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รหัสโปรแกรม : 26508 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สวิตเซอรแ์ลนด ์8 วนั 5 คืน เมืองโรแมนติด โดยสายการบินสวิสแอร ์ 
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พิชิตยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe 

เขาแมทเทอรฮ์อรน์ ภูเขารูปทรงพีรามิด 

นัง่รถไฟสายโรแมนติค กลาเซียร ์เอ็กซเ์พลส (Glacier Express) 

พกัอินเทอรล์าเค่น 2 คืน...ตามรอยภาพยนตรซี์รียเ์กาหลช่ืีอดงั Crash Landing on You 

พิเศษ...อาหารไทย 1 ม้ือ 

(ซูริค - ลเูซิรน์ – อินเทอรล์าเค่น – เบิรน์  - รถไฟสายโรแมนติค กลาเซียร ์เอ็กเพรส –  

เซอรแ์มท – ข้ึนเขาไคลน์แมทเทอรฮ์อรน์ - โลซานน ์– ซูริค) 

➢ เที่ยวชม กรุงเบิรน์ เมืองหลวงสวิตเซอรแ์ลนด ์และ เมืองมรดกโลกจากยูเนสโก ้

➢ เมืองเจนีวา เมืองศูนยก์ลางการประชุมนานาชาติ   

➢ โลซานน ์เมืองที่มีประวติัศาสตรย์าวนานมาตั้งแตส่มัยโรมนั คงความงดงามมาจวบจนปัจจุบนั 

➢ ซูริค เป็นเมืองใหญ่ที่สุดของสวิตเซอรแ์ลนด ์และเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจของประเทศ 
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ก าหนดการเดินทาง      12 – 18 เมษายน 2566 (สงกรานต)์  

29 เมษายน – 06 พฤษภาคม 2566 (วนัแรงงาน) 

                                                

 (1)วนัแรก กรุงเทพมหานคร – ซูริค – ลูเซิรน์ 

09.30 น.        พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น4 สายการบินสวิสแอร ์(LX181) พบ  

เจา้หน้าท่ีบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

12.45 น. น าท่านเหิรฟ้าสู่ ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เที่ยวบินที่ LX181 

19.35 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  

จากน้ันน าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองลูเซิรน์(Lucerne)เมืองทอ่งเท่ียวยอดนิยมอนัดบัหน่ึงของสวิตเซอรแ์ลนด ์

ท่ีถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา 

น าทา่น เขา้สู่ที่พกั โรงแรม Astoria Hotel Lucerne หรือเทียบเท่า 

DAY SWITZERLAND 8 DAYS 6 NIGHTS 
MEAL 

HOTEL 
เชา้ กลางวนั เย็น 

(1) 
12.45 น.กรุงเทพมหานคร by Swiss Air LX181 

19.35 น.  ท่าอากาศยานซูริค – ลูเซิรน์ 
  

 
ลูเซิรน์ 

 (2) 

ลูเซิรน์ -  สิงโตหนิแกะสลกั - สะพานคาเปล (สะพานไมลู้เซิรน์ 

ชาเปล บริดจ)์– อินเทอรล์าเค่น – ล่องทะเลสาบเบรียนซ ์ - เมือง 

Iselwald - อินเทอรล์าเค่น 

   

อินเทอรล์าเคน 

 (3) อินเทอรล์าเค่น –จุงฟราว–  อินเทอรล์าเค่น 
  

x อินเทอรล์าเคน 

(4) 

เบิร์น | บ่อหมีสีน้าํตาล | มาร์คกาสเซ่ | หอนาฬิกาประจ าเมือง 
(นาฬิกาไซท้ก์ลอ็คเค่น) | อนัเดอร์แมท | รถไฟสายโรแมนติค      
กลาเซียร์ เอก็เพรส | เซอร์แมท | 

   

เซอรแ์มท 

(5) 
ขึ้ นเขา เขาไคลน์แมทเทอรฮ์อรน์- เวเวย่ ์| มองเทรอซ์ | ปราสาท
ชิลลอง | โลซานน์ | สวนสาธารณะเดอน็องตู | ศาลาไทย 

   
โลซานน์ 

(6) โลซานน์ –ซุค – ซูริค – น ้าตกไรน์ – ซิต้ีทวัร์    ซูริค 

(7) 
ซูริค –อิสระพกัผ่อนตามอธัยาศยั – 18.40 น.   ท่าอากาศยานซู

ริค by SwissAir LX180   

 
   

(8) สุวรรณภูมิฯ กรุงเทพมหานคร (10.25น.)     



     
 

BW...Romantic Switzerland 8D5N (LX)-APR-MAY 2023  PAGE 4 

 

(2)วนัที่สอง ลูเซิรน์ - สิงโตหินแกะสลกั - สะพานคาเปล (สะพานไมลู้เซิรน์ ชาเปล บริดจ)์ – อินเทอรล์าเค่น –  

  ล่องทะเลสาบเบรียนซ ์– เมือง Iselwald – อินเทอรล์าเคน่ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมสิงโตหินแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลกั

บนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณร์ าลึกถึงการสละชีพอยา่งกลา้

หาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวติัในฝรัง่เศสเมื่อปี ค.ศ.

1792 ชม สะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 

204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น ้ารอยส ์(Reuss River) อนั

งดงามซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณข์องเมืองลูเซิรน์ เป็น

สะพานไมท่ี้มีหลงัคาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป สรา้งขึ้ นเมื่อปี 

ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคาคลุมสะพานมีภาพวาด

ประวติัศาสตรข์องชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน  

จากน้ันใหท้่านไดอ้ิสระเลือกซ้ือสินคา้ของสวิส เช่น ช็อค

โกแลต, เครื่องหนัง, มีดพบั, นาฬิกาย่ีหอ้ดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้  

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนัจีน ณ ภตัตาคาร 

น าท่านเดินทางสู่ไอเซิลวาลด ์เป็นหมู่บา้นตั้งอยู่ทางตะวนัออกติดกับทะเลสาบเบรียนซ ์น าท่านล่องเรือ

จากเมืองไอเซิลวาลด์ (Iseltwald) สู่ ทะเลสาบเบรียนซ์ เป็นหมู่บา้นเล็กๆท่ีอยู่ติดทะเลสาบเบรียนทซ ์

(Lake Brienz) ถ่ายรูปกับปราสาทซีเบิร์ก ปราสาทตั้งตระหง่านกลางทะเลสาบ และเป็นฉากหลังใน

ภาพยนตร์ซีรียเ์กาหลีชื่อดัง Crash Landing on You อีกดว้ย อิสระใหท้่านไดเ้ก็บภาพความสวยงามของ

ทะเลสาบ, ปราสาท และ ทิวทัศน์อนัสวยงาม หรือจะเลือกเดิน เล่นผ่อนคลายสูดอากาศบริสุทธ์ิแบบเต็ม

อิ่ม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จนไดเ้วลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอรล์าเคน (Interlaken)ระยะทาง 18 กิโลเมตร อินเตอร์ลาเคน 

(Interlaken) เป็นเมืองเล็กๆ ในแควน้เบิร์น (Bern) ท่ีขนาบขา้งดว้ยทะเลสาบถึง 2 แห่ง คือ ทะเลสาบ

เบรียนซ ์(Lake Brienz) และ ทะเลสาบทูน (Lake Thun) ดว้ยทศันียภาพอนังดงามราวกบัเมืองในฝัน 

ค า่   รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารไทย 

น าทา่น เขา้สู่ที่พกั โรงแรม Metropole Hotel Interlaken หรือเทียบเท่า 
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(3)วนัที่สาม  อินเทอรล์าเค่น - ยอดเขาจงุเฟรา - ไอซพ์าเลซ - ลานสฟิงซ ์- เลาเทิรน์บรุนเน่น - อินเทอรล์าเคน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

ออกเดินทางสู่  เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) 

เมืองตากอากาศท่ีสวยงามและยังเป็นท่ีตั้ งสถานี

กระเชา้ขึ้ นสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อปี 

ค.ศ. 2001 องค์การยูเนสโกประกาศใหย้อดเขาจุงเฟ

รา เป็นพื้ นท่ีมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป 

น าคณะนัง่รถไฟท่องเท่ียวธรรมชาติ ขึ้ นพิชิตยอดเขาจุงเฟราท่ีมีความสูงกวา่ระดบัน ้าทะเลถึง 11,333 ฟุต

หรือ 3,454 เมตร ระหว่างเสน้ทางขึ้ นสู่ยอดเขาท่านจะไดผ่้านชมธารน ้าแข็งท่ีมีขนาดใหญ่จนถึง สถานี

รถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟท่ีอยู่สูงท่ีสุดในยุโรป (Top of Europe) เขา้ชมถ ้าน ้าแข็ง 

(Ice Palace) ท่ีแกะสลกัใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารน ้าแข็งลึกถึง 30 เมตร 

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขาจุงฟราว อาหารพ้ืนเมือง 

น าท่านชมวิวที่ลานสฟิงซ์ (Sphinx Terrace) จุด

ชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป ท่ีระดับความสูงถึง 3,571 

เมตร สามารถมองเห็นได้กวา้งไกลท่ีถึงชายแดน

สวิส สัมผัสกบัภาพของธารน ้าแข็ง Aletsch Glacier 

ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.และ

หนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระใหท้่าน

ไดส้นุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขา

และเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาและท่ีไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยท่ีท าการไปรษณียท่ี์สูง

ท่ีสุดในยุโรป น าทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ ้าเสน้ทางเดิม ใหท้่านไดช้มวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามและแตกต่าง

กนัจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวทเ์ทอบรุนเนิน(Lauterbrunnen)  

จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่เมืองอินเทอรล์าเคน 

(Interlaken) เป็นเมืองท่ีตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบ

ทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake 

Brienz) อิสระให้ท่ านได้สัมผัสบรรยากาศและ

ธรรมชาติแบบสวิตเซอรแ์ลนดใ์นเมืองเล็กๆ 

ค า่  อิสระอาหารค า่ เพื่อไม่รบกวนเวลาของท่าน 

น าทา่น เขา้สู่ที่พกั โรงแรม Metropole Hotel Interlaken หรือเทียบเท่า 
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(4)วนัที่สี่ เบิรน์ - บ่อหมีสีน้าํตาล - มารค์กาสเซ่ - หอนาฬิกาประจ าเมือง (นาฬิกาไซท้ก์ล็อคเค่น) –  

   อนัเดอรแ์มท - นัง่รถไฟสาย กลาเซียร ์เอ็กซเ์พลส - เซอรแ์มท  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่กรุงเบิรน์ (Bern) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การ

ยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิรน์ยงัถูกจดั

อันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีสุดของโลกในปี 

ค.ศ. 2010 น าท่าน  ชมบ่อหมีสีน ้ าตาล (Bear Park) สัตว์ท่ี เป็น

สัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น น าท่านชมมารก์าสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบัน

เต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบูติค เป็นย่านท่ีปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับ

การเดินเท่ียวชมอาคารเก่า อายุ 200 – 300 ปี ชมนาฬิกาไซท้์ คล็อค

เค่นทรัม อายุ 800 ปี ท่ีมี “โชว”์ ใหดู้ทุกๆชัว่โมงในการตีบอกเวลาแต่

ละครั้ง หลงักจากน้ัน น าท่านเดินทางสู่เมืองอนัเดอรแ์มท  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

น าท่านนัง่รถไฟ สายกลาเซียร ์เอ็กเพลส  สู่เมืองเซอรแ์มท รถไฟวิ่งผ่านภูมิประเทศท่ีงดงามของ

เทือกเขาแอลป์ ผ่านชมอุโมงค์ สะพาน หุบเหว ผ่านสวิสแกรนด์แคนยอน และหุบเขาท่ีสูง 2,000 กว่า

เมตร ตลอดเสน้ทางท่านสามารถชมยอดเขาท่ีปกคลุมดว้ยธารน ้าแข็ง เจา้ของเสน้ทาง Furka-Oberralp 

Bahn ท่ีพาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์สู่เมืองแซรม์ทั เมืองท่ีไม่อนุญาตใหร้ถยนต์วิ่งและเป็นเมืองท่ีไดร้บั

การยกยอ่งวา่ปลอดมลพิษท่ีดีของโลก ตั้งอยู่บนความสูงกวา่ 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจา้ของยอด

เขาแมทเทอรฮ์อรน์ สญัลักษณข์องสวิตเซอรแ์ลนด ์อิสระใหท้่านไดช้มเมืองมีรา้นคา้มากมาย เมืองน้ีเป็นท่ี

ชื่นชอบของนักสกีจากทัว่โลก  

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านสู่เมืองเซอรแ์มท(Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอรท์ ยอดนิยมท่ีไดร้บัความนิยมสูง เน่ืองจาก

เป็นเมืองท่ีปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช ้ 

หลงัจากน้ันน าท่านเดินไปรา้นอาหารเพื่อรบัประทานอาหารค า่ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

น าทา่น เขา้สู่ที่พกั โรงแรม Pollux hotel Zermatt หรือเทียบเท่า 

ในกรณีท่ีไม่ไดพ้ักในเมืองเซอรแ์มท ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิน าพาท่านไปเดินเล่นท่ีเมืองเซอรแ์มทและยา้ยไปพกัท่ีเมือง

ขา้งเคียงแทน 
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(5)วนัที่หา้ ขึ้ นเขา เขาไคลน์แมทเทอรฮ์อรน์ - แทซ - เวเว่ย ์- มองเทรอซ์ - ปราสาทชิลลอง - โลซานน ์ 

สวนสาธารณะเดอน็องต ู– ศาลาไทย – โลซานน ์

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านสู่ สถานีเคเบ้ิลคาร ์MATTERHORN GLACIER 

PARADISE เพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาแมท

เทอร์ฮอรน์ท่ีสูงถึง 4,478 เมตร และไดช้ื่อว่าเป็นยอด

เขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสุดของเทือกเขาแอลป์ กระเชา้ไฟฟ้า

แบบพาโนรามาวิว (นั่งได้ 6 ท่าน) ไต่ความสูงเหนือ

ลานสกีอนักวา้งไกลสุดสายตา เป็นระยะทางยาวกว่า 8 

กิโลเมตร (ยาวท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด์) ชื่นชมกับ

ทิวทัศน์ท่ีสวยงาม ณ จุดสูงท่ีสุดบริเวณไคลน์แมทเทอร์

ฮอรน์ 3,883 เมตร สูงกวา่ยอดเขายูงเฟรา และยอดเขาเอกุยดูมิดี ในเขตมงต์ บลงัก ์ชมถ ้าน ้าแข็งท่ีอยู่สูง

ท่ีสุดในสวิส ถ่ายรูปกบัรูปแกะสลกัน ้าแข็งท่ีสวยงาม ลานหิมะกวา้งใหท้่านไดส้มัผสัอยา่งจุใจ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมือง 

น าท่านเดินทางโดย สู่เมืองแทซ (Teasch) จากน้ันเดินทางสู่เมืองเวเว่ย ์(Vevey) คือเมืองท่ีตั้งอยู่ในรฐัโว 

ของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ โดยตัวเมืองตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ต่างก็ขนาน

นามใหเ้มืองเวเว่ย ์เป็น "ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส"(Pearls of the Swiss Riviera) ท่ีแมแ้ต่ศิลปินตลกชื่อดัง

แห่งฮอลลีวูด้ “ชาลี แชปลิน” ยงัหลงไหลและไดอ้าศยัอยูท่ี่เมืองน้ีในบั้นปลายชีวิต  

น าท่านเดินทางสู่เมืองมองเทรอซ ์(Montreux) เมืองตากอากาศท่ีตั้งอยูริ่มทะเลสาบเจนีวา ไดช้ื่อวา่ริเวีย

ร่าของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน์ บา้นเรือน ริมทะเลสาบ 

น าท่านเดินทางสู่เมืองโลซานน์ (Lausanne) ซึ่งตั้งอยู่ตอนเหนือ

ของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับไดว้่าเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์โดย

ธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของสวิตเซอรแ์ลนด์ มีประวติัศาสตร์

อันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี4 ในสมัยท่ีชาวโรมันมาตั้งหลัก

แหล่งอยู่บริเวณริมฝั่งทะเลสาบท่ีน่ี เมืองโลซานน์มีความสวยงาม

โดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ท่ีสวยงาม และอากาศท่ีปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเท่ียวจากทัว่โลกใหม้า

พกัผ่อนตากอากาศท่ีน่ี 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

น าทา่น เขา้สู่ที่พกั โรงแรม Novotel Hotel Lausanne หรือเทียบเท่า 

ในกรณีท่ีไม๋ไดพ้ักเมืองโลซานน์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิน าพาท่านไปเดินเล่นท่ีเมืองโลซานน์และยา้ยไปพักท่ีเมือง

ขา้งเคียงแทน 

(6)วนัที่หก โลซานน ์– ซุค – ซูริค – น ้าตกไรน ์– ซิต๊ีทวัร ์  

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่เมืองซุก ZUG เมืองริมทะเลสาบ และเมืองท่ีรวยท่ีสุดในสวิตเซอรแ์ลนดเ์มืองซุกเคยเป็น

เขตปกครองท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียน้อยท่ีสุดของสวิตเซอรแ์ลนดแ์ต่ทวา่ปัจจุบนัซุก เมืองซกุ ZUG คือเมืองท่ีรวย

ท่ีสุดในสวิตเซอรแ์ลนด ์ โดยเรียกเก็บค่าภาษีในอตัราต่าท่ีสุดในโลก! ท าใหเ้ป็นขอ้ไดเ้ปรียบในเชิงการ

ต่อรองราคาทางธุรกิจและยงัติดอนัดบัเมืองท่ีสะอาดท่ีสุดหน่ึงในสิบของโลกอีกดว้ย น าท่านชม ทะเลสาบ

ซุก อีกหน่ึงทะเลสาบท่ีสวยท่ีสุดในสวิตเซอรแ์ลนดอ์ีกแหง่หน่ึง นอกจากความสวยงามของทะเลสาบน้ัน 

เรายงัไดส้มัผสักบัฉากหลงัท่ีเป็นภูเขาและบรรยากาศสุดแสนจะเป็นธรรมชาติ ด่ืมด่ากบัอากาศท่ีบริสุทธ์ิ

บริเวณรอบๆเมือง ซุกชมCLOCK TOWER ท่ีมีความสูง 52 เมตร มองเห็นไดม้าแต่ไกล สรา้งขึ้ นในศตวรรษ
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ท่ี 13 หลงัคาเป็นสีฟ้าขาว และนาฬิกาท่ีตั้งอยูเ่ป็นนาฬิกาดาราศาสตรท่ี์สามารถบอกขา้งข้ึน ขา้งแรมของ

พระจนัทรบ์อกวนัในสปัดาหไ์ดด้ว้ยชม St. Oswald’s churchเป็นโบสถส์ไตลโ์กธิคสรา้งขึ้ นเมื่อปี 1478 

ประตูเขา้โบสถม์ีสองบาน มีรูปสลกัของพระแม่มารีอุม้เด็กอยูต่รงกลางขนาบขา้งดว้ยSt. Anne และผู ้

อุปถมัภ ์

กลางวนั    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

หลงัจากน้ัน น าท่านเดินทางสู่เมืองชฟัเฮาเซิน (Schaffhausen) ระยะทาง 52 กิโลเมตร สู่เมืองเล็กๆ 

ตั้งอยูริ่มแม่น ้าไรน์ (Rhine River) ชมน ้าตกไรน ์เป็นน ้าตกท่ีไหล

ออกจากทะเลสาบคอนสตนัซ ์ (Lake Constance) ผ่าน ไม่

เพียงแต่เป็นน ้าตกกวา้งท่ีสุดในทวีปยุโรปเท่าน้ัน แต่ยงัรายลอ้ม

ดว้ยทศันียภาพอนังดงาม ใกล้ๆ  กบัตวัน ้าตกมีปราสาทยุคกลาง 

ปราสาทเลาเฟิน” (Laufen) ใครอยากชมความงามของน ้าตก

แบบใกลช้ิด หลงัจากน้ัน น าทา่นเดินทางกลบัสู่ เมืองซูริค 

น าท่านผ่านชมยา่นเมืองเก่า LINDERHOF ประกอบไปดว้ยโบสถใ์นสมยักลาง สถานท่ีโดดเด่นเห็นจะเป็น

มหาวิหารคู่บา้นคู่เมือง กรอส มุนเตอร ์(Grossmunste Church) ซึ่งถือเป็นเอกลกัษณข์องเมืองซูริค ตั้งอยู่

บริเวณริมฝั่งแม่น ้าลิมมตั (Limmat River) ปัจจุบนักลายเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวของซูริค ตามต านาน

เล่าวา่ กษัตริย ์ Charlemagne ทรงสรา้ง หอคอยสูง CHARLEMA ของมหาวิหารแห่งน้ีขึ้ นในช่วงปลาย

คริสตศ์ตวรรษท่ี 8 ตรงบริเวณหลุมฝังศพของ Saint Felix และ Saint Regula สองนักบุญผูย่ิ้งใหญ่ซึ่งถูก

คน้พบณ ท่ีแห่งน้ี  ถดัไปไม่ไกลคือโบสถอ์ีกแห่งหน่ึง มชีื่อวา่ Peterskirche หรือ St.Peter’s Church โดย

ดา้นบนสุดของโบสถเ์ซนตปี์เตอรน้ั์นเป็นท่ีตั้งของหน้าปัดนาฬิกาท่ีติดอนัดบัหน้าปัดนาฬกิาท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

โลก อีกดว้ย โดยหน้าปัดนาฬกิาของโบสถม์ีเสน้ผ่าศูนยก์ลางประมาณ 8.7 เมตร และ โบสถฟ์รอมุนสเตอร ์

(Fraumunster abbey) ท่ีมีหน้าต่างกระจกสีอนัสดใสสวยงาม ฝีมือออกแบบของศิลปินชื่อดงั ไดแ้ก ่

Giacometti และ Chagallถา้มีเวลาเหลือ น าท่าน ชอ้ปป้ิงบริเวณถนน BAHNHOFSTRASSE ยา่นชอ้ปป้ิงท่ี

หรูหราท่ีสุดในเมืองซูริค และใหญ่ท่ีสุดในสวิตเซอรแ์ลนด ์ ถนนสายน้ีไม่ใช่ถนนสายท่ีดีท่ีสุดในสวิสอยา่ง

เดียวเท่าน้ัน แต่ยงัเป็นถนนท่ีดีท่ีสุดในยุโรปดว้ย อิสระท่านชอ้ปป้ิง เลือกซื้ อสินคา้ตามอธัยาศยั โดยสองฝั่ง

ของถนนจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้แบรนดด์งัมากมาย ทั้งของสวิสเองและจากนานาชาติ นอกจากน้ียงัมี

รา้นอาหาร ขนมต่างๆอีกมากมาย บนสองฝั่งถนนจะมีตน้ไมใ้หญ่ปลูกไวต้ลอดทางมคีวามร่มรื่นสามารถ

เดินชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งสบายใจ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารจีน 

น าท่าน เขา้สู่ที่พกั โรงแรม Novotel Hotel Zurich Airport Messe หรือเทียบเท่า 
 

 (7)วนัที่เจ็ด      ซูริค – สุวรรณภูมิฯ กรุงเทพมหานคร 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 อิสระใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

กลางวนั    รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

14:00 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินซูรคิ เมืองซูริคประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ มีเวลาใหท้่านท าคืนภาษี ณ สนามบิน 

เจา้หน้าท่ีคอยอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบตัรท่ีนัง่และโหลดสมัภาระในการเดินทาง 

18.00 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินสวิสแอร ์เท่ียวบินท่ี LX180 

(8)วนัที่แปด      สวุรรณภูมิฯ กรุงเทพมหานคร 

10.25 น. คณะเดินทางถึง ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ ดว้ยความสวสัดิภาพ และ ความประทับใจ 

*************************************************** 
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หมายเหต ุ

**โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมะสม เน่ืองจากสภาพอากาศ, การล่าชา้อนัเน่ืองมาจาก มาตรการดา้น

สาธารณะสุขเน่ืองดว้ยโรคระบาดCOVID -19  , สายการบิน และสถานการณใ์นตา่งประเทศท่ีทางคณะเดินทางในขณะน้ันเพื่อความ

ปลอดภยัในการเดินทาง โดย บริษัทฯ ไดม้อบหมายใหห้วัหนา้ทวัรผ์ูน้ าทวัรม์อี านาจตดัสินใจ ณ ขณะน้ันโดยการตดัสินใจ จะค านึงถึง 

ผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั 

**ก่อนจองทวัรทุ์กครั้ง กรุณาอ่านโปรแกรมอยา่งละเอียดทุกหน้า และทุกบรรทดั เน่ืองจากทางบริษัทฯจะอิงตามรายละเอียดของ

โปรแกรมท่ีขายเป็นหลกั 

** หากลูกคา้ท าการจองแลว้ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ลูกคา้ไดอ้า่นรายละเอียดไดค้รบถว้น ตกลงตามเง่ือนไขของบริษัทฯ แล้ว 
 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง : 12-18 เมษายน 2566 (สงกรานต)์ 

คณะผูเ้ดินทาง ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่) 2-3 ท่าน/หอ้ง 135,900 บาท 100,900 บาท 

เด็กอายุมากกว่า 7-12 ปี พกักับ 1 ผูใ้หญ่ 130,900 บาท  100,900 บาท  

เด็กอายุมากกว่า 7-12 ปี พกักับ 2 ผูใ้หญ่ (มี

เตียง) 
109,900 บาท 80,900 บาท 

เด็กอายุต า่กว่า 7 ปี พกักับ 2 ผูใ้หญ่ (ไม่มีเตียง)   96,900 บาท 65,900 บาท 

หอ้งพกัเดี่ยวเพ่ิมท่านละ  13,500 บาท 

มีวีซ่าเชงเกนแลว้ คืนค่าวีซ่า ท่านละ  4,500 บาท 

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตใหเ้ด็กอายุมากกว่า 7 ปีข้ึนไป เขา้พกัแบบไม่มีเตียง*** 
 

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

คณะผูเ้ดินทาง ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ (พกัหอ้งคู่) 2-3 ท่าน/หอ้ง 146,900 บาท 105,900 บาท 

เด็กอายุมากกว่า 7-12 ปี พกักับ 1 ผูใ้หญ่ 139,900 บาท  105,900 บาท  

เด็กอายุมากกว่า 7-12 ปี พกักับ 2 ผูใ้หญ่ (มี

เตียง) 
117,900 บาท 84,900 บาท 

เด็กอายุต า่กว่า 7 ปี พกักับ 2 ผูใ้หญ่ (ไม่มีเตียง) 103,900 บาท 69,900 บาท 

หอ้งพกัเดี่ยวเพ่ิมท่านละ  17,500 บาท 

มีวีซ่าเชงเกนแลว้ คืนค่าวีซ่า ท่านละ  4,500 บาท 

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตใหเ้ด็กอายุมากกว่า 7 ปีข้ึนไป เขา้พกัแบบไม่มีเตียง*** 



     
 

BW...Romantic Switzerland 8D5N (LX)-APR-MAY 2023  PAGE 10 

*** ราคานี้บริษัทฯขอสงวนสทิธิ์ในการเปล่ียนแปลงราคาตามภาษีน า้มันและ ราคาตั๋วของสายการบิน ณ วนัที่ 9 ม.ค. 

66 หากมีการเกบ็เพิ่มโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหลังจากออกราคานี้ ไปแล้ว 

*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสาร ผูใ้หญ่ตั้งแต่ 20 ท่านข้ึนไป 

หากผูโ้ดยสารที่เป็นผูใ้หญ่ต า่กว่า 20 ท่าน บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลือ่นการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงราคา 

หรือยกเลิกการเดินทาง 

*** บางโรงแรมไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง กรณีลูกค้าพัก 3 ท่าน ลูกค้าต้องจ่ายค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่ม 

*** กรณีทนีอน 3 ท่าน/ห้อง บางโรงแรมที่อาจจะไม่มี ลูกค้าจ าเป็นต้องจ่ายห้องพักเดี่ยวเพิ่ม (Single)  

*** กรณีห้องพักต่างประเภทกนั เช่น ห้องคู่ 2 ท่าน/ห้อง (Twin/Double) หรือ ห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple 

Room) หรือ ห้องพักเดี่ยว (Single) ห้องพักอาจจะไม่ติดกนั หรือ คนละชั้น เนื่องจากโรงแรมอาจจะแยกประเภทห้อง

แต่ละชั้นกนัไป แตกต่างกนั 

*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษ หรือต้องการระบุที่นั่งบนเครื่อง รวมถึงการสะสมไมล์ ของสายการบิน กรุณาแจ้ง

พรอ้มตอนจองทวัร ์หรือก่อนเดินทางอยา่งน้อย 35 วนัก่อนออกตัว๋ เพื่อบริษัทฯ จะไดด้ าเนินการแจง้ใหท้างสายการ

บินทราบท่ีนัง่บางที 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. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000บาท และค่ารกัษาพยาบาลในต่างประเทศ

วงเงิน 500,000 บาท (ประกนัไม่ครอบคลุมผูท่ี้มีอายุตั้งแต่ 75 ปี ขึ้ นไป) 

9. หวัหน้าทวัร ์คอยอ านวยความสะดวกเดินทางไป-กลบั 

อตัราน้ีไม่รวม!!! 

1.ค่าทิป 

   - คนขบัรถฯ วนัละ 2 ยูโร/คน/วนั โดยเฉล่ียท่านละ 18 ยูโรตลอดการเดินทาง 

   - ค่าทิปหวัหน้าทวัรไ์ทย วนัละ 2 ยูโร/คน/วนั โดยเฉล่ียท่านละ 21 ยูโรตลอดการเดินทาง  

2.ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาเพิ่มหอ้งพกัค่าอาหาร

และเครื่องด่ืมท่ีสัง่พิเศษในรา้นอาหารนอกเหนือจากท่ีทางบริษัทจดัใหย้กเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หาก

ท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเลเพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

3.ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 

4.ค่าทิปคนยกกระเป๋า 

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

6.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 
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7.ค่าธรรมเนียมน ้ามนัของสายการบิน (หากมีการปรบัขึ้ น) 

8.ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ (ไม่มีแจกกระเป๋า) 

9.ไม่มีแจกน ้าด่ืม 

การช าระเงินและการยกเลิก 

1. บริษัทฯ ขอรบัเงินมดัจ  าท่านละ 50,000 บาท หากท่านยินดีมดัจ าการเดินทางแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิในการคืนมดัจ าทั้งหมด (เน่ืองจากเป็นช่วงเทศกาล ทางสายการบินและโรงแรม คิดค่าบริการ 100%)  

ส่วนที่เหลือช าระก่อนเดินทาง 45 วนั หากมีการยกเลิกภายหลงั ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทั้งหมด

ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตาม 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 10 วนั ซึ่งจะเกิดขึ้ นไดก้็ต่อเมื่อไม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่าง

น้อย 20 ท่าน และหรือผูร้่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าไดค้รบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีน้ี ทางบริษัทฯ 

ยินดีคืนเงินใหท้ั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจดัหาคณะทัวรอ์ื่นให ้ถา้ท่านหาคนมาแทนไดโ้ดยลูกคา้ท่านอื่นมีวีซ่า

อยูแ่ลว้ หรือยื่นวีซ่าใหม่โดยตอ้งช าระค่ายื่นวีซ่าใหม่เองทั้งหมด 

3. เน่ืองจากรายการทัวร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือถูก

ปฏิเสธการเขา้ และออกประเทศไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุกกรณี  

4. หากด าเนินการออกตัว๋ไปแลว้ไม่สามารถเปล่ียนชื่อผูเ้ดินทาง รีฟันตัว๋เครื่องบิน หรือเปล่ียนแปลงใดๆ ไดท้ั้งสิ้ น 

เงื่อนไขการยกเลิก 

 ค่ามดัจ าทวัรจ์ะถูกน าไปจ่ายค่าตัว๋เครื่องบิน ค่าโรงแรมล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเรียกเงินคืนได ้หากผูเ้ดินทาง

ยกเลิกหรือไม่สามารถเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลไดก็ตามจะเป็นไปตามเงื่อนไขตามน้ี 

 กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทูตยกเลิกวีซ่า

ของท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ และไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ 

ทั้งสิ้ น 

การยกเลิก 

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

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

- กรณีออกตัว๋แลว้ หากท่านมีเหตุบางประการที่ไม่สามารถเดินทางได ้บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการคืน

ค่าตัว๋ (Non Refund) เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบิน 

 แจง้ยกเลิกล่วงหนา้ 1-29 วนั ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทวัรท์ั้งหมด  

แจง้ยกเลิกในวนัเดินทาง หรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทย หรือการเขา้ประเทศ บริษัทฯจะไม่มีการคืน

เงินทั้งหมด 

กระเป๋าเดินทางและสมัภาระ 

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

น ้าหนักเกิน ทางสายการบินอาจจะเรียกเก็บค่าระวางเพิ่มได)้ ควรใส่กุญแจอยา่งหนาแน่น (สาหรบัผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดัหรือ 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 นเครื่อง

ได ้1 ใบ/ท่านเช่นกนั  
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หมายเหตุ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะเล่ือนการเดินทางในกรณีที่ลกูคา้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธ์ิการเก็บค่าน ้ามนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรบัขึ้ นก่อนวนัเดินทาง 

3. ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิตอ้งแจง้ล่วงหน้า เน่ืองจากสาเหตุต่างๆ 

4. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน การเมือง การประทว้ง การนัดหยุด

งานการก่อการจลาจล ภยัธรรมชาติ การจราจรติดขดั และการประกาศฉุกเฉินจากรฐับาลกรณีโรคระบาด COVID-

19 

5. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากวา่มีการน าสิ่งของผิดกฎหมาย หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย

ดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้ หรือโดนปฎิเสธการเขา้เมืองทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ซึ่งอยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัทฯ 

6. บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ 

หรือ คนต่างดา้วท่ีพ านักอยู่ในประเทศไทย หรือเหตุการณท่ี์เหนือการณค์วบคุม 

7. บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อนัเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจาก

การโจรกรรม 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 

(ต้องมาโชว์ตัวที่สถานทูตเพ่ือสแกนลายนิว้มือทุกท่าน)  
***เอกสารทุกอย่างต้องแปลภาษาองักฤษ** 

ใช้เวลาพจิารณาโดยรวม 15-20 วันท าการ 
- ผูย้ืน่ค  าร้องตอ้งแสดงตวัและสแกนน้ิวมือ ณ วนันดัหมายยืน่ส าร้องท่ีศูนยย์ืน่ 
- วนัเวลานดัหมายเป็นไปตามกฎของสถานทูตและศูนยย์ืน่ 
- รูปถ่ายหากไม่ไดม้าตรฐาน ตอ้งท าการถ่ายใหม่ท่ีศูนยย์ืน่ โดยผูย้นืค าร้องตอ้งช าระเงินค่าถ่ายรูปดว้ยตนเอง 
- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผูย้ืน่ค  าร้องช าระเงินดว้ยตนเอง 
- ผูย้ืน่ค  าร้อง กรุณาส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทางท่ีเป็นปัจจุบนัท่ีสุด พร้อมกรอกขอ้มูลเบ้ืองตน้ส าหรับเพื่อใชใ้นการ 
ท านดัหมาย กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจริง พร้อมเบอร์โทร.ท่ีสามารถติดต่อได ้ไม่ควรใชเ้บอร์โทร.ผูแ้ทน 
ยกเวน้ ผูย้ืน่ส าร้องสูงอายมุาก ๆ หรือเด็กเลก็มาก ๆ 
- เอกสารตน้ฉบบัท่ีเป็นกาษาไทย อาทิ ส าเนาหนงัสือรับรองบริษทั / กิจการร้านคา้, ส าเนาทะเบียนบา้น (กรณีเด็ก), 
ส าเนาสูติบตัร (กรณีผูท่ี้อายตุ ่ากวา่ 18 ปี), ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาทะเบียนหยา่, ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, ส าเนาใบ 
เปล่ียนนามสกุล จะตอ้งถูกแปลเป็นภาษาองักฤษ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะบริการท่าน ยกเวน้ ส าเนาหนงัสือสัญญาซ้ือ 
ขายสัญญากูส้ัญญาอาชีพพิเศษท่ีมีเน้ือหาระบุเจาะจง กรุณาใชบ้ริการศูนยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพื่อหลีกเล่ียง 
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ความผิดพลาดในดา้นงานแปล ค่าใชจ่้ายผูย้ืน่ค  าร้องจะตอ้งช าระดว้ยตนเอง 

❑ หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน 
- โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกิน 6 เดือนหนงัสือเดินทางน้ีสามารถใชใ้ต ้แต่หากนบัแลว้ต ่า

กวา่ 6 เดือน ผูเ้ดินทางจะตอ้งไปยืน่ค าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ท่ีกองหนงัสือเดินทาง 
- หนา้หนงัสือเดินทางจะตอ้งมีหนา้วา่งส าหรับวีชาอยา่งนอ้ยไม่ต ่ากวา่ 3 หนา้ 
- หากท่านเปลี่ยนหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวติัการเดินทางของท่านจะ

เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่ค  าร้องขอวีซ่า 
- ท่านท่ีมีปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จ าเป็นตอ้งส่งใหก้บับริษทัทวัร์ หากมีการสูญหาย บริษทัฯ 

จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนั้นๆ 
❑ รูปถ่ายสีขนาด  33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รูป เน้นขนาดใบหน้า 

- ฉากหลงัสีขาวเท่านั้น เน่ืองจากสถานทูตจะตอ้ง
สแกนรูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเส้ือสีขาว) 

- รูปถ่ายหนา้ตรงหา้มใส่แวน่, เปิดหูเห็นหนา้,  
หา้มคาดผมและหา้มใส่หมวกหรือเคร่ืองประดบั
บดบงัหนา้ตา, หา้มใส่คอนแทก็เลนส์ชนิดสี
หรือบ๊ิก 

❑ ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
- กรณีเป็นเด็ก อายุต ่ากวา่ 18 ปี ใชส้ าเนาสูติบตัร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาองักฤษ 
- หากเด็กอายนุอ้ยกวา่ 18 ปี และยงัศึกษาอยูถึ่งแมมี้บตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอส าเนาสูติบตัรดว้ย

และกรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
❑ หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ท้ังเบอร์ท่ีท างาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ 
❑ ส าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ต้องแปลเป็นภาษาองักฤษ 
❑ ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-นามสกุล (ถ้ามี) หากเปลีย่นหลายรอบขอทุกใบ ต้องแปลเป็นภาษาองักฤษ 
❑ ส าเนาใบหย่า (ถ้ามี) ต้องแปลเป็นภาษาองักฤษ 
❑ หนังสือรับรองการท างาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมิรายได้ของผู้เดินทาง (ต้องเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น) 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรับรองการท างานของบริษทัท่ีท างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมี
รายละเอียดการเขา้ท างาน, อตัราเงินเดือน, ต าแหน่งงาน และระบุวนัลางานหรือระบุวนัท่ีเดินทางอยา่ง
ชดัเจน (หนงัสือรับรองการท างานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัยนืวีซ่า) 

- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใชห้นงัสือรับรองการท างานจะต้องคัดเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น (ตวัจริง) โดยระบุ
ต าแหน่งอตัราเงินเดือนในปัจจุบนั. วนัเดือนปีท่ีเร่ิมท างานกบัหน่วยงาน หรือ องคก์ร พร้อมใบลาและ ส าเนา
บตัรประจ าตวัราชการ 1 ชุด (หนงัสือรับรองการท างานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัยืน่วีซา) 

- กรณีเป็นเจ้าของกจิการ ใชส้ าเนาทะเบียนการคา้ หรือ ส าเนากรมพฒันาธุรกิจการคา้ หรือ ส าเนาหนงัสือ
รับรองความเป็นเจา้ของกิจการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาองักฤษ 

❑ กรณีท่านท่ีเป็นแม่บ้าน 
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- หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบียนสมรส 
- หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบียนสมรส

พร้อมแสดงส าเนาสูติบตัรบุตร ทั้งน้ีเพื่อแสดงความสัมพนัธ์การเป็นสามี-กรรยา หากไมมีบุตรตวัยกนั ควร
คดัหนงัสือช้ีแจงเก่ียวกบัความสัมพนัธ์การเป็นสามี-กรรยากนั โดยมิไดจ้ดทะเบียน 

❑ กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมีผูส้นบัสนุนค่าใชจ่้าย พร้อมแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน 
ทางดา้นการเงินของผูรั้บรอง พร้อมช้ีแจงโดยหนงัสือหรือจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ช้ีแจงการรับรองค่าใชจ่้ายใหแ้ก่ผู ้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพนัธ์ โดยเบ้ืองตนั ควรมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด หรือญาติใกลชิ้ดความสัมพนัธ์ไม่สามารถสืบ
ได ้หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยืน่ค  าร้องขอวีซาน้ี) 

❑ กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนกัเรียน หรือ นกัศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบนั 

เป็นภาษาองักฤษ (ฉบบัจริง) (หนงัสือรับรองการเรียนออกมาไม่เกิน 1 เดือนนบัจากวนัยืน่วีซ่า) 
❑ หลกัฐานการเงิน 

- สเตทเมน้ทจ์ากธนาคารบญัชีเงินฝากออมทรัพยส่์วนตวัขอยอ้นหลงั 6 เดือน  และอพัเดทถึงเดือนปัจจุบนั
ท่ีสุดหรือไม่ต ่ากวา่ 15 วนันับจากวนันดัหมายยืน่วีชา (จากธนาคารเป็นภาษาองักฤษ พร้อมประทับตรา
ธนาคาร) 

• กรณีมีเงินฝากในบญัชีนอ้ยเกินไปใน 1 เล่มหรือ 1 บญัชี กรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชีอ่ืนแนบดว้ยหรือ 
statement บญัชีอ่ืนร่วมดว้ย อาทิ เช่น บญัชีเงินฝากประจ า เป็นตนั 

• กรณีรับรองค าใชจ่้ายใหบุ้คคลในครอบครัว ตอ้งขอหนงัสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมาย
รับรองค าใชจ่้ายใหบุ้คคลในครอบครัวเป็นภาษาองักฤษ พร้อมประทับตราธนาคาร พร้อมระบุ
ความสัมพนัธ์เพื่อช้ีแจงต่อสถานทูตอีก 1 ฉบบัดว้ย โดยเฉพาะสามี-ภรรยา จะตอ้งมีส าเนาสมุตบญัชี
การเงินสวนตวัประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบียนสมรสแลว้ก็ตาม หากมีการเงินในบญัชีนอ้ย ฝ่ายท่ีมี
การเงินมากกวา่ตอ้งขอหนงัสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรับรองค าใชจ่้ายพร้อมระบุ
ช่ือและความสัมพนัธ์ช้ีแจงต่อสถานฑูตเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี***  ท้ังนี้เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพยีงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภูมิล าเนา –(ต้องมีตราแสตมป์จากธนาคาร) 

❑ กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี (กรณีไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หยา่ร้าง) (คัดลอกเป็น
ภาษาองักฤษเท่านั้น กรณีเป็นภาษาไทยต้องมีแปลภาษาอังกฤษแนบ) 
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดา จะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดินทางไปต่างประเทตกบัมารตาโดยมีการรับรองค าใชา้ยพร้อมแจง้ความสัมพนัธ์และยนิดีชดเชยเสียหายท่ี
อาจจะเกิดขึ้นโดยคดัฉบบัจริงจากอ าเภอตนัสังกดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบ
ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก
บุตรดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดา จะต้องมิใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัมารตาโดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายพร้อมแจง้ความสัมพนัธ์และยนิดีชดเชยเสียหายท่ีอาจจะ
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เกิดขึ้นโดยคดัฉบบัจริงจากอ าเภอตนัสังกดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบั
แปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแกบุตร
ดว้ย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางท้ังกบับิตาและมารดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัมารตาโดยมีการรับรองค าใชจ่้ายพร้อมแจง้ความสัมพนัธ์และยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นโดยคดัฉบบัจริงจากอ าเภอตนัสังกดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบั
แปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดวา่ฝ่ายใดเป็น
ผูดู้แลบุตร พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

*** การบิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมีใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ
ถึงแมว้า่หากจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค าร้องใหม่ก็ตอ้ง
ช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 
*** หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษทั ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนดัหมาย
และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะส่งเจา้หนา้ท่ีไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหาก
สถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษทัฯใครขอรบกนทานจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
*** กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากการไดว้ีชาแลว้ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิโนการแจง้สถานทูต ยกเลิกวีซ่า
ของท่าน เน่ืองจากการขอวีซาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษทัฯ 
*** เม่ือท่านไดช้ าระเงินค ามดัจ าหรือทั้งหมด ไม่วา่จะเป็นการช าระฝานตวัแทนของบริษทัฯ หรือช าระโดยตรงกบัทาง
บริษทัฯจะขอถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษทัฯ ท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 
** กรณีมีการขอใชห้นงัสือเดินทางในระหวา่งการยืน่วีชา ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บริษทัทวัร์ใหท้ราบล่วงหนา้ แต่หาก
กรณีท่านท่ีตอ้งใชห้นงัสือเดินทางก่อนก าหนดวนัยืน่วีซ่าและท่านไม่สามารถน าหนงัสือเดินทางมาแสตงไดท้นั ท่านนั้น
จะตอ้งมายืน่เด่ียวและแสดงตวัท่ีสถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกนั*** 
*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปทองเท่ียวยงัประเทศ
ตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วีชาปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวีซ่า
ท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิโนการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ่้ายท่ีเกิดขึ้นจริงและจะคืนใหท้่านหลงัจากทวัร์ออก
เดินทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะค านึงถึงประโยชน์และความ
ปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 
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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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