

อยู่อย่ำงเป็นธรรมชำติมำก ซ่ึงเหมำะส ำหรับผู้ที่ต้องกำร

หลีกหนีจำกควำมเป็นอยู่ในเมืองอย่ำงแท้จริง เพรำะที่นี่มี

ร้ำนอำหำรเพียงไม่กี่ร้ำน ส่ิงที่ถือว่ำเป็นรำงวัลของที่นีคื่อ

ทิวทัศน์ควำมงำมตำมธรรมชำติที่มีทะเลสำบ Brienz สี

เขียวมรกตอยู่เบื้องหลัง และน ำทุกท่ำนเดินทำงสู่ เมือง

วันทีส่ี่ เมอืงทำซ-หมู่บำ้นเซอร์แมท-ชมวิว ยอดเขำแมทเทอร์ฮอร์น-เมอืง iseltward-ทะเลสำบเบรียนซ์-เมอืงอนิเตอร์ลำเคน – 

 สวนเฮอเฮ่อมทั-ยำ่นเมืองเกำ่ Unterseen      อำหำร เชำ้, เที่ยง, เยน็                                                                                                                   

 



อินเตอร์ลำเคน Interlaken พำทุกท่ำนชม เมืองอินเตอร์

ลำเคน Interlaken เมืองตำกอำกำศเล็กๆที่สวยเหมือนใน

ฝัน เป็นเมืองแห่งสองทะเลสำบ ตั้งอยู่ระหว่ำงทะเลสำบ 

ทูน และทะเลสำบเบรียนซ์ ล้อมรอบด้วยภูเขำมีทิวทัศน์

บริสุทธิ์และสวยงำมมำก สวนเฮอเฮ่อมัท Hohematte 

พ้ืนที่เปิดโล่งสีเขียวของเมือง เป็นสนำมหญ้ำสีเขียวกว้ำง

ใ หญ่ อ ยู่ ห น้ ำ โ ร ง แ รม  The VICTORIA-JUNGFRAU 

Grand Hotel & Spa มีวิวอันสวยงำมซ่ึงสำมำรถมองเหน็ 

3 ยอดเขำได้ทั้งยอดเขำไอเกอร์ (Eiger), เมินช์ (Mönch) 

และ ยอดเขำยุงเฟรำ(Jungfraujoch) อิสระให้ท่ำนเดิน

เล่นและไปถ่ำยภำพกับ ย่ำนเมืองเก่ำ Old Town หรือ

เรียกว่ำ Unterseen ต้ังอยู่เลียบกับแม่น ้ำอำเร่ บริเวณเชิงเขำ Harder เมืองเก่ำแห่งนี้ก่อตั้งมำตั้งแต่ปี1471 อำคำร

หลำยๆ แห่งยังคงถูกอนุรักษ์เอำไว้อย่ำงดี 

เย็น   รับประทำนอำหำรเย็น (มื้อที่8) พิเศษให้ท่ำนได้ชิมเมนู ‘’ชีสฟองดู’’ 

แสนอร่อยทำนคู่กับขนมปังโฮมเมดและเคร่ืองเคียงต่ำงๆ หนึ่งใน

วัฒนธรรมของยุโรปที่ขึ้นชื่อเร่ืองควำมอร่อยเฉพำะตัว มื้อนี้จะได้ชิม

ชีสฟองดูแบบต้นต ำหรับ วิธีกำรกินฟองดชูีสในแบบสวิสนัน้ คือกำรใช้

ไม้ปลำยแหลมที่มีลักษณะเหมือนส้อมจ้ิมขนมปังและจุ่มลงไปในหม้อชีส  

ที่พัก :  Hey hotel 4* หรือระดับใกลเ้คียงกนั ชื่อโรงแรมทีท่่ำนพัก  

ทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย 5 วันกอ่นเดนิทำง 

 

 

 

 
 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ โรงแรม (มื้อที่9) 

น ำท่ำนเดินทำงไปสู่ สถำนีรถไฟที่ใหม่ สถำนีกรินเดิล

วำลด์ (Grindelwald Terminal) (ระยะทาง20ก.ม./ 

30 นาที) พำท่ำนนั่ง กระเช้ำลอยฟำ้ไอเกอร์เอ็กซเพรส 

(Eiger Express gondola) ไปสู่ ยอดเขำจุงเฟรำ ได้

ชื่อว่ำเป็น Top Of Europe  เป็นหนึ่งในยอดเขำที่สุด

ที่สุดบนเทือกเขำแอลป์ ยอดเขำจุงเฟรำมีควำมสูงถึง 

4,158 เมตร มีอำคำรและสถำนีรถไฟที่สูงที่สุดในยุโรป  

ล้อมรอบด้วยภูเขำ ไอ เกอร์ เมินช์  และยุง เฟรำ 

นอกจำกนี้ที่นี่ยังเป็นบริเวณแรกในเทือกเขำแอลป์ที่

ได้รับกำรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย อิสระให้ท่ำน

เที่ยวชม ปรำสำทน ้ำแข็ง Ice palace สร้ำงขึ้นจำก

กองน ้ำแข็งที่ก่อตัวอยู่ใต้ระเบียงชมวิวลงไป 20 เมตร 

เป็นจุดถ่ำยรูปสวยๆที่นี่ซ่ึงเกิดจำกไกด์ภูเขำ 2 คนได้

เร่ิมสลักน ้ำแข็งเข้ำไปเป็นโถงกว้ำงขนำด 1,000 ตำรำง

เมตร โดยใช้เพียงส่ิวเจำะน ้ำแข็งและเลื่อยในปี 1930 

โดยท ำทำงเดินเหมือนโพรงถ ้ำเข้ำไป เพ่ือชมรูปสลัก

น ้ำแข็งต่ำงๆ อุณหภูมิภำยในถ ้ำจะคงที่อยู่ที่ -3 องศำ 

Alpine Sensation Adventure Tunnel อัลไพน์ เซน

เซชัน หนึ่งในสถำนที่เที่ยวของจุงเฟรำ อุโมงค์ควำม

ยำว 250 เมตร แสดงเร่ืองรำวของกำรรถไฟจุงเฟรำ

และกำรพัฒนำของกำรท่องเที่ยวในเขตเทือกเขำแอลป์ 

และ Sphinx Observatory สฟงิซ์ฮอลล์ พำขึ้นลิฟต์

ที่เร็วที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ไปเพียง 25 วินำทีก็จะถงึห้องชมวิวที่จะมองเห็นธำรน ้ำแข็งได้ในทกุสภำพอำกำศ ซ่ึงในวันฟำ้

วันทีห่้ำ เมอืงอนิเตอร์ลำเคน- สถำนกีรินเดลิวำลด์-กระเช้ำลอยฟำ้ไอเกอร์เอก็ซเพรส-ยอดเขำจงุเฟรำ-ปรำสำทน ้ำแข็ง-อุโมงค์อัล

ไพน์ เซนเซชัน-จุดชมวิวสฟงิซ์ฮอลล์-สถำนีเลำเทอร์บรุนเนนิ-หมู่บำ้นเลำเทอร์บรุนเนนิ-น ำ้ตกชเตำบ์บำค-เมอืงลูเซิร์น 

               อำหำร เชำ้, เที่ยง, เยน็                                                                                                                   

 



ใสจะสำมำรถเปิดออกไปยังลำนชมวิวกลำงแจ้งที่อยู่สูงจำกระดับน ้ำทะเล 3,571 เมตร พร้อมวิวธำรน ้ำแข็งอเล็ตช์ มอง

เลยไปถึงฝร่ังเศส เยอรมนีและอิตำลีได้อีกด้วย รำคำทัวร์รวมค่ำโดยสำรส ำหรับข้ึนยอดเขำจุงเฟรำแล้ว 

เที่ยง  รับประทำนอำหำรเที่ยง (มื้อที่10) ร้ำนอำหำรพร้อมวิวแสนสวยบนยอดเขำบนยอดเขำจุงเฟรำ 

จำกนั้นน ำทุกท่ำนเดินทำงลงจำกยอดเขำจุงเฟรำ โดยนั่ง

รถไฟสู่ สถำนีเลำเทอร์บรุนนเนนิ ระหว่ำงทำงให้ทำ่นไดช้ม

ควำมสวยงำมของธรรมชำติและควำมเป็นอยู่ของชำว

สวิส จำกนั้นน ำท่ำนเที่ยวชม หมู่บ้ำนเลำเทอร์บรุนเนิน 

Lauterbrunnen เป็นหมู่บ้ำนทีอ่ยู่ท่ำมกลำงหุบเขำสูงชัน

และยังมี น ้ำตกชเตำบ์บำค Staubbach ไหลลงมำจำก

หน้ำผำ ท ำให้ทัศนียภำพของหมู่บ้ำนแห่งนี้สวยงำมมำก

ขึ้น แม้จะเป็นหนึ่งในหมู่บ้ำนวิวสวยที่มีนักท่องเที่ยวแวะ

เวียนมำต่อเนื่อง แต่เลำเทอร์บรุนเนินยังคงเป็นหมู่บ้ำนที่

เงียบสงบ ไม่ วุ่นวำย แถมยังเป็นทำงผ่ำนไปยังจุด

ท่องเที่ยวต่ำง ๆ ในเทือกเขำแอลป์อีกด้วย อิสระให้ท่ำน

เก็บภำพควำมประทับใจและเดินเล่นในหมู่บ้ำน จำกนั้นพำทุกท่ำนเดินทำงสู่ เมืองลูเซิร์น (ระยะทาง 79 กม. ใช้เวลา 1 ชม. 

20 นาที) เมืองท่องเที่ยวชื่อดังของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆในสวิตเซอร์แลนด์ของคนไทยที่มักแวะ

ไปเยือนกัน 

เย็น   รับประทำนอำหำรเยน็ (มือ้ที1่1)  

ที่พัก :  Hotel ibis style Luzern 4* หรือระดับใกลเ้คียงกนั 

ชื่อโรงแรมที่ทำ่นพัก ทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย 5 วันกอ่นเดนิทำง 

 

 

 

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม (มือ้ที่12) 

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองลูเซิร์น ในเมืองลูเซิร์นส่วนใหญ่

รวมตัวกันในเขตเมืองเก่ำและบริเวรทะเลสำบ พำทุกท่ำน

เก็บภำพควำมประทับใจ เร่ิมต้นจำกสัญลักษณ์ของเมือง

คือ สะพำนไม้ซำเปล Chapel bridge  สะพำนไม้อำยุเกือบ 

700 ปี เป็นสะพำนมีหลังคำคลุมที่ทอดข้ำมแม่น ้ำรอยส์จำก

สถำนีรถไฟไปสู่ฝ่ังเมืองเก่ำ มีจุดเด่นคือภำพเขียนบนคำน

ไม้ อนุสำวรีย์สิงโตหิน The Lion Monument ที่แกะสลัก

อยู่บนหน้ำผำ บริเวณหัวของสิงโตจะมีโล่ซ่ึงมีกำกบำท

สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่โดยสร้ำงขึ้นเพ่ือเป็น

เกียรติแด่ควำมกล้ำหำญ ซ่ือสัตย์และจงรักภักดีของทหำร

สวิสที่เสียชีวิตไปในกำรต่อสู้ป้องกันพระรำชวังระหว่ำงกำร

ปฏิวัติใหญ่ของฝร่ังเศส และชมวิวสวยๆของ ทะเลสำบลู

เซิร์น หรืออีกชื่อที่เรียกว่ำ ทะเลสำบสี่แคว้นแดนป่ำไม้ 

(Lake of the four forest cantons) อยู่ บ ริ เ วณปำก

แม่น ้ำรอยซ์ ได้ชื่อว่ำเป็นสถำนที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์

เลยที เดียว จำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงสู่  เมืองซุก ZUG 

(ระยะทาง 31 ก.ม. / 45 นาที) เป็นเมื่องที่ร ่ำรวยที่สุดใน

ประเทศ และเป็นเมืองที่ติดอันดับหนึ่งในสิบของโลกที่

สะอำดที่สุด เป็นเมืองเก่ำที่คงควำมสวยงำมของพ้ืนหิน

แบบยุโรปในยุคกลำง ส่ิงที่จะท ำให้ท่ำนประทับใจคือรู้สึกได้

ถึงอำกำศที่สดชื่นและสะอำดเพรำะเมืองนี้ตั้งอยู่บน

ทะเลสำบ แวะช้อปป้ิงที่ Lohri AG Store ร้ำนที่มีนำฬิกำชั้นน ำระดับโลก ให้ท่ำนเลือกซ้ือเลือกชมอำทิ เช่น Patek 

Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, 

วันทีห่ก เมอืงลูเซิร์น-สะพำนไม้ซำเปล-อนสุำวรียส์ิงโตหนิ-ทะเลสำบลเูซิร์น-เมอืงซุก- Lohri AG Store ร้ำนทีม่นีำฬิกำชัน้น ำระดบั

โลก-เมอืงซำฟฟเ์ฮำเซิน-แมน่ ำ้ไรน-์เมืองซุริค-สะพำน Münsterbrücke-โบสถ์ Fraumünster-โบสถ์ Grossmünster- 

 โรงละครโอเปร่ำซูริค-ถนนบำนโฮฟซตรำสเซอ        อำหำร เชำ้, เที่ยง, เยน็                                                                                                                   

 



Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ  น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมือง

ซำฟฟเ์ฮำเซิน Schaffhausen (ระยะทาง 93 ก.ม. / 2 

ช.ม.) เมืองที่ตั้งอยู่ทำงตอนเหนือของประเทศ โดยมี

แม่น ้ำไรน์ Rhein ไหลผ่ำนเมือง ให้ท่ำนชมควำมงำม

ของ น ้ำตกไรน์ เป็นน ้ำตกขนำดใหญ่ทีสุ่ดของทวีปยุโรป 

ต้ังอยู่บนแม่น ้ำไรน์บริเวณพรมแดนระหว่ำงรัฐชำฟเฮำ

เซินกับรัฐซูริค น ้ำตกแห่งนี้มีควำมกว้ำง 150 เมตรและ

สูง 23 เมตร แม่น ้ำไรน์เกิดข้ึนเมื่อประมำณ 14,000 

ถึง 17,000 ปีก่อนในช่วงยุคน ้ำแข็งสุดท้ำย เกิดจำก

กำรละลำยของหิมะและยังมีปลำด้วย ซ่ึงปลำทั่วไปไม่

สำมำรถว่ำยข้ึนน ้ำตกแห่งนี้ได้ มีเพียงปลำไหลเท่ำนั้นที่

มีเทคนิคเฉพำะตัวในกำรไต่ข้ึนน ้ำตก น ้ำตกไรน์มีน ้ำเป็น

สีเขียวมรกตใสไหลอย่ำงเชี่ยวกรำดเกิดภำพที่งดงำม ให้ท่ำนสูดอำกำศบริสุทธิ์และสัมผัสต้นไม้ใหญ่เรียงรำยทั่วบริเวณ 

และถ่ำยภำพเก็บควำมประทับใจกับควำมสวยงำมของน ้ำตกไรน์   

เที่ยง  รับประทำนอำหำรเที่ยง (มื้อที่13)  

น ำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองซุริค Zurich (ระยะทาง 52 กม./ 

1 ชม.) น ำท่ำนเก็บภำพควำมประทับใจกับสถำนที่ต่ำงๆ 

สะพำน Münsterbrücke  หรือเป็นที่ รู้จักกันในนำม 

Helmhausbrücke เป็นสะพำนข้ำมถนนและเดินเท้ำที่

เปิดขึ้นในปี 2381 ต้ังอยู่เหนือแม่น ้ำ Limmat ในใจ

กลำงเมืองซูริค สะพำนสำมำรถเดินข้ำมไปมำได้ 

ระหว่ำงสองฝ่ังของโบสถ์ส ำคัญของซูริค ฟำกนึงมี 

โบสถ์ Fraumünster ที่เลื่องชื่อเร่ืองควำมงดงำมของ

กระจกสี ซ่ึงโบสถ์นับเป็นไฮไลท์ของเมืองชูริคเลยก็ว่ำ

ได้ เป็นโบสถ์นิกำยโปรแตสแตนท์ที่มีจุดเด่นอยู่ที่เป็น

หอคอยตึกคู่แฝด และสถำปัตยกรรมแบบโรมัน และอีก

ฝำกเป็น โบสถ์ Grossmünster ออกแบบมำในรูปแบบประตูแกะสลกัในศิลปะยุคกลำง อิฐหินถูกใช้ในกำรกอ่สร้ำงตัวโบสถ ์

ยังมีกำรตกแต่งด้วยหน้ำต่ำงกระจกที่มีสีสันทันสมัยโดยจิตรกรชำวสวิส Augusto Giacometti แวะถ่ำยภำพกับควำม

สวยงำมของ โรงละครโอเปร่ำซูริค (Zurich opera house) จำกนั้นอิสระให้ท่ำนชอปป้ิงตำมอัธยำศัยที่ ถนนบำนโฮฟซ

ตรำสเซอ Bahnhofstrasse ถนนนี้ควำมยำวประมำณ 1.4 กิโลเมตร ที่รู้จักในระดับนำนำชำติว่ำเป็นถนนช้อปป้ิง มีร้ำนค้ำ

ให้ได้เลือกซ้ือของกันมำกมำย ได้รับกำรขนำนนำมว่ำเป็นถนนที่แพงที่สุดในโลก ไม่ว่ำจะเป็น Gucci, Armani, Prada, 

Chanel, Dior, Burberry, เป็นต้น  ร้ำนเคร่ืองประดับ ร้ำนนำฬิกำและโรงแรมระดับหรูเป็นจ ำนวนมำก  

เย็น   รับประทำนอำหำรเยน็ (มือ้ที1่4)  

ที่พัก :  Novotel Zurich Airport Messe 4* หรือระดบัใกล้เคียงกนั 

ชื่อโรงแรมที่ทำ่นพัก ทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งพร้อมใบนัดหมำย 5 วันกอ่นเดนิทำง 

 

 

เช้ำ  รับประทำนอำหำรเข้ำ (มื้อที่15)  น ำท่ำนเดินทำงสู่ ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติซูริค เพ่ือเดินทำงกลับสู่ประเทศไทย 

10.00 น.  น ำท่ำนเดินทำงออกสู่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสำยกำรบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่  EY074 

18.55 น.   เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอำบูดำบี ประเทศสหรัฐอำหรับเอมิเรตส์ แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง   

22.50 น.  เดินทำงกลับ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสำยกำรบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY402 
 

 

 

07.55 น. เดินทำงถึง ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพ 
 

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

 

 

วันที่แปด ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ  

 

วันที่เจ็ด เมืองซูริค-ท่ำอำกำศยำนนำนำชำตซูิริค -ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอำบูดำบี    อำหำร เช้ำ 

 

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


หมำยเหตุ* โปรแกรมอำจมีกำรสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตำมควำมเหมำะสมโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ  

ขึ้นอยู่กับตำมสถำนกำรณ์ท้องถิ่น สถำนทีท่่องเที่ยว เทศกำล หรือ สภำพอำกำศท้องถิ่น ณ เวลำนั้น  

ทั้งนี้กำรเปลี่ยนทำงบริษัทจะค ำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของทุกท่ำนเป็นหลักส ำคัญ 

เงื่อนไขกำรเดินทำงเข้ำและออกจำกประเทศไทย ( update 1 กรกฎำคม 2565 ) 
 

► เอกสำรทีต่้องท ำกำรเตรียมก่อนเดนิทำง 

1. พำสปอร์ตตัวจริง  (อำยกุำรใช้งำนมำกกว่ำ 6 เดือน)  

2. เตรียมเอกสำร Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข   

3. เอกสำร International Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข ที่ได้รับวัคซีน

ครบถ้วนมำแล้ว  

► ผู้เดินทำงเขำ้ประเทศสวิสเซอร์แลนด์  

ขณะนี้ ไมม่ีขอ้จ ำกัดในกำรเดินทำงเขำ้ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ไม่ตอ้งแสดงหลกัฐำนกำรฉดีวัคซีน หรือผลกำรตรวจหำเชื้อโค

วิด-19 แล้ว (ข้อมูลจำกเว็บไซต์ส ำนกังำนสำธำรณสุขแหง่ชำติประเทศสวิตเซอร์แลนด์) 

  

► ผู้เดินทำงเขำ้เขำ้ประเทศไทยจะตอ้งได้รับวัคซีน ครบ2โดสแล้ว  

ชนิดของวัคซีนโควิด-19 ที่ประเทศไทยรับรอง มี ดงันี ้

1. CoronaVac (Sinovac) 

2. AstraZeneca (Vaxzeria,Covishield) 

3. Pfizer-BioNTech (Comirnaty) 

4. Moderna 

5. COVILO (Sinopharm) 

6. Janssen (Johnson & Johnson) (1 เขม็เท่ำนัน้ถอืว่ำครบโดส) 

7. Sputnik V 

8. Covaxin 

9. Novavax / Covavax 

10. Medigen 

11. TURKOVAC / ERUCOV-VAC 

12. Sputnik light (1 เขม็เทำ่นั้นถือว่ำครบโดส) 

ประเทศไทยยอมรบักำรฉดีสตูรไขว้ หำกไดร้บั 2 เขม็ 14 วนักอ่นเดนิทำง 

 

  ► ส ำหรับผู้เดินทำงที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบ  

สำมำรถแสดงผล pro-ATK หรือ RT-PCR ภำยใน 72 ชม. ก่อนเดนิทำงมำถงึประเทศไทย  

 

เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำร 

► กำรเดนิทำงคร้ังนี้จะต้องมจี ำนวน 10 ทำ่นขึ้นไป กรณีไมถ่ึงจ ำนวนดังกลำ่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวร์กับบริษัททีม่โีปรแกรมใกล้เคยีงกนั 

- หรือเลื่อน หรือยกเลกิกำรออกเดนิทำง โดยทำงบริษัทจะท ำกำรแจ้งใหท้ำ่นทรำบล่วงหน้ำกอ่นกำรเดนิทำง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับรำคำค่ำบริกำรเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทำงไมถ่ึง15ทำ่นและท่ำนยังประสงค์เดินทำงต่อ) โดยทำง

บริษัทจะท ำกำรแจ้งให้ทำ่นทรำบกอ่นล่วงหน้ำ 

► ในกรณีทีล่กูค้ำต้องออกตัว๋โดยสำรภำยในประเทศ กรุณำติดตอ่เจำ้หน้ำที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุคร้ัง มิฉะนั้นทำงบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน   

► กำรจองทัวร์และช ำระค่ำบริกำร  

- กรุณำช ำระค่ำมัดจ ำ ทำ่นละ 25,000 บำท + ค่ำบริกำรท ำวีซ่ำ 5,500 บำท (30,500) 

 กรุณำสง่ส ำเนำหนำ้พำสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกขอ้มูลยืน่วีซ่ำพร้อมเอกสำรช ำระมดัจ ำค่ำทัวร์ 

- ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือช ำระ 30 วันกอ่นออกเดนิทำง กรณีบริษัทฯตอ้งออกตั๋วหรือวีซ่ำออกใกล้วันเดินทำงทำ่นจ ำเปน็ต้องช ำระ

ค่ำทัวร์ส่วนที่เหลือตำมที่บริษัทก ำหนดแจ้งเทำ่นั้น 



 

**ส ำคญั**ส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ผูเ้ดนิทำง (จะตอ้งมอีำยเุหลอืมำกกวำ่ 6 เดอืนกอ่นหมดอำยนุบัจำกวนัเดนิทำงไป-กลบัและ

จ ำนวนหนำ้หนงัสอืเดนิทำงตอ้งเหลอืวำ่งส ำหรบัตดิวซีำ่ไมต่ ำ่กวำ่ 3หนำ้) **กรณุำตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทำง

บรษัิทจะไมร่บัผดิชอบกรณพีำสปอรต์หมดอำย ุ** กรณุำสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐำนกำรโอนเงนิมดัจ ำ 

เงือ่นไขกำรยกเลกิและคนืคำ่ทวัร์  

1.  ยกเลกิกำรเดนิทำง 30 วันกอ่นกำรเดนิทำงขึน้ไป คืนเงนิทัง้หมด (ทำงบริษัทฯ ขอเก็ บค่ำใช้จ่ำยตำมที่ เกิดข้ึนจริงเช่น 

ค่ำวีซ่ำ ค่ำมัดจ ำตั๋วเคร่ืองบนิ ค่ำมดัจ ำโรงแรม ค่ำวีซ่ำ  หรืออื่นๆ)  

2. ยกเลกิกำรเดินทำง 15-29 วันก่อนกำรเดนิทำงคืนมัดจ ำ 50%  (ทำงบริษัทฯ ขอเกบ็ค่ำใชจ้่ำยตำมทีเ่กดิข้ึน จริงเชน่ ค่ำวี

ซ่ำ ค่ำมัดจ ำตัวเคร่ืองบนิ  ค่ำมัดจ ำโรงแรม หรืออืน่ๆ )  

3. ยกเลกิกำรเดินทำงนอ้ยกว่ำ 15 วันกอ่นกำรเดนิทำง เก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมดตำมรำคำทัวร์ทีต่ำมระบุใน โปรแกรม 

4. กรณีผู้เดนิทำงถูกปฏิเสธกำรเข้ำ-ออกประเทศ ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่คืนเงนิค่ำทัวร์ทัง้หมด 

5. เมือ่ทำ่นออกเดนิทำงไปกบัคณะแล้ว ถ้ำทำ่นงดกำรใช้บริกำรรำยกำรใดรำยกำรหนึ่ง หรือไม่เดนิทำง พร้อมคณะถอืว่ำทำ่น

สละสิทธิ์ ไม่อำจเรียกร้องค่ำบริกำรและเงนิมัดจำคืน ไม่ว่ำกรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงไดจ้ะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง ทำงบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียก

เก็บค่ำใช้จ่ำยตำมที่เกิดข้ึนจริง 

7. กรณีวีซ่ำถกูปฏิเสธจำกสถำนทูต (วีซ่ำไม่ผ่ำน) ทำงบริษัทจะท ำกำรเก็บค่ำใช้จ่ำยตำมที่เกิดขึ้นจริง  

8. ตำมพระรำชบัญญตัิธุรกิจน ำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน ำเที่ยว กำรยกเลกิกำรเดินทำงของ

นกัทอ่งเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจน ำเทีย่วมีค่ำใช้จ่ำยที่ได้จำ่ยจริงเพ่ือเตรียมกำรจัดน ำเที่ยว ให้น ำมำหกัจำกเงนิค่ำบริกำรที่

ต้องจ่ำย ทัง้นี้ ผู้ประกอบธุรกจิน ำเที่ยวแสดงหลกัฐำนใหน้กัท่องเที่ยวทรำบ เช่น ค่ำวีซ่ำ ค่ำมดัจ ำตั๋วเคร่ืองบนิ ค่ำ

โรงแรม หรืออืน่ๆ 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีร้วม  

(บริษัท ด ำเนนิกำรให้ กรณียกเลกิทั้งหมด หรืออยำ่งใดอย่ำงหนึง่ ไม่สำมำรถรีฟนัดเ์ปน็เงนิหรือกำรบริกำรอืน่ๆได้) 

1. ค่ำตั๋วโดยสำรเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยัดพร้อมค่ำภำษีสนำมบนิทกุแห่งตำมรำยกำรทัวร์ข้ำงตน้   

2. ค่ำที่พักหอ้งละ 2-3 ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุไว้ในรำยกำรหรือ ระดับใกล้เคียงกนั  

3. กรณีพัก 3 ท่ำนถ้ำวันที่เข้ำพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่ำน) อำจจ ำเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่ำใช้จ่ำยพัก

เด่ียวเพ่ิม) หรือเป็นกำรเพ่ิมเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกำล

วันหยุด มีงำนแฟร์ต่ำงๆ บริษัทขอจัดที่ พักในเมืองใกล้ เ คียงแทน โรงแรมที่ พักส่วนใหญ่ในยุ โรปไม่มี

เคร่ืองปรับอำกำศที่สำมำรถปรับควบคุมควำมเย็นได้ภำยในห้องพัก เนื่องจำกสภำพภูมิอำกำศหนำวเย็นเกือบทั้งปี  

4. ตั๋วกรุ๊ปไม่สำมำรถ Upgrade ทีน่ั่งเป็น Business Class ได ้และตอ้งเดนิทำงไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเทำ่นัน้ไม่

สำมำรถเลื่อนวันได้ ใน กรณีทีท่่ำนตอ้งกำรแยกวันเดนิทำงกลับหรือไปก่อน โปรดติดตอ่เจำ้หนำ้ที่เพ่ือสอบถำมรำคำ

อีกคร้ัง และกำรจัดทีน่ัง่ของผู้เดินทำง เปน็กำรจัดกำรภำยในของสำยกำรบิน ทำงบริษัทไม่สำมำรถเข้ำไปเพ่ือ

แทรกแซงได้  

5. ค่ำอำหำร ค่ำเข้ำชม และ ค่ำยำนพำหนะทกุชนิด ตำมที่ระบไุว้ในรำยกำรทัวร์ขำ้งตน้  

6. เจ้ำหน้ำทีบ่ริษัท ฯ คอยอ ำนวยควำมสะดวกตลอดกำรเดนิทำง  

7. ค่ำน ำ้หนกักระเป๋ำ สัมภำระโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง 30 กโิลกรัม ถือข้ึนเคร่ืองได้ 8 กิโลกรัม และค่ำประกนัวินำศภัย

เคร่ืองบินตำมเงื่อนไขของแตล่ะสำยกำรบนิทีม่ีกำรเรียกเกบ็ และกรณีน ้ำหนกัสัมภำระเกินท่ำนต้องเสียค่ำปรับตำมที่

สำยกำรบินเรียกเก็บ  

8. กำรประกันกำรเดินทำง บริษัทฯได้จัดท ำแผนประกันภัยกำรเดินทำงส ำหรับผู้เดินทำงไปต่ำงประเทศ กับ Allianz 

Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมกำรรักษำกรณีลูกค้ำติดเชื้อโควิด-19 หรือ

อุบัติเหตุต่ำงๆ ซ่ึงเกิดขึ้นภำยในวันเดินทำง และลูกค้ำต้องท ำกำรรักษำในโรงพยำบำลที่ประกันครอบคลุมกำรรักษำ

เท่ำนั้น (เข้ำรับรักษำในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึงสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมจำกเจ้ำหน้ำทีได้ กรณี



ลูกค้ำต้องกำรซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมควำมคุ้มครอง สำมำรถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงควำมคุ้มครองและ

ข้อยกเว้น เป็นไปตำมเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทั้งนี้กำรท ำประกันนี้จำกบริษัท  มำกกว่ำข้อบังคับ ตำม 

พ.ร.บ. ธุรกิจน ำเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน ำเที่ยว ท ำประกันเฉพำะอุบัติเหตุในกำรเดินทำงเท่ำนั้น แต่ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถ

ศึกษำเงือนไขควำมคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจำกเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่ำนต้องกำรซ้ือควำมคุ้มครอง

เพ่ิมเติมสำมำรถแจ้งควำมประสงค์มำที่บริษัทฯค่ำภำษีสนำมบิน และค่ำภำษีน ้ำมันตำมรำยกำรทัวร์ 

9. ค่ำรถปรับอำกำศน ำเที่ยวตำมระบุไว้ในรำยกำร พร้อมคนขับรถ (กฎหมำยไม่อนุญำตให้คนขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

 

อตัรำคำ่บรกิำรนีไ้มร่วม  

1. ค่ำท ำหนังสือเดนิทำงไทย และเอกสำรต่ำงดำ้วต่ำงๆ  จำกทำ่น 

2. ค่ำบริกำรและยืน่วีซ่ำเชงเกน้ (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) 5,500 บำท 

3. ค่ำใช้จ่ำยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจำกรำยกำรระบุ อำทิเชน่ ค่ำอำหำร เคร่ืองดืม่ ค่ำซักรีด ค่ำโทรศัพท์ เปน็ตน้  

4. ค่ำภำษีทุกรำยกำรคิดจำกยอดบริกำร, ค่ำภำษีเดนิทำง (ถำ้มกีำรเรียกเก็บ)  

5. ค่ำภำษีน ้ำมนัทีส่ำยกำรบินเรียกเก็บเพ่ิมภำยหลังจำกทำงบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท ำกำรขำยโปรแกรมไปแล้ว 

6. ค่ำ Vat 7% และ ค่ำภำษีหกั ณ ที่จ่ำย 3% 

7. ค่ำพนกังำนยกกระเป๋ำที่โรงแรม 

8. ค่ำทปิคนขบัรถทำ่นละ 50 CHF/ท่ำน ส ำหรับหัวหน้ำทัวร์แล้วแต่ควำมประทับใจ  

 

กรณวีซีำ่ไมไ่ดร้บักำรอนมุตัจิำกสถำนทตู(วซีำ่ไมผ่ำ่น) และทำ่นไดช้ ำระคำ่ทวัรม์ำแลว้ ทำงบรษัิทขอเกบ็เฉพำะคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้

จรงิ เชน่คำ่วซีำ่และคำ่บรกิำรยืน่วซีำ่/คำ่มดัจ ำตัว๋เครือ่งบนิ 

 

หมำยเหตุ : กรุณำอำ่นศึกษำรำยละเอียดทัง้หมดก่อนท ำกำรจอง เพ่ือควำมถกูตอ้งและควำมเข้ำใจตรงกันระหว่ำงท่ำนลกูค้ำ

และบริษัท ฯ และเมือ่ทำ่นตกลงชำระเงนิมัดจำหรือค่ำทัวร์ทัง้หมดกับทำงบริษัทฯ แล้ว ทำงบริษัทฯ จะถอืว่ำทำ่นได้ยอมรับ

เงื่อนไขข้อตกลงต่ำงๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลือ่นกำรเดินทำงหรือปรับรำคำค่ำบริกำรข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถงึ 20ท่ำน  

2. ขอสงวนสิทธิก์ำรเกบ็ค่ำน้ำมนัและภำษีสนำมบินทกุแห่งเพ่ิม หำกสำยกำรบินมกีำรปรับข้ึนก่อนวันเดินทำง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทรำบล่วงหนำ้อนัเนือ่งจำกสำเหตุต่ำงๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกดิกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรยกเลกิบนิ, กำรประท้วง, กำรนัดหยุด

งำน, กำรกอ่กำรจลำจล, ภัยธรรมชำต,ิ กำรนำส่ิงของผิดกฎหมำย ซ่ึงอยูน่อกเหนอืควำมรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกดิส่ิงของสูญหำย อนัเนือ่งเกดิจำกควำมประมำทของท่ำน, เกิดจำกกำร

โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจำกควำมประมำทของนกัท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อทำ่นตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่ำทัวร์ทัง้หมดกับทำงบริษัทฯ แล้ว ทำงบริษัทฯ จะถอืว่ำท่ำนได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลง

ต่ำงๆ ทัง้หมด  

7. รำยกำรนี้เปน็เพียงขอ้เสนอที่ตอ้งได้รับกำรยนืยนัจำกบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจำกไดส้ ำรองโรงแรมที่พักในตำ่งประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอำจจะปรับเปลี่ยนตำมที่ระบุในโปรแกรม  

8. กำรจัดกำรเร่ืองห้องพัก เป็นสทิธิของโรงแรมในกำรจัดห้องใหก้ับกรุ๊ปที่เขำ้พัก  โดยมีหอ้งพักส ำหรับผู้สูบบุหร่ี/ปลอดบุหร่ี

ได้ โดยอำจจะขอเปลี่ยนหอ้งได้ตำมควำมประสงค์ของผู้ที่พัก ทัง้นี้ขึ้นอยูก่ับควำมพร้อมให้บริกำรของโรงแรม และไม่สำมำรถ

รับประกนัได้   

9. กรณีผู้เดนิทำงต้องกำรควำมช่วยเหลือเปน็พิเศษ อำทเิชน่ ใช้วิวแชร์ กรุณำแจ้งบริษัทฯ อยำ่งนอ้ย14วันกอ่นกำรเดินทำง 

มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สำมำรถจัดกำรได้ล่วงหน้ำได้  

10. มัคคุเทศก์ พนกังำนและตัวแทนของผู้จัด ไม่มสิีทธิในกำรให้ค ำสัญญำใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จัด นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดย

ผู้มีอ ำนำจของผู้จัดก ำกับเทำ่นัน้ 



11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไมส่ำมำรถคืนค่ำใช้จ่ำยตำ่งๆ ไดเ้นือ่งจำกเปน็กำรเหมำจำ่ยกับตัวแทนตำ่งๆ ในกรณีที่ผู้เดนิทำงไม่

ผ่ำนกำรพิจำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมือง-ออกเมอืง ไม่ว่ำจะเปน็กองตรวจคนเขำ้เมืองหรือกรมแรงงำนของทกุประเทศใน

รำยกำรท่องเที่ยว อนัเนือ่งมำจำกกำรกระท ำที่สอ่ไปในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนี เข้ำออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง 

หรือ กำรถกูปฏิเสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. กำรประกนักำรเดินทำง บริษัทฯได้จดัท ำแผนประกนัภัยกำรเดนิทำงส ำหรับผู้เดนิทำงไปต่ำงประเทศ กับ Allianz Travel 

แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลุมกำรรักษำกรณีลกูค้ำติดเช้ือโควิด-19 หรืออุบัตเิหตุตำ่งๆ ซ่ึง

เกิดข้ึนภำยในวันเดนิทำง และลกูค้ำตอ้งท ำกำรรักษำในโรงพยำบำลที่ประกนัครอบคลุมกำรรักษำเทำ่นั้น (เขำ้รับรักษำใน

รูปแบบอืน่ๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึงสำมำรถศึกษำข้อมลูเพ่ิมเติมจำกเจ้ำหน้ำทีได้ กรณีลกูค้ำต้องกำรซ้ือประกนัเพ่ิมวงเงนิ

คุ้มครอง เพ่ิมควำมคุ้มครอง สำมำรถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงควำมคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตำมเงื่อนไขกรมธรรม์ประกนัภัย  

โดยทั้งนีก้ำรท ำประกนันีจ้ำกบริษัท  มำกกว่ำขอ้บังคับ ตำม พ.ร.บ. ธุรกิจน ำเที่ยว ทีบ่ังคับให้บริษัทน ำเที่ยว ท ำประกันเฉพำะ

อุบัติเหตุในกำรเดนิทำงเท่ำนัน้ แต่ทั้งนี้ ท่ำนสำมำรถศึกษำเงอืนไขควำมคุ้มครองและขอ้ยกเว้นแผนเตมิจำกเว็บไซด์ Allianz 

ได้กรณีทำ่นต้องกำรซ้ือควำมคุ้มครองเพ่ิมเติมสำมำรถแจ้งควำมประสงค์มำที่บริษัทฯค่ำภำษีสนำมบิน และค่ำภำษีน ำ้มันตำม

รำยกำรทัวร์ 

13. มัคคุเทศก์ พนกังำนและตัวแทนของผู้จัด ไม่มสิีทธิในกำรให้ค ำสัญญำใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จัด นอกจำกมเีอกสำรลงนำมโดย

ผู้มีอ ำนำจของผู้จัดก ำกับเทำ่นัน้  

14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไมส่ำมำรถคืนค่ำใช้จ่ำยตำ่งๆ ได้เนือ่งจำกเปน็กำรเหมำจำ่ยกับตัวแทนตำ่งๆ ในกรณีที่ผู้เดนิทำงไม่

ผ่ำนกำรพิจำรณำในกำรตรวจคนเขำ้เมือง-ออกเมอืงไม่ว่ำจะเป็นกองตรวจคนเขำ้เมอืงหรือกรมแรงงำนของทกุประเทศใน

รำยกำรท่องเที่ยว อนัเนือ่งมำจำกกำรกระท ำที่สอ่ไปในทำงผิดกฎหมำย กำรหลบหนี เข้ำออกเมอืง เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง 

หรือ กำรถกูปฏิเสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

เอกสำรประกอบกำรยืน่ค ำร้องขอวีซ่ำเชงเก้น (Switzerland) 

ระยะเวลำด ำเนินกำรพิจำรณำวีซ่ำ 10-15 วันท ำกำร 

** หำกผู้สมัครเคยสแกนลำยนิ้วมือภำยใน 3 ปี กรุณำติดต่อเจ้ำหน้ำที่แผนกวีซ่ำของทัวร์ **  

โปรดด ำเนินกำรตำมค ำแนะน ำของเจ้ำหน้ำที่ เนื่องจำกสถำนทูตมีกำรเปลี่ยนแปลงข้อก ำหนดเงื่อนไข 

รวมถึงเอกสำรที่ใช้ส ำหรับยื่นค ำร้องขอวีซ่ำอยู่เป็นประจ ำ 

1. พำสปอร์ต โดยมีอำยุไม่ต ่ำกว่ำ 6 เดือน ก่อนวันหมดอำยุ โดยนับจำกวันที่เดินทำงกลับมำถึงประเทศไทย และมีจ ำนวนหน้ำ

เหลืออย่ำงน้อย 2-3 หน้ำ เพ่ือให้ทำงสถำนทตูติดหน้ำวีซ่ำ (หำกมีอำยุไม่เพียงพอ กรุณำด ำเนนิกำรท ำพำสปอร์ตเล่มใหม ่กอ่น

จัดส่งให้กับเจ้ำหน้ำที) หากผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น กรุณาจัดส่งหลักฐานให้กับทางบริษัททัวร์      เพ่ือน าไปแสดงต่อ

สถานทูต 

2. รูปถ่ำย รูปสีหน้ำตรง ฉำกหลังสีขำว ขนำด 2x1.5นิ้ว หรือ 4.5x3.5cm  จ ำนวน2ใบ รูปถ่ำยมีอำยุไม่เกิน 3เดือน ห้ำมตกแต่ง

รูป,ห้ำมสวมแว่นตำ,ห้ำมใส่เคร่ืองประดับ,ห้ำมใส่คอนแทคเลนส์ และต้องเป็นรูปที่ถ่ำยจำกร้ำนถ่ำยรูปเท่ำนั้น 

** หำ้มขดีเขียน แมก็ หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดำษ ซ่ึงอำจส่งผลให้รูปถำ่ยช ำรุด และไม่สำมำรถใช้งำนได้ ** 

 (ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ) 



3. เอกสำรส่วนตัว 

 - ส ำเนำบัตรประชำชน/ส ำเนำทะเบียนบ้ำน/ส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร (ภำษำไทย) 

หำกมีเอกสำรอื่นๆ เพ่ิมเติม (ถ้ำมี) ท่ำนจ ำเป็นต้องยื่นเอกสำรให้สถำนทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภำษำอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส ำเนำทะเบียนสมรส/ส ำเนำทะเบียนหย่ำ/ส ำเนำใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 

 - ส ำเนำใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ำเคยมีกำรเปลี่ยน) 

กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ18ปี (บิดำและมำรดำเดินทำงไปด้วย) จ ำเป็นต้องย่ืนเอกสำรเพ่ิม พร้อมแปลเป็นภำษำอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส ำเนำทะเบียนบ้ำน/ส ำเนำสูติบัตร 

กรณีเด็กอำยุต ่ำกว่ำ18ปี (บิดำ/มำรดำ ไม่ได้เดินทำง) จ ำเป็นต้องย่ืนเอกสำรเพ่ิม พร้อมแปลเป็นภำษำอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส ำเนำทะเบียนบ้ำน/ส ำเนำสูติบัตร 

 - หนังสือยินยอมจำกบิดำ-มำรดำ/ส ำเนำพำสปอร์ตบิดำ-มำรดำ 

โดยต้องมีใบอนุญำตจำกผู้ปกครอง บิดำ-มำรดำเท่ำนั้น หำกเด็กเดินทำงไปกับบิดำเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรอง

ยินยอมให้บุตรเดินทำงจำกมำรดำ หรือหำกเด็กเดินทำงกบัมำรดำเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยนิยอมให้บุตรเดินทำงจำก

มำรดำบิดำ หำกเด็กไม่ได้เดินทำงกับบิดำ-มำรดำ จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทำงกับบุคคลที่สำม พร้อมกับ

ยินยอมสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงให้กับเด็ก โดยสำมำรถขอเอกสำรได้ที่ส ำนักงำนเขต/อ ำเภอตำมหลักฐำนที่อยู่ตำมทะเบียน

บ้ำนของท่ำน (พร้อมแนบส ำเนำพำสปอร์ต/ส ำเนำบัตรประชำชนของบิดำ-มำรดำ) โดยมีนำยอ ำเภอหรือผู้อ ำนวยกำรเขต ลงนำม

และประทับตรำรับรองจำกทำงรำชกำรอย่ำงถูกต้องตำมกฎหมำย โดยวันนัดหมำยที่เด็กแสดงตัวยื่นค ำร้องขอวีซ่ำ บิดำ-มำรดำ 

จ ำเป็นต้องเดินทำงไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสำรต่อหน้ำเจ้ำที่ที่รับยื่นวีซ่ำ กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบ

ส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

4. หลักฐำนกำรงำน/หนังสือรับรองกำรท ำงำน ที่ท ำงำนปัจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 

4.1 กรณีเป็นพนักงำนทั่วไป ทั้งภำครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองกำรท ำงำนจำกบริษัทที่ท่ำนท ำงำนปัจจุบัน   โดยระบุ

ต ำแหน่งงำน, เงินเดือนทีไ่ดรั้บ, วัน เดือน ปี ที่เร่ิมท ำงำน, และช่วงเวลำทีข่อลำงำนไปเทีย่วยุโรป (โดยไม่ต้องระบุชื่อประเทศ ให้

ใช้ European แทน) และกลับมำปฏิบัติงำนตำมปกติหลังครบก ำหนดวันลำ พร้อมประทับตรำบริษัท และลงนำมผู้มีอ ำนำจ

อย่ำงชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

4.2 กรณีที่เป็นเจ้ำของกิจกำร ใช้ส ำเนำใบทะเบียนกำรค้ำ (พค.0403), หนังสือรับรองกำรจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัด

ส าเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 

4.3 กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษำ ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจำกสถำบันกำรศึกษำเท่ำนั้น สถำนทูตไม่รับพิจำรณำบัตร

นักเรียน, ใบประกำศนียบัตร และใบรับรองผลกำรเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 

4.4 กรณีที่เกษียณอำยุจำกงำนรำชกำร กรุณำแนบส ำเนำบัตรข้ำรำชกำรบ ำนำญ 

4.5 กรณีเป็นแม่บ้ำน ใช้ส ำเนำทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐำนกำรเงินของตนเองหรือสำม ี  ในกรณี

ที่ไม่ได้เดินทำงร่วมกนักบัสำม ีจ ำเป็นต้องมจีดหมำยรับรองค่ำใช้จ่ำยจำกสำมี (Sponsor Letter) ระบุช่ือ-สกุล    วัน เดือน ปี

เกิด ของสำมีและบุตร ที่มีควำมสัมพันธ์ร่วมกัน (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

4.6 กรณีกิจกำรที่ไม่ได้จดทะเบียน อำทิ ร้ำนขำยของทั่วไป , อำชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขำยสินค้ำออนไลน์ ฯลฯ 

จ ำเป็นต้องเขียนจดหมำยแนะน ำตนเอง ชี้แจงรำยละเอียดกำรท ำงำน แหล่งที่มำของรำยได้ พร้อมแนบหลักฐำนหรือเอกสำร

ประกอบ อำทิ รูปถ่ำยร้ำน, สัญญำเช่ำ, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เป็นต้น (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

5. หลักฐำนกำรเงิน 



5.1 กรณีออกค่ำใช้จ่ำยเอง Statement  รำยกำรเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณำเลือกบัญชีที่มีประวัติกำรเดินบัญชีที่

สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้ำ-ออก สม ่ำเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีนั้นๆไม่ต ่ำกว่ำ 6 หลัก เพ่ือแสดงให้เห็นว่ำมีฐำนะ

ทำงกำรเงินเพียงพอ ครอบคลุมกบัค่ำใช้จ่ำยได้อย่ำงไม่เดือดร้อนเมื่อท่ำนเดินทำงกลับสู่ภูมิล ำเนำ โดย Statement ต้องเป็น

ฉบับภำษำอังกฤษ และออกจำกธนำคำรเท่ำนั้น หำกผู้ย่ืนค ำร้องวีซ่ำ ปร้ินเอกสำรผ่ำน Internet/Application ท่ำนจ ำเปน็ตอ้ง

น ำเอกสำรไปให้ธนำคำรประทับตรำอีกคร้ัง 

5.2 ผู้เดินทำงไม่ได้ออกค่ำใช้จ่ำยเอง จ ำเป็นต้องเขียนหนังสือรับรอง ชี้แจงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตนกับผู้เดินทำง (Sponsor 

Letter) และขอหนังสือรับรอง/สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยจำกทำงธนำคำรเท่ำนั้น โดยให้บุคคลที่เป็นผู้สนับสนุน (Sponsor) 

ด ำเนินกำรตำมเอกสำรข้ำงต้น พร้อมกับขอจดหมำยรับรองฐำนะกำรเงินจำกธนำคำร                         Bank  

Sponsor/Bank Guarantee ที่ออกจำกทำงธนำคำรเท่ำนั้น โดยระบุชื่อผู้สนับสนุนที่เป็นเจ้ำของบัญชี (Sponsor) และระบุช่ือ

ผู้เดินทำง/ผู้ที่ได้รับกำรสนับสนุน เอกสารต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชื่อ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที่ใช้เดินทาง

เท่านั้น   (กรุณำยื่นขอจำกธนำคำรล่วงหน้ำ บำงแห่งอำจใช้เวลำด ำเนินกำรนำนถึง 3 วัน) 

หมำยเหตุ: ท่ำนจ ำเปน็ตอ้งขอรำยกำรเดนิบญัชียอ้นหลงั ทีอ่อกจำกธนำคำรเทำ่นัน้ (Bank Statement) 

** สถำนทูตไมร่ับพิจำรณำบัญชีกระแสรำยวัน บัญชีติดลบ และกองทนุทุกประเภท ** 

6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส ำหรับยื่นวีซ่ำเชงเก้น 

 เพ่ือประโยชน์ในกำรยื่นวีซ่ำ กรุณำกรอกแบบฟอร์มส ำหรับยื่นวีซ่ำท้ำยโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลควำมเป็นจริง เนื่องจำก

บริษัทฯ ต้องน ำส่งข้อมูลให้กับทำงสถำนทูตพิจำรณำ เพ่ืออนุมัติค ำร้องขอวีซ่ำ และทำงบริษัทฯ ไม่สำมำรถกรอกประวัติ/ข้อมูล

ส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หำกสถำนทูตตรวจพบว่ำข้อมูลของท่ำนเป็นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับควำมเป็นจริง ท่ำนอำจถูกปฏิเสธวีซ่ำ 

หรืออำจส่งผลให้ระยะเวลำด ำเนินกำรพิจำรณำเอกสำรล่ำช้ำมำกย่ิงข้ึน 

 เมื่อท่ำนช ำระเงินมดัจ ำค่ำทวัร์เรียบร้อย กรุณำกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มทำ้ยรำยกำรทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทนัท ี!! หำก

ด ำเนินกำรล่ำช้ำ อำจส่งผลต่อกระบวนกำรพิจำรณำวีซ่ำ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำม อำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นกำรถำวร และถึงแม้ว่ำท่ำน

จะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คืนค่ำธรรมเนียมที่ท่ำนได้ช ำระไปแล้วทุกกรณี 

 หำกถูกปฏิเสธวีซ่ำ และมีควำมประสงค์ที่จะยื่นค ำร้องขอวีซ่ำใหม่ ผู้สมัครต้องช ำระค่ำธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 บำงกรณี สถำนทูตอำจมีกำรสุ่มเรียกสัมภำษณ์ผู้สมัครบำงท่ำน ทำงบริษัทฯ ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ำนไปสัมภำษณ์

ตำมที่สถำนทูตนัดหมำย (โปรดแต่งกำยสุภำพ) ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้ำหน้ำที่เพ่ือไปอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำน ตลอดทั้งช่วย

ประสำนงำนกับทำงกำรสถำนทูต และหำกสถำนทูตมีควำมประสงค์ขอเอกสำรเพ่ิมเติมจำกทำงบริษัท ใคร่ขอควำมร่วมมือให้ท่ำน

จัดส่งเอกสำรดังกล่ำวให้กับทำงบริษัท เพ่ือน ำส่งสถำนทูตเช่นกัน 

กรณียกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกได้รับวีซ่ำแล้ว ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์น ำเรียนสถำนทูตเพ่ือพิจำรณำต่อวีซ่ำของท่ำน 

เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนำมของบริษัทฯ 

เอกสำรทกุฉบับที่ใช้ประกอบกำรยื่นค ำร้องขอวีซ่ำ ตอ้งแปลเป็นภำษำองักฤษเทำ่นัน้ !! 

พร้อมแนบส ำเนำฉบับภำษำไทย (โดยไม่จ ำเปน็ตอ้งเซน็รับรองส ำเนำถกูตอ้ง) 

เพ่ือควำมสะดวกในกำรยืน่วีซ่ำ กรุณำจดัเตรียมเอกสำรให้สมบูรณ์ และทำงบริษัทไม่มนีโยบำยรับแปลเอกสำร 

 

 

 

 



แบบฟอร์มส ำหรบักรอกข้อมูลยืน่วซี่ำเชงเก้น (ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์) 

โปรดกรอกรายละเอยีดข้อมลูให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของทา่น (กรอกข้อมลูเปน็ภาษาองักฤษ) 

 

1. ชื่อ - นำมสกุล (ภำษำองักฤษ)   .................................................................................................... 

2. ชื่อ - สกุลเดมิ (ตอนเกิด)     ................................................................................................... 

3. เพศ   ชำย          หญิง 

4. ทีอ่ยู่ตำมส ำเนำทะเบียนบำ้น (ภำษำองักฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 

5. ที่อยู่พ ำนักปัจจุบนั กรณีไมต่รงกบัส ำเนำทะเบียนบำ้น (ภำษำอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 

6.โทรศัพท์มอืถอื (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพท์บำ้น (ถ้ำมี) ............................ .............. 

7. อำชีพปจัจุบนั .................................................... 

    ต ำแหน่งงำน (ตรงกบัที่ระบุในหนังสือรับรองกำรงำน)  ...................................................................... 

8. ชื่อสถำนทีท่ ำงำน ธุรกจิร้ำนค้ำ โรงเรียน หรือมหำวิทยำลัย (หำกประกอบกิจกำรค้ำขำย โปรดระบอุยำ่งชดัเจน) 

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

ที่อยู่ทีท่ ำงำน ............................................................................................................ ............................... 

รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพทท์ีท่ ำงำน/โรงเรียน/มหำวทิยำลัย ................................... อีเมล์ .......................... 

9. รำยได้ตอ่เดอืน ........................................................... บำท 

10. สถำนภำพ     ⃣    โสด   ⃣    สมรส  ⃣    แต่งงำน(ไมจ่ดทะเบียน) 

  ⃣    หย่ำ   ⃣    ม่ำย   ⃣    อยู่กินฉนัสำม-ีภรรยำ     ⃣    แยกกนั

อยู ่

11. ชื่อ-สกลุคู่สมรส (ถ้ำมี) .............................................  วัน/เดือน/ปี เกิด................  สถำนทีเ่กดิ ..................... 

12. ชื่อ-สกุลของบิดำ ..................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด................. สถำนทีเ่กดิ ............ .......... 

13. ชื่อ-สกลุของมำรดำ .................................................. วัน/เดือน/ป ีเกิด................  สถำนที่เกิด ...................... 

14. ทำ่นมี Passport เล่มเกำ่ล่ำสุด หรือไม่ (ถ้ำมี) โปรดระบุ 

      เลขพำสปอร์ต ..................... วันออก ..................... วันหมดอำยุ .................. ออกให้ ณ ประเทศ ................... 

15. ท่ำนเคยได้รับวีซ่ำ Schengen ในระยะเวลำ 3 ปทีี่ผ่ำนมำ หรือไม่ (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซ่ำ ............................) 

ไม่เคย 



เคยได้  ใช้ได้ต้ังแต่วันที่ .............................................. ถึงวันที่ .................................................. 

16. เคยถกูพิมพ์ลำยนิ้วมือเพ่ือกำรขอวีซ่ำ Schengen กอ่นหน้ำนี ้

                        ไม่เคย  เคย  (กรุณำระบุวัน/เดอืน/ปี ที่ด ำเนินกำร หำกทรำบ)  ……………………………………… 

17.  ท่ำนเคยถกูปฏิเสธวีซ่ำหรือไม ่

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในกำรปฏิเสธ) ................................................................. 

18. ควำมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำรงชีพระหว่ำงกำรเดนิทำงและพ ำนกัอยู่ของผู้ร้องขอ 

                 ตัวผู้ขอวีซ่ำเอง    มีผู้อืน่ออกค่ำใช้จ่ำยให้ (บิดำ-มำรดำ/ญำติ/บริษัท/

องค์กร) 

     เช็คเดินทำง     กรุณำระบุช่ือ ............................................................. 

   บัตรเครดิต    ควำมสมัพันธ์ ............................................................ 

   เงนิสด 

 หมำยเหตุ: หำกจัดส่งเอกสำรให้บริษัทฯลำ่ช้ำ อำจส่งผลต่อกระบวนกำรพิจำรณำวีซ่ำจำกทำงสถำนทตู         กรณีวีซ่ำของ

ท่ำนไม่ได้รับกำรอนุมัติทันตำมก ำหนดวันเดินทำง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 เมื่อท่ำนได้จองท ำกำรจองโปรแกรมทัวร์ และช ำระเงินมัดจ ำค่ำทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

 - กรุณำจัดส่งส ำเนำหน้ำพำสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลส ำหรับยื่นวีซ่ำ (เอกสำรแนบท้ำยโปรแกรมทัวร์)    

พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หำกด ำเนินกำรล่ำช้ำ อำจส่งผลต่อกระบวนกำรพิจำรณำวีซ่ำ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์   ไม่

รับผิดชอบทุกกรณี 

 - กรุณำกรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่ำนกรอกต้องตรงกับเอกสำรที่จะใช้ยื่นสถำนทูต 

เนื่องจำกข้อมลูทั้งหมด บริษัทฯจ ำเป็นต้องด ำเนินกำรน ำส่งสถำนทูตผ่ำนระบบออนไลน์ หำกน ำส่งข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกบั

ควำมเป็นจริง อำจส่งผลต่อผลกำรพิจำรณำวีซ่ำ 

  - หำกหน่วยงำนยังไม่สำมำรถออกหนังสือรับรองกำรงำนฉบับจริงได้ กรุณำกรอกข้อมูลกำรท ำงำนของท่ำนให้ชัดเจน 

(ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชื่อบริษัท, ต ำแหน่งงำน, ลักษณะงำน, เงินเดือนที่ได้รับ และวันเดือนปีที่เร่ิมงำน 

 เมื่อท่ำนได้รับยืนยันกำรเดินทำง/ใบนัดหมำยส ำหรับยื่นวีซ่ำ จำกเจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ 

  - กรุณำจัดส่งหนังสือเดินทำง (Passport) และเอกสำรฉบับจริงส ำหรับยื่นวีซ่ำให้กับบริษัทฯ อย่ำงช้ำไม่เกิน 2 สัปดำห์ 

ก่อนถึงวันนัดหมำยยื่นวีซ่ำ 

          - ท่ำนจ ำเป็นต้องน ำส่งหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ เพ่ือให้สถำนทูตดูประวัติกำรเดินในช่วงที่ผ่ำนมำ 

 

 หมำยเหตุ: กำรอนุมตัิวีซ่ำเปน็ดุลพินิจของทำงสถำนทตู บริษัทฯไมม่ีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทัง้ส้ิน ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลำงที่

คอยให้บริกำร และอ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้เดินทำงเทำ่นั้น  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หากสนจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด  -> https://lin.ee/5nDHUO6 

➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ไดเ้ช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 

➢ หรือโทร 02-234-5936 
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