
Charming Swiss 8 DAYS 5 NIGHTS by LX-APR-MAY23   PAGE 1 

 

 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 26507 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 

 

สวิตเซอรแ์ลนด ์8 วนั 5 คืน เมืองโรแมนติด โดยสายการบินสวิสแอร ์(LX) 

ข้ึนยอดเขาจุงฟราว TOP OF EUROPE  

นัง่รถไฟสายโรแมนติค กลาเซียร ์เอ็กซเ์พลส (Glacier Express) 

พกัอินเทอรล์าเค่น 2 คืน...ตามรอยภาพยนตรซี์รียเ์กาหลีช่ือดงั Crash Landing on You 

พิเศษ...อาหารไทย 1 ม้ือ 
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ก าหนดการเดนิทาง : 12-18 เมษายน 2566 (สงกรานต)์ 

29 เมษายน – 06 พฤษภาคม 2566 (วนัแรงงาน) 

 

วนัท่ีหน่ึง กรงุเทพฯ - ซูริค 

11.00 น.        พรอ้มกนัทีส่นามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้4 สายการบินสวิสแอร ์(LX181) พบ  
เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

12.45 น. น าท่านเหริฟ้าสู่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เท่ียวบินท่ี LX181 
19.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิซูรคิผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร  

น าท่าน เขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม Novotel Zurich Airport Messe หรอืเทยีบเท่า 

วนัท่ีสอง ซูริค – เบิรน์ – เจนีวา – มองเทรอ – โลซานน์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่กรงุเบิรน์ (Bern)ซึ่งไดร้บัการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมอืงมรดกโลกในปี 
ค.ศ. 1863 นอกจากนี้เบริน์ยงัถูกจดัอนัดบัอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมอืงทีม่คีุณภาพชวีติทีด่ทีีสุ่ดของโลกในปี 
ค.ศ. 2010 น าท่านชมบ่อหมีสีน ้าตาล (Bear Park)สตัวท์ีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของกรุงเบริน์ น าท่านชมมาร์
กาสเซ ย่านเมอืงเก่า ปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบูตคิ เป็นย่านทีป่ลอดรถยนต ์จงึเหมาะกบัการ
เดนิเทีย่วชมอาคารเก่า อายุ 200 – 300 ปี ชมนาฬกิาไซ้ท์ คลอ็คเค่นทรมั อายุ 800 ปี ทีม่ ี“โชว”์ ใหดู้
ทุกๆชัว่โมงในการตบีอกเวลาแต่ละครัง้ 

DA
Y 

SWITZERLAND 8 DAYS 6 NIGHTS 
MEAL 

HOTEL 
เช้า 

กลาง
วนั 

เยน็ 

(1) 
12.45 น.กรุงเทพมหานคร by Swiss Air LX181 
19.35 น.  ท่าอากาศยานซูรคิ – ลูเซริน์ 

   ซูรคิ 

 (2) ซูรคิ – เบริน์ – เจนีวา – มองเทรอ – โลซานน์    โลซานน์ 

 (3) โลซานน์ – แทรซ – เซอรแ์มท    เซอรแ์มท 

(4) 
เซอรแ์มท - รถไฟ กราเซยีร ์เอก็เพรส – บรกิ – ไอเวลิวาลด ์– 
อนิเทอรล์าเคน 

   อนิเทอรล์าเคน 

(5) 
อนิเทอรล์าเค่น - ยอดเขาจุงเฟรา - ไอซพ์าเลซ - ลานสฟิงซ ์- 
เลาเทริน์บรุนเน่น – อนิเทอรล์าเคน 

  x อนิเทอรล์าเคน 

(6) 
อนิเทอรล์าเค่น – ลูเซริน์ - สงิโตหนิแกะสลกั - สะพานคาเปล 
(สะพานไมลู้เซริน์ ชาเปล บรดิจ)์ 

   ลูเซริน์ 

(7) 
ลูเซริน์ - ซุก – ซูรคิ – ท่าอากาศยานซูรคิ  
18.40 น.by SwissAir LX180 

    

(8) สุวรรณภูมฯิ กรุงเทพมหานคร (10.25น.)     
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กลางวนั    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเจนีวา ชมเมอืงที่เป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาตเิมอืงที่ตัง้องค์การสากล
ระดบัโลก อาท ิองคก์ารการคา้โลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกบั น ้าพุเจทโด ทีฉ่ีดสาย
น้าพุง่สงูขึน้ไปในอากาศถงึ 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวนัอากาศด)ี และถ่ายรปูกบั นาฬกิาดอกไมส้ญัลกัษณ์ที่
ส าคญัของเมอืงเจนีวาแล้วน าท่านเดนิทางสู่เมืองมองเทรอซ์ (Montreux)เมอืงตากอากาศที่ตัง้อยู่รมิ
ทะเลสาบเจนีวา ไดช้ื่อว่ารเิวยีร่าของสวสิ ชมความสวยงามของทวิทศัน์ บา้นเรอืนรมิทะเลสาบ   
น าท่านเดนิทางสู่เมืองโลซานน์ (Lausanne) ซึง่ตัง้อยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมอืงโลซานน์นับ
ไดว้่าเป็นเมอืงทีม่เีสน่หโ์ดยธรรมชาตมิากทีสุ่ดเมอืงหนึ่งของสวติเซอรแ์ลนด ์มปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนาน
มาตัง้แต่ศตวรรษที่4 ในสมยัที่ชาวโรมนัมาตัง้หลกัแหล่งอยู่บรเิวณรมิฝัง่ทะเลสาบที่นี่ เมอืงโลซานน์มี
ความสวยงามโดยธรรมชาต ิทวิทศัน์ทีส่วยงาม และอากาศทีป่ราศจากมลพษิ จงึดงึดดูนกัท่องเทีย่วจาก
ทัว่โลกใหม้าพกัผ่อนตากอากาศทีน่ี่ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
น าท่าน เขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม Novotel Lausanne Bussigny Hotel หรอืเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีสาม โลซานน์ – แทรซ – เซอรแ์มท 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม สวนสาธารณะทีม่รีูปปัน้ลงิ 3 ตวั ปิดห ูปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานทีท่รงโปรดของในหลวง
เมื่อทรงพระเยาว ์ และถ่ายรูปกบั ศาลาไทย ทีร่ฐับาลไทยสง่ไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมอืงโลซานน์น า
ท่านชม ศาลาไทย Thai Pavilion ทีอ่ยู่ในบรเิวณสวนสาธารณะ Parc Denantou โดยกระทรวง
ต่างประเทศไทยไดร้บัอนุญาตจากทางการสวสิใหส้รา้งขึน้ เพือ่เป็นทีร่ าลกึว่าครัง้หนึ่ง สมเดจ็ย่า และ
ครอบครวั รวมทัง้ในหลวงของเรา เคยพ านกัอยู่ในเมอืงโลซาน ถอืเป็นความภาคภูมใิจของคนไทยที่
อาศยัอยู่ทีน่ี่ หลงัจากนัน้ น าท่านเดนิทาง สูเ่มืองแทซ (Teasch) 

กลางวนั    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
น าท่านเดนิทาง สู่เมืองแซรแ์มท(Zermatt) เมอืงทีไ่ม่อนุญาตใหร้ถยนตว์ิง่และเป็นเมอืงทีไ่ดร้บัการยก
ย่องว่าปลอดมลพษิทีด่ขีองโลก ตัง้อยู่บน ความสงูกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจา้ของยอดเขา
แมทเทอรฮ์อรน์ สญัลกัษณ์ของสวติเซอรแ์ลนด ์อสิระใหท้่านไดช้มเมอืงมรีา้นคา้มากมาย เมอืงนี้เป็นที่
ชื่นชอบของนกัสกจีากทัว่โลก พกัผ่อนตามอธัยาศยั เมอืงเซอรแ์มท(Zermatt) เมอืงแห่งสกรีสีอรท์ ยอด
นิยมทีไ่ดร้บัความนิยมสงู เนื่องจากเป็นเมอืงทีป่ลอดมลพษิทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมอืงไม่ใช้
น ้ามนัเชือ้เพลงิ แต่ใชแ้บตเตอรีเ่ท่านัน้ และยงัมฉีากหลงัของตวัเมอืงเป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ 
(Matterhorn) ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นยอดเขาทีม่รีูปทรงสวยทีสุ่ดในสวสิ 
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ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
น าท่าน เขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม Pullux Zermatt HOTEL หรอืเทยีบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีส่ี  เซอรแ์มท - รถไฟ กราเซียร ์เอก็เพรส – บริก – ไอเวิลวาลด ์– อินเทอรล์าเคน 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางโดยรถไฟสายส าคญั และสวยงามทีสุ่ดเสน้ทางหนึ่งของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์นามว่า 
กลาเซียเอก็ซ์เพลส (GLACIER EXPRESS)ในระหว่างการเดนิทางท่านจะไดส้มัผสักบัทวิทศัน์อนั
งดงามดุจภาพวาดของสวสิตอนกลาง  ชื่นชมกบัขนุเขาทีส่ลบัซบัซอ้นสวยงามเกนิค าบรรยาย ท่านทีเ่คย
นัง่รถไฟกลาเซยีเอก็ซเ์พลสมาแลว้  เสน้ทางนี้จะสวยกว่าเสน้ทางจาก อนัเดอรแ์มทไปเซอรแ์มท และจะ
ยาวกว่า รถไฟจะวิง่ผ่านทะเลสาบ ขึน้ผ่านเนินเขา ลอดเขา้อุโมงค ์ระหว่างทางจะพบกบัหมู่บา้นกลาง
หุบเขาทีท่ าการเกษตรกรรมท่านจะไดเ้หน็บรรยากาศแบบชนบทๆ ยิง่รถไฟเดนิทางนานขึน้เรื่อยๆ กไ็ด้
เขา้สูธ่รรมชาตมิากขึน้ท่านจะเพลดิเพลนิไปกบัววิทวิทศัน์ไม่รูเ้บื่อ ยิง่ช่วงรถไฟวิง่อยู่บนเนินเขา ท าให้
ไดเ้หน็บรรยากาศตวัเมอืงดา้นล่าง และถ้ามองไปดา้นหน้าเหมอืนกบัว่าก าลงัเขา้ไปใกลภู้เขาหมิะ
หลายๆลูกเรยีงกนัอยู่ ท่านจะตื่นตาตื่นใจ และประทบัใจกบัการเดนิทางในครัง้นี้ แ ละการนัง่รถไฟ 
Glacier Express ในช่วงเชา้ อากาศกไ็ม่รอ้น แสงแดดยงัไม่จดั จะท าใหท้่านมคีวามสุขในการชม
ธรรมชาตเิป็นอย่างมากจนกระทัง่ถงึเมอืงเซอรแ์มท 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
น าท่านเดนิทางถงึเมืองบริก เป็นเมอืงเลก็ๆ อนัเงยีบสงบท่ามกลางเทอืกเขาแอลป์และเมอืงนัน้ยงัเป็น
เมอืงชุมชนทางรถไฟสายกลาเซยีเอกซ์เฟรส และรถไฟสายต่างๆ และรูจ้กักนัดใีนเรื่องบ่อน ้าพุรอ้นและ
ให้ทุกท่านเดนิเที่ยวชมเมอืงอนัแสนน่ารกัพร้อมชมความสวยงามของโบสถ์เซบาสเตยีน สญัลกัษณ์อนั
โดดเด่นใจกลางเมอืง และปราสาทStockalper Castleอนัเก่าแก่ในศตวรรษที่17 ที่ถูกสร้างโดยพ่อค้าที่
เดนิทางมาคา้ขายในอดตี และใหท้่านอสิระกบัการเดนิเทีย่วชมเมอืงน่ารกั หามุมถ่ายรูปสวยๆ และชอ้ป
ป้ิงสนิค้าพื้นเมอืง จนได้เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเคน (Interlaken) อินเตอร์ลาเคน 
(Interlaken) เป็นเมอืงเล็กๆ ในแคว้นเบริ์น (Bern) ที่ขนาบขา้งด้วยทะเลสาบถงึ 2 แห่ง คอื ทะเลสาบ
เบรยีนซ ์(Lake Brienz) และ ทะเลสาบทนู (Lake Thun) ดว้ยทศันียภาพอนังดงามราวกบัเมอืงในฝัน 

ค า่   รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารอาหารพื้นเมือง 
น าท่าน เขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม Metropole Hotel Interlaken หรอืเทยีบเท่า 
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วนัท่ีห้า  อินเทอรล์าเค่น - ยอดเขาจงุเฟรา -ไอซ์พาเลซ -ลานสฟิงซ์ - เลาเทิรน์บรนุเน่น – 
  อินเทอรล์าเคน 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald)เมอืงตากอากาศที่สวยงามและยงัเป็นที่ตัง้สถานี
กระเช้า ขึ้นสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau)เเละเมื่อปี ค.ศ. 2001 องคก์ารยูเนสโกประกาศใหย้อดเขา
จุงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาตแิห่งแรกของยุโรป น าคณะนัง่รถไฟท่องเที่ยวธรรมชาต ิขึ้น
พชิติยอดเขาจุงเฟราทีม่คีวามสูงกว่าระดบัน ้าทะเลถงึ 11,333 ฟุตหรอื 3,454 เมตร ระหว่างเสน้ทางขึน้
สู่ยอดเขาท่านจะได้ผ่านชมธารน ้าแขง็ที่มขีนาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) 
สถานีรถไฟทีอ่ยู่สูงทีสุ่ดในยุโรป (Top of Europe) เขา้ชมถ ้าน ้าแขง็ (Ice Palace) ทีแ่กะสลกัใหส้วยงาม 
อยู่ใตธ้ารน ้าแขง็ลกึถงึ 30 เมตร 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขาจงุฟราว อาหารพื้นเมือง 
น าท่านชมวิวท่ีลานสฟิงซ์ (Sphinx Terrace) จุดชมววิที่สูงที่สุดในยุโรป ที่ระดบัความสูงถึง 3,571 
เมตร สามารถมองเหน็ไดก้วา้งไกลทีถ่งึชายแดนสวสิ สมัผสักบัภาพของธารน ้าแขง็ Aletsch Glacier ที่
ยาวที่สุดในเทอืกเขาแอลป์ ยาวถงึ 22 ก.ม.และหนาถงึ 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อสิระให้ท่านได้
สนุกสนานกบัการถ่ายรูป เล่นหมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกบักจิกรรมบนยอดเขาและทีไ่ม่ควรพลาด
กบัการสง่โปสการด์โดยทีท่ าการไปรษณียท์ีสู่งทีสุ่ดในยุโรป น าทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ ้าเสน้ทางเดมิ 
ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามและแตกต่างกันจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน
(Lauterbrunnen) จากนัน้น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองอินเทอร์ลาเคน (Interlaken)เป็นเมืองที่ตัง้อยู่
ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) อิสระให้ท่านได้สัมผัส
บรรยากาศและธรรมชาตแิบบสวติเซอรแ์ลนดใ์นเมอืงเลก็ๆ 

ค า่  อิสระอาหารค า่ เพื่อไม่รบกวนเวลาของท่าน 
น าท่าน เขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม Metropole Hotel Interlaken หรอืเทยีบเท่า 
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วนัท่ีหก อินเทอรล์าเค่น – ลูเซิรน์ - สิงโตหินแกะสลกั - สะพานคาเปล (สะพานไม้ลูเซิรน์ ชาเปล บริดจ)์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่เมืองลูเซิรน์(Lucerne)เมอืงท่องเทีย่วยอดนิยมอนัดบัหนึ่งของ
สวติเซอรแ์ลนด ์ทีถู่กหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนัจีน ณ ภตัตาคาร 
น าท่านชมสิงโตหินแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne)ทีแ่กะสลกับนผาหนิธรรมชาต ิเพือ่เป็นอนุสรณ์
ร าลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวสิทีเ่กดิจากการปฏวิตัใินฝรัง่เศสเมื่อปี ค.ศ.1792  
ชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึง่มคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น ้ารอยส ์(Reuss 
River) อนังดงามซึง่เป็นเหมอืนสญัลกัษณ์ของเมอืงลูเซริน์ เป็นสะพานไมท้ีม่หีลงัคาทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในยุโรป 
สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคาคลุมสะพานมภีาพวาดประวตัศิาสตรข์องชาวสวสิ ตลอดแนว
สะพาน จากนัน้ใหท้่านไดอิ้สระเลือกซ้ือสินค้าของสวิส เช่น ชอ็คโกแลต, เครื่องหนงั, มดีพบั, นาฬกิา
ยีห่อ้ดงั อาทเิช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้  

ค า่   รบัประทานอาหารเยน็ ณ ภตัตาคารอาหารไทย 
น าท่าน เขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม Grand Europe Lucerne หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีเจด็ ลูเซิรน์ - ซุก - ซูริค 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสูเ่มืองซุก ZUGเมอืงรมิทะเลสาบ และเมอืงทีร่วยทีสุ่ดในสวติเซอรแ์ลนดเ์มอืงซุกเคยเป็น
เขตปกครองทีม่รีายไดเ้ฉลีย่น้อยทีสุ่ดของสวติเซอรแ์ลนดแ์ต่ทว่าปัจจุบนัซุก เมืองซุก ZUGคอืเมอืงที่
รวยทีสุ่ดในสวติเซอรแ์ลนด์ โดยเรยีกเกบ็ค่าภาษใีนอตัราต่าทีสุ่ดในโลก! ท าใหเ้ป็นขอ้ไดเ้ปรยีบในเชิง
การต่อรองราคาทางธุรกจิและยงัตดิอนัดบัเมอืงทีส่ะอาดทีสุ่ดหนึ่งในสบิของโลกอกีดว้ย 
น าท่านชม ทะเลสาบซุก อกีหนึ่งทะเลสาบทีส่วยทีสุ่ดในสวติเซอรแ์ลนดอ์กีแห่งหนึ่ง นอกจากความ
สวยงามของทะเลสาบนัน้ เรายงัไดส้มัผสักบัฉากหลงัทีเ่ป็นภูเขาและบรรยากาศสุดแสนจะเป็นธรรมชาติ 
ดื่มด่ากบัอากาศทีบ่รสิุทธิบ์รเิวณรอบๆเมอืง ซุกชมCLOCK TOWERทีม่คีวามสงู 52 เมตร มองเหน็
ไดม้าแต่ไกล สรา้งขึน้ในศตวรรษที ่13 หลงัคาเป็นสฟ้ีาขาว และนาฬกิาทีต่ ัง้อยู่เป็นนาฬกิาดาราศาสตรท์ี่
สามารถบอกขา้งขึน้ ขา้งแรมของพระจนัทรบ์อกวนัในสปัดาหไ์ดด้ว้ยชม St. Oswald’s churchเป็น
โบสถส์ไตลโ์กธคิสรา้งขึน้เมื่อปี 1478 ประตูเขา้โบสถม์สีองบาน มรีูปสลกัของพระแม่มารอีุม้เดก็อยู่ตรง
กลางขนาบขา้งดว้ยSt. Anne และผูอุ้ปถมัภห์ลงัจากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่เมืองซูริค (53 กิโลเมตร) 
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กลางวนั    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
14:00 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบินซูริค เมอืงซูรคิประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์มเีวลาใหท้่านท าคนืภาษ ีณ สนามบนิ 

เจา้หน้าทีค่อยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรทีน่ัง่และโหลดสมัภาระในการเดนิทาง 
18.00 น.  ออกเดนิทางกลบัสู่กรงุเทพฯโดยสายการบินสวิสแอร ์เทีย่วบนิที ่LX180 
 
 
 
  
 
 
 
 

วนัท่ีแปด ซูริค - กรงุเทพ 

10.25 น. คณะเดนิทางถงึ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิดว้ยความสวสัดภิาพ และ ความประทบัใจ 
*************************************************** 

หมายเหตุ 

**โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพอากาศ, การล่าชา้อนัเน่ืองมาจาก 

มาตรการดา้นสาธารณะสุขเน่ืองดว้ยโรคระบาดCOVID -19  , สายการบิน และสถานการณใ์นต่างประเทศท่ีทางคณะ

เดินทางในขณะน้ันเพื่อความปลอดภยัในการเดินทางโดย บริษัทฯ ไดม้อบหมายใหห้วัหน้าทวัรผ์ูน้ าทวัรม์ีอ านาจ

ตดัสินใจ ณ ขณะน้ันโดยการตดัสินใจ จะค านึงถึงผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

**ก่อนจองทวัรทุ์กครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอยา่งละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบริษัทฯจะอิงตาม

รายละเอียดของโปรแกรมท่ีขายเป็นหลกั 

** หากลูกคา้ท าการจองแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ลูกคา้ไดอ้่านรายละเอียดไดค้รบถว้น ตกลงตามเง่ือนไขของบริษัทฯ 

แลว้ 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดนิทาง : 12-18 เมษายน 2566 (สงกรานต)์ 

คณะผูเ้ดนิทาง 
ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่) 2-3 ท่าน/หอ้ง 131,900 บาท 96,900 บาท 

เด็กอายุมากกว่า 7-12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 126,900 บาท  96,900 บาท  

เด็กอายุมากกว่า 7-12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ (มีเตียง) 107,900 บาท 77,900 บาท 

เด็กอายุต า่กว่า 7 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ (ไม่มีเตียง)   95,900 บาท 63,900 บาท 

หอ้งพกัเดีย่วเพิ่มท่านละ  13,500 บาท 

มีวีซ่าเชงเกนแลว้ คืนค่าวีซ่า ท่านละ  4,500 บาท 

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตใหเ้ด็กอายุมากกว่า 7 ปีข้ึนไป เขา้พกัแบบไม่มีเตียง*** 

 

ก าหนดการเดนิทาง : 29 เมษายน – 06 พฤษภาคม 2566 (วนัแรงงาน) 

คณะผูเ้ดนิทาง 
ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่) 2-3 ท่าน/หอ้ง 137,900 บาท 96,900 บาท 

เด็กอายุมากกว่า 7-12 ปี พกักบั 1 ผูใ้หญ่ 130,900 บาท  96,900 บาท  

เด็กอายุมากกว่า 7-12 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ (มีเตียง) 111,900 บาท 77,900 บาท 

เด็กอายุต า่กว่า 7 ปี พกักบั 2 ผูใ้หญ่ (ไม่มีเตียง) 98,900 บาท 65,900 บาท 

หอ้งพกัเดีย่วเพิ่มท่านละ  13,500 บาท 

มีวีซ่าเชงเกนแลว้ คืนค่าวีซ่า ท่านละ  4,500 บาท 

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตใหเ้ด็กอายุมากกว่า 7 ปีข้ึนไป เขา้พกัแบบไม่มีเตียง*** 

*** ราคาน้ีบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน ้ามนัและราคาตัว๋ของสายการบิน ณ วนัที่ 9ม.ค. 

66หากมีการเก็บเพิ่มโดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าหลงัจากออกราคาน้ีไปแลว้ 

*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสาร ผูใ้หญ่ตั้งแต ่20 ท่านข้ึนไป 

หากผูโ้ดยสารที่เป็นผูใ้หญ่ต า่กว่า 20 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเล่ือนการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงราคา 

หรือยกเลิกการเดินทาง 



Charming Swiss 8 DAYS 5 NIGHTS by LX-APR-MAY23   PAGE 9 

 

*** บางโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 เตียง กรณีลูกคา้พกั 3 ท่าน ลูกคา้ตอ้งจ่ายค่าหอ้งพกัเด่ียวเพิ่ม 

*** กรณีทีนอน 3 ท่าน/หอ้ง บางโรงแรมท่ีอาจจะไม่มี ลูกคา้จ าเป็นตอ้งจ่ายหอ้งพกัเด่ียวเพิ่ม (Single)  

*** กรณีหอ้งพกัต่างประเภทกนั เช่น หอ้งคู่ 2 ท่าน/หอ้ง (Twin/Double) หรือ หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple 

Room) หรือ หอ้งพกัเด่ียว (Single) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั หรือ คนละชั้น เน่ืองจากโรงแรมอาจจะแยกประเภทหอ้งแต่

ละชั้นกนัไป แตกต่างกนั 

*** หากท่านตอ้งการอาหารพิเศษ หรือตอ้งการระบุท่ีนัง่บนเครื่อง รวมถึงการสะสมไมล ์ของสายการบิน กรุณาแจง้

พรอ้มตอนจองทวัร ์หรือก่อนเดินทางอยา่งน้อย 35วนัก่อนออกตัว๋ เพื่อบริษัทฯ จะไดด้ าเนินการแจง้ใหท้างสายการบิน

ทราบท่ีนัง่บางที เช่น long leg สายการบินขาย ท่านใดตอ้งการแจง้บริษัทฯ เพื่อเช็คราคาอีกครั้ง *** 

อตัราน้ีรวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบินไป-กลบั ชั้นประหยดั โดยสายการบินสวิสแอร(์LX)รวมน ้าหนักสมัภาระ 30 กก/ท่าน 

2. ค่าท่ีพกัโรงแรมระดบัมาตรฐาน ตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่) 

3. ค่าอาหารตามรายการท่ีระบุ 

4. ค่าพาหนะ รถรบั-ส่ง ตลอดการเดินทาง 

5. ค่าธรรมเนียมเขา้ชมตามท่ีระบุในรายการ 

6. ค่าวีซ่าประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์

7. ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามระบุในรายการ 

8.ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางในวงเงินท่านละ1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 

500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลุมผูท่ี้มีอายุตั้งแต่ 75 ปี ขึ้ นไป) 

9. หวัหน้าทวัร ์คอยอ านวยความสะดวกเดินทางไป-กลบั 

อตัราน้ีไม่รวม!!! 

1.ค่าทิป 

   - คนขบัรถฯ วนัละ2 ยูโร/คน/วนั โดยเฉล่ียท่านละ 18ยูโรตลอดการเดินทาง 

- ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย วนัละ2 ยูโร/คน/วนั โดยเฉล่ียท่านละ 21ยูโรตลอดการเดินทาง 

2.ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาเพิ่มหอ้งพกัค่าอาหารและ

เครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทาน

ไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

3.ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 

4.ค่าทิปคนยกกระเป๋า 

5.ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดินทางท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด (30 กก./1ใบ/ท่าน) 

6.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

7.ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 

8.ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (ไม่มีแจกกระเป๋า) 

9.ไม่มีแจกน ้าด่ืม 

การช าระเงินและการยกเลิก 

1. บริษัทฯ ขอรบัเงินมดัจ  าท่านละ 50,000 บาทหากท่านยินดีมดัจ าการเดินทางแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใน

การคืนมดัจ าทั้งหมด (เน่ืองจากเป็นช่วงเทศกาล ทางสายการบินและโรงแรม คิดค่าบริการ 100%)  

ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 45 วนัหากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่า

ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 
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2. บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซึ่งจะเกิดข้ึนไดก้็ต่อเม่ือไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างน้อย 

20 ท่าน และหรือผูร้่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ ยินดีคืน

เงินใหท้ั้งหมดหกัค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทัวรอ์ื่นให ้ถา้ท่านหาคนมาแทนไดโ้ดยลูกคา้ท่านอื่นมีวีซ่าอยู่แลว้ หรือ

ยื่นวีซ่าใหม่โดยตอ้งช าระค่ายื่นวีซ่าใหม่เองทั้งหมด 

3. เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธ

การเขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4. หากด าเนินการออกตัว๋ไปแลว้ไม่สามารถเปล่ียนชื่อผูเ้ดินทาง รีฟันตัว๋เครื่องบิน หรือเปล่ียนแปลงใดๆ ไดท้ั้งสิ้ น 

เงื่อนไขการยกเลิก 

 ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าโรงแรมล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผู ้

เดินทางยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตามเงื่อนไขตามน้ี 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซา่แลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูต

ยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ และ

ไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ ทั้งสิ้ น 

การยกเลิก 

 แจง้ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนัท าการคืนค่ามัดจ  า 50,000.- บาท. 

 แจง้ยกเลิกระหว่าง 30-50 วนั ก่อนเดินทาง ยึดค่ามดัจ  าทั้งหมด 50,000.-บาท 

- กรณีออกตัว๋แลว้ หากท่านมีเหตุบางประการที่ไม่สามารถเดินทางได ้บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าตัว๋ 

(Non Refund) เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบิน 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 1-29 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด  

แจง้ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขา้ประเทศ บริษัทฯจะไม่มีการคืนเงิน

ทั้งหมด 

กระเป๋าเดินทางและสมัภาระ 

* กระเป๋าใบใหญ่ (ควรมีลอ้ลาก/เข็นได)้ ที่จะบรรทุกใส่ใตท้อ้งเครื่องบิน น ้าหนักไม่เกินท่านละ 30  กิโลกรมั (หาก

น ้าหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพิ่มได)้ ควรใส่กุญแจอยา่งหนาแน่น(สาหรบัผูโ้ดยสารชั้นประหยดั

หรือ Economy Class Passenger) 

* กระเป๋าส าหรบัหิ้ วขึ้ นเครื่อง สายการบินอนุญาตใหไ้ดไ้ม่เกิน 7 กิโลกรมั และความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 

เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

* ในบางสายการบิน มีบินภายใน อนุญาตใหโ้หลดใตท้อ้งเครื่องได ้แค่ท่านละ 1 ใบ/ท่านเท่าน้ัน และ หิ้ วขึ้ นเครื่องได ้1 

ใบ/ท่านเช่นกนั  

หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่ลกูคา้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน 

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัข้ึนก่อนวนัเดินทาง 

3. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน การเมือง การประทว้ง การนัดหยุดงาน

การก่อการจลาจล ภยัธรรมชาติ การจราจรติดขดั และการประกาศฉุกเฉินจากรฐับาลกรณีโรคระบาด COVID-19 



Charming Swiss 8 DAYS 5 NIGHTS by LX-APR-MAY23   PAGE 11 

 

5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากวา่มีการน าสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียดว้ย

เหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ หรือโดนปฎิเสธการเขา้เมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง

อยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

6. บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ 

หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณท่ี์เหนือการณค์วบคุม 

7. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบติัเหตุจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเอง 

8. เมื่อท่านตกลงช าระค่ามดัจ าหรือค่าทวัรท์ั้งหมดแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรบัเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทั้งหมด 

เอกสารในการขอยืน่วีซ่าเชงเกน้ (สวิสเซอรแ์ลนด)์  

ศูนยย์ื่นวีซ่าประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์ VFS Global  ในกรุงเทพมหานคร 

เดอะพลาซ่า ชั้น 4 ยูนิตท่ี 404 และ 405 อาคารจามจุรีสแควร ์ 

ถนนพญาไท แขวงวงัใหม่ เขตปทุมวนั กทม.10330 

(ตอ้งมาโชวต์วัท่ีสถานทูตเพื่อสแกนลายน้ิวมือทุกท่าน) 

***เอกสารทุกอยา่งตอ้งแปลภาษาองักฤษ** 

ใชเ้วลาพิจารณาโดยรวม 15-20 วนัท าการ 

- ผูย้ื่นค ารอ้งตอ้งแสดงตวัและสแกนน้ิวมือ ณ วนันัดหมายยื่นส ารอ้งท่ีศูนยย์ื่น 

- วนัเวลานัดหมายเป็นไปตามกฎของสถานทูตและศูนยย์ื่น 

- รูปถ่ายหากไม่ไดม้าตรฐาน ตอ้งท าการถ่ายใหม่ท่ีศูนยย์ื่น โดยผูย้ืนค ารอ้งตอ้งช าระเงินค่าถ่ายรูปดว้ยตนเอง 

- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผูย้ื่นค ารอ้งช าระเงินดว้ยตนเอง 

- ผูย้ื่นค ารอ้ง กรุณาส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ีเป็นปัจจุบนัท่ีสุด พรอ้มกรอกขอ้มูลเบื้ องตน้ส าหรบัเพื่อใชใ้นการ 

ท านัดหมาย กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจริง พรอ้มเบอรโ์ทร.ท่ีสามารถติดต่อได ้ไม่ควรใชเ้บอรโ์ทร.ผูแ้ทน 

ยกเวน้ ผูย้ื่นส ารอ้งสูงอายุมาก ๆ หรือเด็กเล็กมาก ๆ 

- เอกสารตน้ฉบบัท่ีเป็นกาษาไทย อาทิ ส าเนาหนังสือรบัรองบริษัท / กิจการรา้นคา้, ส าเนาทะเบียนบา้น (กรณีเด็ก), 

ส าเนาสูติบตัร (กรณีผูท่ี้อายุต า่กวา่ 18 ปี), ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาทะเบียนหยา่, ส าเนาใบเปล่ียนชื่อ, ส าเนาใบ 

เปล่ียนนามสกุล จะตอ้งถูกแปลเป็นภาษาองักฤษ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะบริการท่าน ยกเวน้ ส าเนาหนังสือสญัญาซื้ อ 

ขายสญัญากูส้ญัญาอาชีพพิเศษที่มีเน้ือหาระบุเจาะจง กรุณาใชบ้ริการศูนยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพื่อหลีกเล่ียง 

ความผิดพลาดในดา้นงานแปล ค่าใชจ้่ายผูย้ื่นค ารอ้งจะตอ้งช าระดว้ยตนเอง 

❑ หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต  า่กว่า 6 เดือน 

- โดยนับวนัเริ่มเดินทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถใชใ้ต ้แต่หากนับแลว้ต า่

กวา่ 6 เดือนผูเ้ดินทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ท่ีกองหนังสือเดินทาง 
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- หน้าหนังสือเดินทางจะตอ้งมีหน้าวา่งส าหรบัวีชาอยา่งน้อยไม่ต า่กวา่ 3 หน้า 

- หากท่านเปล่ียนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวติัการเดินทางของท่าน

จะเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซ่า 

- ท่านท่ีมีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จ าเป็นตอ้งส่งใหก้บับริษัททวัร ์หากมีการสูญหาย บริษัทฯ 

จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางน้ันๆ 

❑ รูปถ่ายสีขนาด  33 x 48 มิลลิเมตร จ  านวน 2 รูป เนน้ขนาดใบหนา้ 

- ฉากหลงัสีขาวเท่าน้ัน เน่ืองจากสถานทูตจะตอ้ง

สแกนรูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสื้ อสีขาว) 

- รูปถ่ายหน้าตรงหา้มใส่แวน่, เปิดหเูห็นหน้า,  

หา้มคาดผมและหา้มใส่หมวกหรือเครื่องประดบั

บดบงัหน้าตา, หา้มใส่คอนแท็กเลนสช์นิดสี

หรือบิ๊ก 

❑ ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวั

ประชาชน 

- กรณีเป็นเด็ก อายุต า่กว่า 18 ปี ใชส้ าเนาสูติบตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- หากเด็กอายุน้อยกวา่ 18 ปี และยงัศึกษาอยูถึ่งแมม้ีบตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอส าเนาสูติบตัรดว้ย

และกรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

❑ หมายเลขโทรศพัทท์ี่สามารถติดต่อไดท้ั้งเบอรท์ี่ท  างาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ 

❑ ส าเนาทะเบียนสมรส (ถา้มี) ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ 

❑ ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล (ถา้มี) หากเปลี่ยนหลายรอบขอทุกใบ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ 

❑ ส าเนาใบหย่า (ถา้มี) ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ 

❑ หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมิรายไดข้องผูเ้ดินทาง (ตอ้งเป็นภาษาองักฤษ

เท่านั้น) 

- กรณีลกูจา้ง ใชใ้บรบัรองการท างานของบริษัทท่ีท างานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น (ตวัจริง) โดยมี

รายละเอียดการเขา้ท างาน, อตัราเงินเดือน, ต าแหน่งงาน และระบุวนัลางานหรือระบุวนัท่ีเดินทางอย่าง

ชดัเจน (หนังสือรบัรองการท างานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวนัยืนวีซ่า) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นังสือรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น (ตวัจริง) โดย

ระบุต าแหน่งอตัราเงินเดือนในปัจจุบนั. วนัเดือนปีท่ีเริ่มท างานกบัหน่วยงาน หรือ องคก์ร พรอ้มใบลาและ 

ส าเนาบตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุด (หนังสือรบัรองการท างานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวนัยื่นวีซา) 

- กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ หรือ ส าเนากรมพฒันาธุรกิจการคา้ หรือ ส าเนาหนังสือ

รบัรองความเป็นเจา้ของกิจการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต า่กวา่ 3 เดือน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

❑ กรณีท่านที่เป็นแม่บา้น 

- หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงินของสามี พรอ้ม แสดงส าเนาทะเบียน

สมรส 

- หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการท างานและการเงินของสามี พรอ้ม แสดงส าเนาทะเบียนสมรส

พรอ้มแสดงส าเนาสูติบตัรบุตร ทั้งน้ีเพื่อแสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสามี-กรรยา หากไมมีบุตรตวัยกนั ควร

คดัหนังสือชี้ แจงเกี่ยวกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสามี-กรรยากนั โดยมิไดจ้ดทะเบียน 

❑ กรณีท่านที่ว่างงาน / ไม่มีรายได ้จะตอ้งมีผูส้นับสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน 
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ทางดา้นการเงินของผูร้บัรอง พรอ้มชี้ แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลกัษณอ์กัษร ชี้ แจงการรบัรองค่าใชจ้่ายใหแ้ก่

ผูเ้ดินทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบื้ องตัน ควรมีความสมัพนัธใ์กลช้ิด หรือญาติใกลช้ิดความสมัพนัธไ์ม่สามารถ

สืบได ้หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นค ารอ้งขอวีซาน้ี) 

❑ กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา 

- ใชห้นังสือรบัรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบนั 

เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจริง) (หนังสือรบัรองการเรียนออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวนัยื่นวีซ่า) 

❑ หลกัฐานการเงิน 

- สเตทเมน้ทจ์ากธนาคารบญัชีเงินฝากออมทรพัยส์่วนตวัขอยอ้นหลงั 6 เดือน  และอพัเดทถึงเดือนปัจจุบนั

ท่ีสุดหรือไม่ต า่กวา่ 15 วนันับจากวนันัดหมายยื่นวีชา (จากธนาคารเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มประทบัตรา

ธนาคาร) 

• กรณีมีเงินฝากในบญัชีน้อยเกินไปใน 1 เล่มหรือ 1 บญัชี กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชีอื่นแนบดว้ยหรือ 

statement บญัชีอื่นร่วมดว้ย อาทิ เช่น บญัชีเงินฝากประจ า เป็นตัน 

• กรณีรบัรองค าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนังสือรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมาย

รบัรองค าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษ พรอ้มประทบัตราธนาคาร พรอ้มระบุ

ความสมัพนัธเ์พื่อชี้ แจงต่อสถานทูตอีก 1 ฉบบัดว้ย โดยเฉพาะสามี-ภรรยา จะตอ้งมีส าเนาสมุตบญัชี

การเงินสวนตวัประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบียนสมรสแลว้ก็ตาม หากมีการเงินในบญัชีน้อย ฝ่ายที่มี

การเงินมากกว่าตอ้งขอหนังสือรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองค าใชจ้่ายพรอ้มระบุ

ชื่อและความสมัพนัธช์ี้ แจงต่อสถานฑูตเป็นลายลกัษณอ์กัษรดว้ย 

*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี***  ทั้งน้ีเพ่ือแสดงใหเ้ห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียง

พอที่จะครอบคลมุกบัค่าใชจ้า่ยไดอ้ย่างไม่เดือดรอ้นเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา–(ตอ้งมีตราแสตมป์จาก

ธนาคาร) 

❑ กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี (กรณีไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หยา่รา้ง) (คดัลอกเป็น

ภาษาองักฤษเท่านั้น กรณีเป็นภาษาไทยตอ้งมีแปลภาษาองักฤษแนบ) 

- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตร

เดินทางไปต่างประเทตกบัมารตาโดยมีการรบัรองค าใชา้ยพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยเสียหายที่

อาจจะเกิดขึ้ นโดยคดัฉบบัจริงจากอ าเภอตันสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อ

รบัรองแกบุตรดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะตอ้งมิใบรบัรองจากบิดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตร

เดินทางไปต่างประเทศกบัมารตาโดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยินดีชดเชยเสียหาย

ท่ีอาจจะเกิดขึ้ นโดยคดัฉบบัจริงจากอ าเภอตนัสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อ

รบัรองแกบุตรดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางทั้งกับบิตาและมารดาโดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัมารตาโดยมีการรบัรองค าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะ

เกิดขึ้ นโดยคดัฉบบัจริงจากอ าเภอตันสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบั

แปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรบัรองแก่บุตร

ดว้ย 
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- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใด

เป็นผูดู้แลบุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

*** การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมีใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่หากจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่ก็ตอ้ง

ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณต์ามนัด

หมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและ

หากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใครขอรบกนทานจดัส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกนั 

*** กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากการไดว้ีชาแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิโนการแจง้สถานทูต ยกเลิกวี

ซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวีซาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

*** เมื่อท่านไดช้ าระเงินค ามดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระฝานตวัแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกบัทาง

บริษัทฯจะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

** กรณีมีการขอใชห้นังสือเดินทางในระหวา่งการยื่นวีชา ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บริษัททวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่

หากกรณีท่านท่ีตอ้งใชห้นังสือเดินทางก่อนก าหนดวนัยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถน าหนังสือเดินทางมาแสตงไดท้นั ท่าน

น้ันจะตอ้งมายื่นเด่ียวและแสดงตวัท่ีสถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกนั*** 

*** ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้มและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปทองเท่ียวยงัประเทศ

ตามท่ีระบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวีซาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีชาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่า

ท่องเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิโนการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้ นจริงและจะคืนใหท้่านหลงัจากทัวรอ์อก

เดินทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และ

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