


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

IEY05 MEMORY OF GRAND SWITZERLAND 8วนั5คนื 

จงุเฟรา ซรูคิ ลเูซริน์ อนิเตอรล์าเคน เซอรแ์มท เจนวีา 
 

สุดคุ้ม... เที่ยวจดุเชค็อนิของสวิสครบในโปรแกรมเดยีว!!  
นั่งกระเช้าลอยฟา้ Eiger express พิชิตยอดเขาจุงเฟรา ‘’TOP OF EUROPE’’ นั่งรถไฟสู่หมู่บ้านเซอร์แมท  
ชมวิวยอดเขาแมทเทอรฮ์อร์น น ้าตกไรน์ น ้าตกที่ใหญท่ี่สุดในยุโรป ดูการผลิตชีสที่โรงงาน ลาเมซงเดอกรแูยร์   
เช็คอินแลนด์มาร์ค สะพานไม้ชาเปล อนุสาวรีย์สิงโตหนิ น ้าพุจรวดเจ็ทโด เก้าอ้ีสามขา สวนเดอน็องตู ศาลาไทย  

สวนเฮอเฮ่อมัท รูปป้ัน Charlie Chaplin ปราสาทชิลยอง ทะเลสาบเบรียนซ์ หมูบ้่านเลาเทอร์บรุนเนิน  
พิเศษ!!! ลิ้มลองเมนูยอดฮติ ‘’ชีสฟองดู’’ จากเมืองกรูแยรต์้นต ารับ สวรรค์ของคนรักชีส  

optional tour!! นั่งรถไฟสาย Gornergrat bahn หรือที่รู้จักกนัในชื่อ รถไฟไต่เขา 
 

เดินทางโดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS 
น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 Kg. + Carry on 7 Kg. 

 
 

วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

ราคาเดก็   
(บาท) 

ราคาเดก็  
ไมม่ีเตียง 
(บาท) 

พักเดี่ยว/เดนิทาง 
ท่านเดียว เพ่ิม 

(บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

02-09 กุมภาพันธ์ 66 69,900  
ไมม่ีราคาเดก็ 

(Infant ไมเ่กนิ 2ป ี
ราคา 12,500 บาท) 

61,400 17,500 25  

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

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



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

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

22-29 มนีาคม 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  

>> ไม่รวมค่าบริการและย่ืนวีซ่า (ประเทศสวิตเซอร์แลนด)์ 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 าการองค์การสหประชาชาติประจ ากรุงเจนีวา  
 

16.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 สายการบิน ETIHAD AIRWAYS 
โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋า 

19.10 น.     น าท่านเดินทางออกสู่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่  EY407 
23.15 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง   
 

 
 

 
 

02.50 น.  น าท่านเดินทางออกสู่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY051 
06.50 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร น าท่าน 
 ผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) จากนั้นน าท่าน

เดินทางสู่ เมืองเจนีวา Geneva  เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงิน และ การทูตตั้งอยู่มากที่สุดในโลก เป็นเมือง
ใหญ่อันดับสองของประเทศ (รองจากเมืองซูริค) โดยถือว่าเป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก
มากมาย เป็นภูมิภาคที่ใช้ภาษาฝร่ังเศสเป็นหลัก แวะถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คของเมืองนี้ เร่ิมต้นที่ ทะเลสาบเจนีวา 
Geneva Lake เป็นจุดท่องเที่ยวส าคัญของเมือง บริเวณโดยรอบทะเสสาบเต็มไปด้วยสวนสาธารณะ และ สวนหย่อมที่
สวยงาม และดึงดูดสายตาด้วย น ้าพุจรวดเจ็ทโด Jet d-Eau ที่มีน ้าพุพุ่งสูงถึง 400 ฟุตเหนือทะเลสาบเจนีวา นอกจาก
เต็มไปด้วยพ้ืนที่สีเขียวแล้ว ยังมีพ้ืนที่เขตเมืองเก่าที่มีตรอกซอกซอยที่มีความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์ แวะถ่ายภาพกับ 
Reformation Wall รูปปั้ นแกะสลักนนูของ 4 นักปราชญ์บนแนวก าแพงเมอืงโบราณ ประกอบด้วย William Farel, John 
Calvin, Theordor Beza และ John Knox บุคคลซ่ึงมีบทบาทส าคัญในการปฏิรูปคริสต์ศาสนานิกายโปรแตสแตนท์ใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่หนึ่ง          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี 

วันที่สอง         ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี-ทา่อากาศยานนานาชาติเจนวีา-เมอืงเจนีวา-ทะเลสาบเจนีวา-น ้าพุจรวดเจ็ทโด-  
 Reformation Wall-เก้าอี้สามขา-จัตุรัส Place des Nations-ที่ท าการองค์การสหประชาชาติประจ ากรุงเจนีวา- 
 วิหารเซนต์ปิแอร์-เมืองโลซานน์-สวนเดอน็องตู-รูปปั้ นลิง 3ตัว-ศาลาไทย           อาหาร เที่ยง, เย็น 
 
                        



 และอีกหนึ่งแลนด์มาร์คชื่องดัง เก้าอี้สามขา The broken 
chair ถูกสร้างขึ้นในปี 1997 โดยตั้งอยู่ที่ จัตุรัส Place des 
Nations เป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเจนีวา ภายรอบบริเวณที่
แห่งนี้มีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร และคาเฟม่ากมาย มีบริเวณให้
ทุกท่านได้แวะถ่ายภาพและพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย โดยตัว
เก้าอี้ตั้งประชันหน้าประตูทางเข้าส านักงานสหประชาชาติ 
สร้างขึ้นหลังจากการประชุมนานาชาติที่ประเทศแคนาดา 
ความหมายของมันก็เพ่ือเป็นการต่อต้านสงครามและเก้าอี้
สามขาก็เปรียบเสมือนผู้เคราะห์ร้ายจากสงครามนั่นเอง 
ถ่ายภาพด้านหน้า  ที่ท าการองค์การสหประชาชาติประจ ากรุง
เจนีวาPalace de Nations หนึ่งในอาคารที่ส าคัญที่สุดของ
กรุงเจนีวา อาคารสีขาวหลังใหญ่นี้ได้ใช้เวลาสร้างนานถงึ 8 ปี 
รวมถึง ถ่ายภาพด้านหน้า  วิหารเซนต์ปิแอร์ St.Peter's 
Cathedral ซ่ึงเป็นวิหารเก่าแก่ที่สวยงามมากของเจนีวา และ
มีอายุมากกว่า 850  ปี  ถือว่าเป็นสมบัติล ้าค่าที่สุดและมี
ความส าคัญต่อพัฒนาการด้านสังคมของเมืองนี้เป็นอย่าง
มาก ตัวมหาวิหารตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองเก่า สร้าง
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1160 และใช้เวลากว่า 400 ปี จึงสร้างเสร็จ ด้าน
ในของโบสถ์บางส่วนได้จัดเป็นโซนพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณ 
แสดงข้าวของเก่าแก่ที่ขุดค้นพบในเจนีวาด้านใต้ของโบสถ์ มี
หอคอยทางทิศเหนือและบันได 157 ขั้นให้ขึ้นไปชมวิวที่น่าชม
มาก ส่วนภายใต้มหาวิหารนี้เป็นหลุมโบราณคดี ที่ตั้งของซากชุมชนโรมัน และซากโบสถ์เก่าจากคริสต์ศตวรรษที่ 4 และ 6  

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1)  
 จากนั้นน าทา่นเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ Lausanne (ระยะทาง 

64 ก.ม. / 1 ชม.) เมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ติดกับทะเลสาบเจนีวา
ทางด้านเหนือ มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มีภูเขาโอบล้อม พร้อม
ทั้งทะเลสาบกว้างใหญ่ ผู้คนส่วนใหญ่ในเมืองจะพูดภาษา
ฝร่ังเศส เพราะเมืองโลซานอยู่ ใกล้กับชายแดนประเทศ
ฝร่ังเศส สภาพบ้านเรือนของโลซานน์เต็มไปด้วยตึกและ
อาคารรูปทรงคลาสสิกในช่วงสมัยศตวรรษที่  12-14 มี
บรรยากาศเงียบสงบไม่ วุ่นวาย จากนั้นน าท่านไปชม
บรรยากาศของย่านเมืองเก่าสมัยโบราณ อิสระให้ท่าน
พักผ่อนตามอัธยาศัยที่ สวนเดอน็องตู Le Denantou เป็น 
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ โดยบริเวณหัวมุมของสวน จะมีบันไดเล็ก และ รูปปั้ นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา Three 
monkey monuments อันเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงรัชกาลที่ 9 เมื่อทรงพระเยาว์ “รูปปั้ นลิง 3 ตัว”  ลิงตัวแรก
ท าท่าปิดตาข้างเดียว ตัวที่สองปิดทั้งปาก และตัวที่สามปิดหูข้างเดียว  ที่ในหลวงโปรดและฉายพระรูปไว้เสมอ สมเด็จพระ
พ่ีนาง ทรงนิพนธ์ว่าหมายถึง “ไม่ยอม ฟงั ดู พูด ในส่ิงที่เลว” และ ถ่ายรูปกับ ศาลาไทย Le Pavillon Thaïlandais สร้าง
โดยวิศวกรโยธา ช่างฝีมือและคนงาน 50 คน ร่วมกันสร้างช้ินส่วนทุกช้ินจากโรงงานในเมืองไทย รวมทั้งการท าฐานและ
บันไดด้วยหินแกรนิต ใช้ระยะเวลาประมาณสามเดือนจึงเสร็จส้ิน ขนส่งทางเรือจากประเทศไทยมายังสวิตเซอร์แลนด์ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) 
ที่พัก : Novotel Lausanne Bussigny 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
ชื่อโรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3) 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ Vevey (ระยะทาง 19 ก.ม./ 30 

นาที) เมืองที่แสนโรแมนติกและน่ารัก ตั้งอยู่ในรัฐโวของ
สวิตเซอร์แลนด์ นักท่องเที่ยวต่างก็ขนานนามเวเว่ย์ให้เป็น
ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส Pearls of the Swiss Riviera เพราะ
มีอากาศดอีบอุ่นเกอืบทุกฤดูกาล และเมื องนี้ยังยังเป็นทีต่ัง้
ของ  ส านักงานใหญ่ของบริษัทด้านอาหารของโลกอย่าง 
เนสท์เล่ Nestle อีกด้วย แวะถ่ายรูปกับจุดไฮไลท์ของเมือง
เร่ิมต้นที่ ส้อมยักษ์ The Fork  ส้อมยักษ์นี้เป็นผลงานของ
ศิลปินสวิส Jean-Pierre Zaugg สร้างขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลอง
พิพิธภัณฑ์ Alimentarium คร้ังแรกที่ส้อมยักษ์ได้ปักลงใน
ทะเลสาบคือปี 1995 แต่อยู่ได้เพียงปีเดียว  ส้อมยักษ์ถกูยา้ย
ไปอยู่ในสวนเมืองลูเซิร์นมากกว่าสิบปี ก่อนที่ชาวเมือง เว
เว่ย์จะยื่นเร่ืองเพ่ือทวงคืนส้อมนี้ส าเร็จ ในที่สุดส้อมยักษ์จึง
ได้กลับมาปักกลางทะเลสาบอีกค ร้ังในปี  2008 และ
กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ
เคียงคู่กับ รูปปั้ นชาลีแชปปลิน้ Charlie Chaplin ศิลปินชาว
อังกฤษที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงในอเมริกาที่มีชื่อเสียงโด่ง
ดังมากและเขาเลือกเวเว่ย์เป็นสถานที่พักกายใจในบั้นปลาย
ของชี วิตจากนั้นน าท่านเดินทางสู่  เมืองมองเทรอซ์  
Montreux  แวะถ่ายภาพกับวิวสวยๆของภูเขาที่โด่งดังของ
เมืองมองเทรอซ์ นั่นก็คือ Dent de Jaman ที่มีดอกไมป้า่ทีม่ี
สวยงามอยู่มากมาย เส้นทางมาภูเขาลูกนี้นี้ใช้ส าหรับการ
เดินป่า ว่ิง และท่องเที่ยวธรรมชาติเป็นหลัก และ ถ่ายภาพ
ด้านหน้าปราสาทซิลยอง Chillon castle ปราสาทสไตล์
กอทิกแห่งมองเทรอซ์ เป็นปราสาทแห่งตระกูลซาวอย อายุ
เก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็นปราสาทแห่งความภูมิใจของชาว
สวิส จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองกรูแยร์ Gruyeres 
(ระยะทาง 41 ก.ม./ 1 ชม.) ส่ิงที่มีช่ือเสียงของกรูแยร์ที่โด่ง
ดังไปทั่วโลก คือ “ชีสกรูแยร์” ได้ชื่อว่าเป็นยอดชีสของ
สวิตเซอร์แลนด์ เป็นชีสที่มีขนาดใหญ่ราวกับเค้กมีเนื้อสี
เหลืองเหมือนเนยแข็ง มีรสชาติหวานปนเค็มเล็กน้อย หาก
ไปเที่ยวที่เมืองนี้ไม่ควรพลาดชิมชีสที่เป็นผลิตภัณฑ์ชื่อดัง
ของประเทศ 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) 
 พาทุกท่าน เข้าชม โรงงานชีส ลาเมซงเดอกรูแยร์ (La Maison du Gruyere) โรงงานผลิตชีสชื่อดัง เหมาะส าหรับคนที่รัก

ชีสเป็นชีวิตจิตใจ อีกทั้งให้ทุกท่านเรียนรู้วิธีการผลิตและชิมชีสที่โด่งดังที่สุดของประเทศสวิส ระยะเวลาเยี่ยมชมประมาณ 
30 นาที ด้านในมีพิพิธภัณฑ์บอกเล่าความเป็นมาของการท าชีส มาตั้งแต่ยุคโบราณ มีห้องโชว์การท าชีสกันสดๆ พร้อมทั้ง
ชั้นวางชีสที่บ่มตามระยะเวลาต่างๆ หากทุกท่านเดินจนรู้สึกหิว สินค้าตัวที่แนะน าให้ซ้ือคือ กรูแยร์ชีส รองลงมาคือเมอแรงค์ 
เมอแรงค์ของที่นี่ เขาว่ากันว่าถ้าน ามาทานกับชีสกรุยแยร์แล้วจะอร่อยมากเลยทีเดียว 

 จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองทาซ (Tasch) (ระยะทาง 179 ก.ม. / ใช้เวลา 2 ชม. 30 นาที)   
เย็น   รับประทานอาหารเยน็ (มื้อที่5) 

ที่พัก :  Hotel Elite Tasch 3* หรือระดับใกล้เคียงกนั 
ชื่อโรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 

วันทีส่าม เมอืงโลซานน-์เมืองเวเว่ย์-สอ้มยกัษ์—รูปป้ันชาลีแชปปลิ้น-เมืองมองเทรอซ์- Dent de Jaman -ปราสาทซิลยอง 
 -เมอืงกรูแยร์-โรงงานชีส ลาเมซงเดอกรูแยร์-เมืองทาช          อาหาร เชา้, เที่ยง, เย็น                                                                                                                  
 อาหาร เชา้,เย็น 
 



 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6) 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเซอร์แมท Zermatt ด้วย Shuttle Train จากสถานีรถไฟทาซสู่สถานีรถไฟเซอร์แมท ราคาทัวร์
รวมค่าโดยสารส าหรับการเดินทางสู่เซอร์แมทแล้ว ให้ท่านเดินเที่ยวชมหมู่บ้านเซอร์แมทที่มีบรรยากาศสบายๆล้อมด้วยเขา
สูงสวยงาม เป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น ้ามันเช้ือเพลิง แต่ใช้แบตเตอร่ีเท่านัน้ เซอร์
แมทเป็นเมืองที่มีประชากรน้อยมาก และอาชีพหลัก
ของคน พ้ืน เมื อง  คือพนักงาน โรงแรมแล ะ
ร้านอาหาร ซ่ึงรายได้หลักของเมืองนี้มาจากการ
ท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว ในวันที่อากาศ
เอื้ออ านวย จากเมืองด้านล่างนี้ถ้าสภาพอากาศดี
และสดใด จะสามารถมองเห็น ยอดเขาแมทเทอร์
ฮอร์น ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดใน
สวิส ที่ความสูง 3,833 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ซ่ึง
ความสูงของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สูงเด่นเป็น
สง่าท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ และมีรูปทรงที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของแมทเทอร์ฮอร์น แบบ
สามเหลี่ยมคล้ายปิรามิดที่จุดสูงสุดบนยอด และมี
ความโดดเด่นไปอีกเมื่อเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ได้
เป็นโลโก้ของช็อคโกแล็ตดังทับเบอร์โรน ให้เวลา
ท่านอิสระเลือกเดินชมบรรยากาศความสวยงาม
ของหมู่บ้านเซอร์แมทตามอัธยาศัย หรือ optional 
tour!! นั่งรถไฟสาย Gornergrat bahn หรือที่รู้จัก
กันในชื่อ รถไฟไต่เขา ขึ้นสู่ยอดเขากอร์นเนอร์แกรต 
(Gornergrat) เพ่ือชมความสวยงามของยอดเขา 
Matterhorn โดย  สถานี รถ ไฟตั้ งอยู่ ใน เมื อง 
Zermatt รถไฟขึ้นเขา Gornergrat เส้นทางนี้ ใช้
เวลา 33 นาทีจาก Zermatt ไปยัง Gornergrat 
รถไฟเร่ิมปีนขึ้นไปในระดับความสูงมากกว่า 1,500 
เมตรถึง 3 ,100 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ท่าน
สามารถแวะลงที่สถานีกลาง Findelbach, Riffelalp, Riffelberg และ Rotenboden ในแต่ละสถานีจะมีไฮไลท์ของ
ธรรมชาติพร้อมวิวของ Matterhorn สถานีส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยหิมะเกือบตลอดทั้งปี ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับยอดเขา 
Matterhorn ได้อย่างสวยงาม และ ด้านบนจะมีโรงแรม และ ร้านอาหารเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นมาเยือน อิสระตาม
อัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย (ราคารถไฟสาย Gornergrat bahn เดินทางไป-กลับจากสถานี  Zermatt ถึง สถานี 
Gornergrat ราคาท่านละ 126 CHF ราคาอาจมีการปรับเปลีย่นโปรดติดต่อเจ้าหนา้ทีเ่พ่ือซ้ือลว่งหน้าอยา่งนอ้ย 7-14วันกอ่น
เดินทาง ) 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7) 
บ่าย น าท่านเดินทางลงจาก หมู่บ้านเซอร์แมท Zermatt ด้วย 

Shuttle Train และเดินทางสู่ เมือง Iseltward  (ระยะทาง 
121 ก.ม. / 2 ชม.)  แวะถ่ายภาพที ่ทะเลสาบเบรียนซ์ Brienz 
ตามรอยซ่ีร่ีย์ดัง สหายผู้กอง เป็นฉากที่ทะเลสาบที่
พระเอกเล่นเปียโน และนางเอกอยู่บนเรือนั่นเอง บริเวณ
นั้นเป็นชุมชนขนาดเล็กที่มีการใช้ชีวิตกันอยู่อย่างเป็น
ธรรมชาติมาก ซ่ึงเหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการหลีกหนีจาก
ความเป็นอยู่ในเมืองอย่างแท้จริง เพราะที่นี่มีร้านอาหาร
เพียงไม่กี่ร้าน ส่ิงที่ถือว่าเป็นรางวัลของที่นี่คือทิวทัศน์
ความงามตามธรรมชาติที่มีทะเลสาบ Brienz สีเขียว
มรกตอยู่เบื้องหลัง และน าทุกทา่นเดินทางสู่ เมืองอินเตอร์

วันทีส่ี่ เมอืงทาซ-หมู่บา้นเซอร์แมท-ชมวิว ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น-เมือง iseltward-ทะเลสาบเบรียนซ์-เมอืงอนิเตอร์ลาเคน – 
 สวนเฮอเฮ่อมทั-ยา่นเมืองเกา่ Unterseen      อาหาร เชา้, เที่ยง, เยน็                                                                                                                   
 



ลาเคน Interlaken พาทุกท่านชม เมืองอินเตอร์ลาเคน 
Interlaken เมืองตากอากาศเล็กๆที่สวยเหมือนในฝัน เป็น
เมืองแห่งสองทะเลสาบ ต้ังอยู่ระหว่างทะเลสาบ ทูน และ
ทะเลสาบเบรียนซ์ ล้อมรอบด้วยภูเขามีทิวทัศน์บริสุทธิ์และ
สวยงามมาก สวนเฮอเฮ่อมัท Hohematte พ้ืนที่เปิดโล่งสี
เขียวของเมือง เป็นสนามหญ้าสีเขียวกว้างใหญ่อยู่หน้า
โรงแรม  The VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & 
Spa มีวิวอันสวยงามซ่ึงสามารถมองเห็น 3 ยอดเขาได้ทั้ง
ยอดเขาไอเกอร์ (Eiger), เมินช์ (Mönch) และ ยอดเขา
ยุงเฟรา(Jungfraujoch) อิสระ ให้ท่ านเดินเล่นและไป
ถ่ ายภาพกับ ย่ าน เมืองเก่า  Old Town หรือเ รียกว่า 
Unterseen ต้ังอยู่เลียบกับแม่น ้าอาเร่ บริเวณเชิงเขา Harder เมืองเก่าแห่งนี้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1471 อาคารหลายๆ แห่ง
ยังคงถูกอนุรักษ์เอาไว้อย่างดี 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8) พิเศษให้ท่านได้ชิมเมนู ‘’ชีสฟองดู’’ 
แสนอร่อยทานคู่กับขนมปังโฮมเมดและเคร่ืองเคียงต่างๆ หนึ่งใน
วัฒนธรรมของยุโรปที่ขึ้นชื่อเร่ืองความอร่อยเฉพาะตัว มื้อนี้จะได้ชิม
ชีสฟองดูแบบต้นต าหรับ วิธีการกนิฟองดชูสีในแบบสวสินัน้ คือการใช้ไม้
ปลายแหลมที่มีลักษณะเหมือนส้อมจ้ิมขนมปังและจุ่มลงไปในหม้อชีส  
ที่พัก :  Hey hotel 4* หรือระดบัใกล้เคียงกัน ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก  
ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 

 
 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9) 
น าท่านเดินทางไปสู่ สถานีรถไฟที่ใหม่ สถานีกรินเดิล
วาลด์ (Grindelwald Terminal) (ระยะทาง20ก.ม./ 30 
นาที) พาท่านนั่ง กระเช้าลอยฟ้าไอเกอร์เอ็กซเพรส 
(Eiger Express gondola) ไปสู่ ยอดเขาจุงเฟรา ได้ชื่อ
ว่าเป็น Top Of Europe  เป็นหนึ่งในยอดเขาที่สุดที่สุด
บนเทือกเขาแอลป์ ยอดเขาจุงเฟรามีความสูงถึง 4,158 
เมตร มีอาคารและสถานีรถไฟที่สูงที่สุดในยุ โรป  
ล้อมรอบด้วยภูเขาไอเกอร์ เมินช์ และยุงเฟรา นอกจากนี้
ที่นี่ยังเป็นบริเวณแรกในเทือกเขาแอลป์ที่ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย อิสระให้ท่านเที่ยวชม 
ปราสาทน ้าแข็ง Ice palace สร้างข้ึนจากกองน ้าแข็งที่
ก่อตัวอยู่ใต้ระเบียงชมวิวลงไป 20 เมตร เป็นจุดถ่ายรูป
สวยๆที่นี่ซ่ึงเกิดจากไกด์ภูเขา 2 คนได้เร่ิมสลักน ้าแข็ง
เข้าไปเป็นโถงกว้างขนาด 1,000 ตารางเมตร โดยใช้
เพียงส่ิวเจาะน ้าแข็งและเลื่อยในปี 1930 โดยท าทางเดิน
เหมือนโพรงถ ้าเข้าไป เพ่ือชมรูปสลักน ้าแข็งต่างๆ 
อุณหภูมิภายในถ ้ าจะคงที่อ ยู่ที่  -3  องศา Alpine 
Sensation Adventure Tunnel อัลไพน์ เซนเซชัน หนึ่ง
ในสถานที่เที่ยวของจุงเฟรา อุโมงค์ความยาว 250 เมตร 
แสดงเร่ืองราวของการรถไฟจุงเฟราและการพัฒนา
ของการท่องเที่ยวในเขตเทือกเขาแอลป์ และ Sphinx 
Observatory สฟิงซ์ฮอลล์ พาขึ้นลิฟต์ที่เร็วที่สุดใน
สวิตเซอร์แลนด์ไปเพียง 25 วินาทีก็จะถึงห้องชมวิวที่จะมองเห็นธารน ้าแข็งได้ในทุกสภาพอากาศ ซ่ึงในวันฟา้ใสจะสามารถ

วันทีห่้า เมอืงอนิเตอร์ลาเคน- สถานีกรินเดลิวาลด์-กระเช้าลอยฟา้ไอเกอร์เอก็ซเพรส-ยอดเขาจุงเฟรา-ปราสาทน ้าแข็ง-อุโมงค์อัล
ไพน์ เซนเซชัน-จุดชมวิวสฟงิซ์ฮอลล์-สถานีเลาเทอร์บรุนเนนิ-หมู่บา้นเลาเทอร์บรุนเนิน-น า้ตกชเตาบ์บาค-เมืองลูเซิร์น 

               อาหาร เชา้, เที่ยง, เยน็                                                                                                                   
 



เปิดออกไปยังลานชมวิวกลางแจ้งที่อยู่สูงจากระดับน ้าทะเล 3,571 เมตร พร้อมวิวธารน ้าแข็งอเล็ตช์ มองเลยไปถึง
ฝร่ังเศส เยอรมนีและอิตาลีได้อีกด้วย ราคาทัวร์รวมค่าโดยสารส าหรับข้ึนยอดเขาจุงเฟราแล้ว 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10) ร้านอาหารพร้อมวิวแสนสวยบนยอดเขาบนยอดเขาจุงเฟรา 
จากนั้นน าทุกท่านเดินทางลงจากยอดเขาจุงเฟรา โดยนั่ง
รถไฟสู่ สถานีเลาเทอร์บรุนนเนิน ระหว่างทางให้ท่านได้ชม
ความสวยงามของธรรมชาติและความเป็นอยู่ของชาว
สวิส จากนั้นน าท่านเที่ยวชม หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน 
Lauterbrunnen เป็นหมู่บ้านที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาสูงชัน
และยังมี น ้าตกชเตาบ์บาค Staubbach ไหลลงมาจากหนา้
ผา ท าให้ทัศนียภาพของหมู่บ้านแห่งนี้สวยงามมากขึ้น แม้
จะเป็นหนึ่งในหมู่บ้านวิวสวยที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมา
ต่อเนื่อง แต่เลาเทอร์บรุนเนินยังคงเป็นหมู่บ้านที่เงียบ
สงบ ไม่วุ่นวาย แถมยังเป็นทางผ่านไปยังจุดทอ่งเทีย่วตา่ง 
ๆ ในเทือกเขาแอลป์อีกด้วย อิสระให้ท่านเก็บภาพความ
ประทับใจและเดินเล่นในหมู่บ้าน จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (ระยะทาง 79 กม. ใช้เวลา 1 ชม. 20 นาที) เมือง
ท่องเที่ยวชื่อดังของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆในสวิตเซอร์แลนด์ของคนไทยที่มักแวะไปเยือนกัน 

เย็น   รับประทานอาหารเยน็ (มื้อที่11)  
ที่พัก :  Hotel ibis style Luzern 4* หรือระดบัใกล้เคียงกนั 
ชื่อโรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 
 
 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที1่2) 
น าท่านเดินทางสู่  เมืองลูเซิร์น ในเมืองลูเซิร์นส่วนใหญ่
รวมตัวกันในเขตเมืองเก่าและบริเวรทะเลสาบ พาทุกท่าน
เก็บภาพความประทับใจ เร่ิมต้นจากสัญลกัษณ์ของเมอืงคือ 
สะพานไม้ซาเปล Chapel bridge  สะพานไม้อายุเกือบ 700 
ปี เป็นสะพานมีหลังคาคลุมที่ทอดข้ามแม่น ้ารอยส์จากสถานี
รถไฟไปสู่ ฝ่ังเมืองเก่า มีจุดเด่นคือภาพเขียนบนคานไม้ 
อนุสาวรีย์สิงโตหิน The Lion Monument ที่แกะสลักอยู่บน
หน้าผา บริเวณหัวของสิงโตจะมีโล่ซ่ึงมีกากบาทสัญลักษณ์
ของสวิตเซอร์แลนด์อยูโ่ดยสร้างขึ้นเพ่ือเป็นเกยีรติแด่ความ
กล้าหาญ ซ่ือสัตย์และจงรักภักดีของทหารสวิสที่เสียชีวิตไป
ในการต่อสู้ป้องกันพระราชวังระหว่างการปฏิวัติใหญ่ของ
ฝร่ังเศส และชมวิวสวยๆของ ทะเลสาบลูเซิร์น หรืออีกชื่อที่
เรียกว่า ทะเลสาบสี่แคว้นแดนป่าไม้ (Lake of the four 
forest cantons) อยู่บริเวณปากแม่น ้ารอยซ์ ได้ชื่อว่าเป็น
สถานที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์เลยทีเดียว จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ เมืองซุก ZUG (ระยะทาง 31 ก.ม. / 45 นาที) 
เป็นเมื่องที่ร ่ารวยที่สุดในประเทศ และเป็นเมืองที่ติดอันดับ
หนึ่งในสิบของโลกที่สะอาดที่สุด เป็นเมืองเก่าที่คงความ
สวยงามของพ้ืนหินแบบยุโรปในยุคกลาง ส่ิงที่จะท าให้ท่าน
ประทับใจคือรู้สึกได้ถึงอากาศที่สดช่ืนและสะอาดเพราะเมือง
นี้ตั้งอยู่บนทะเลสาบ แวะช้อปป้ิงที่ Lohri AG Store ร้านที่มี
นาฬิกาชั้นน าระดับโลก ให้ท่านเลือกซ้ือเลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani 
Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ  น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาฟฟเ์ฮา
เซิน Schaffhausen (ระยะทาง 93 ก.ม. / 2 ช.ม.) เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ โดยมีแม่น ้าไรน์ Rhein ไหลผ่าน

วันทีห่ก เมอืงลูเซิร์น-สะพานไม้ซาเปล-อนสุาวรียส์ิงโตหนิ-ทะเลสาบลเูซิร์น-เมอืงซุก- Lohri AG Store ร้านที่มนีาฬิกาชัน้น าระดับ
โลก-เมอืงซาฟฟเ์ฮาเซิน-แมน่ า้ไรน-์เมืองซุริค-สะพาน Münsterbrücke-โบสถ์ Fraumünster-โบสถ์ Grossmünster- 

 โรงละครโอเปร่าซูริค-ถนนบานโฮฟซตราสเซอ        อาหาร เชา้, เที่ยง, เยน็                                                                                                                   
 



เมือง ให้ท่านชมความงามของ น ้าตกไรน์ เป็นน ้าตก
ขนาดใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรป ต้ังอยู่บนแม่น ้าไรน์
บริเวณพรมแดนระหว่างรัฐชาฟเฮาเซินกับรัฐซูริค 
น ้าตกแห่งนี้มีความกว้าง 150 เมตรและสูง 23 เมตร 
แม่น ้าไรน์เกิดข้ึนเมื่อประมาณ 14,000 ถึง 17,000 ปี
ก่อนในช่วงยุคน ้าแข็งสุดท้าย เกิดจากการละลายของ
หิมะและยังมีปลาด้วย ซ่ึงปลาทั่วไปไม่สามารถว่ายขึ้น
น ้ าตกแห่งนี้ ไ ด้  มี เ พียงปลาไหลเท่านั้นที่มี เทคนิค
เฉพาะตัวในการไต่ข้ึนน ้าตก น ้าตกไรน์มีน ้าเป็นสีเขียว
มรกตใสไหลอย่างเชี่ยวกราดเกิดภาพที่งดงาม ให้ท่าน
สูดอากาศบริสุทธิ์และสัมผัสต้นไม้ใหญ่เรียงรายทั่ว
บริเวณ และถ่ายภาพเก็บความประทับใจกับความ
สวยงามของน ้าตกไรน์   

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่13)  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองซุริค Zurich (ระยะทาง 52 กม./ 1 
ชม.) น าท่านเก็บภาพความประทับใจกับสถานที่ต่างๆ 
สะพาน Münsterbrücke  หรือเป็นที่ รู้จักกันในนาม 
Helmhausbrücke เป็นสะพานข้ามถนนและเดินเท้าที่
เปิดขึ้นในปี 2381 ต้ังอยู่เหนือแม่น ้า Limmat ในใจกลาง
เมืองซูริค สะพานสามารถเดินข้ามไปมาได้ ระหว่างสอง
ฝ่ังของ โบสถ์ ส า คัญของ ซู ริค  ฟากนึ งมี  โ บสถ์  
Fraumünster ที่เลื่องชื่อเร่ืองความงดงามของกระจก
สี ซ่ึงโบสถ์นับเป็นไฮไลท์ของเมืองชูริคเลยก็ว่าได้ เป็น
โบสถ์นิกายโปรแตสแตนท์ทีม่จีุดเด่นอยูท่ี่เป็นหอคอยตกึ
คู่แฝด และสถาปัตยกรรมแบบโรมัน และอีกฝากเป็น 
โบสถ์ Grossmünster ออกแบบมาในรูปแบบประตูแกะสลักในศิลปะยุคกลาง อิฐหินถูกใช้ในการก่อสร้างตัวโบสถ์ ยังมีการ
ตกแต่งด้วยหน้าต่างกระจกที่มีสีสันทันสมัยโดยจิตรกรชาวสวิส Augusto Giacometti แวะถ่ายภาพกับความสวยงาม
ของ โรงละครโอเปร่าซูริค (Zurich opera house) จากนั้นอิสระให้ท่านชอปป้ิงตามอัธยาศัยที่ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ 
Bahnhofstrasse ถนนนี้ความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร ที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็นถนนช้อปป้ิง มีร้านค้าให้ได้เลือก
ซ้ือของกันมากมาย ได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนที่แพงที่สุดในโลก ไม่ว่าจะเป็น Gucci, Armani, Prada, Chanel, Dior, 
Burberry, เป็นต้น  ร้านเคร่ืองประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรูเป็นจ านวนมาก  

เย็น   รับประทานอาหารเยน็ (มื้อที่14)  
ที่พัก :  Novotel Zurich Airport Messe 4* หรือระดบัใกล้เคียงกนั 
ชื่อโรงแรมทีท่่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 
 

 
เช้า  รับประทานอาหารเข้า (มื้อที่15)  น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค เพ่ือเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 
10.00 น.  น าท่านเดินทางออกสู่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่  EY074 
18.55 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง   
22.50 น.  เดินทางกลับ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY402 
 

 
 
07.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 

******************************** 
หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
ขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ่น สถานทีท่่องเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ่น ณ เวลานั้น  
ทั้งนี้การเปลี่ยนทางบริษัทจะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลกัส าคัญ 

วันที่แปด ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

 

วันที่เจ็ด เมืองซูริค-ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค -ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี     อาหาร เช้า 

 



เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย ( update 1 กรกฎาคม 2565 ) 
 

► เอกสารทีต่้องท าการเตรียมก่อนเดนิทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจริง  (อายกุารใชง้านมากกว่า 6 เดอืน)  
2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   
3. เอกสาร International Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับวัคซีน

ครบถ้วนมาแล้ว  
 

► ผู้เดินทางเข้าประเทศสวิสเซอร์แลนด์  
ขณะนี้ ไมม่ีขอ้จ ากดัในการเดนิทางเขา้ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ไม่ตอ้งแสดงหลกัฐานการฉดีวัคซีน หรือผลการตรวจหาเชื้อโควิด-
19 แล้ว (ขอ้มลูจากเว็บไซตส์ านกังานสาธารณสุขแห่งชาติประเทศสวิตเซอร์แลนด์) 
  
► ผู้เดินทางเข้าเข้าประเทศไทยจะตอ้งได้รับวัคซีน ครบ2โดสแล้ว  

ชนิดของวัคซีนโควิด-19 ที่ประเทศไทยรับรอง มี ดังนี ้
1. CoronaVac (Sinovac) 
2. AstraZeneca (Vaxzeria,Covishield) 
3. Pfizer-BioNTech (Comirnaty) 
4. Moderna 
5. COVILO (Sinopharm) 
6. Janssen (Johnson & Johnson) (1 เขม็เท่านัน้ถือว่าครบโดส) 
7. Sputnik V 
8. Covaxin 
9. Novavax / Covavax 
10. Medigen 
11. TURKOVAC / ERUCOV-VAC 
12. Sputnik light (1 เข็มเทา่นั้นถอืว่าครบโดส) 

ประเทศไทยยอมรบัการฉดีสูตรไขว้ หากไดร้บั 2 เขม็ 14 วนักอ่นเดนิทาง 
 

  ► ส าหรับผู้เดนิทางทีไ่มไ่ด้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบ  
สามารถแสดงผล pro-ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชม. กอ่นเดนิทางมาถึงประเทศไทย  
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
► การเดนิทางคร้ังนี้จะตอ้งมจี านวน 10 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยนท์ัวร์กับบริษัทที่มโีปรแกรมใกล้เคยีงกนั 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดนิทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งใหท้า่นทราบล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีทีผู้่เดินทางไมถ่ึง15ทา่นและทา่นยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง
บริษัทจะท าการแจ้งใหท้่านทราบกอ่นล่วงหน้า 
► ในกรณีทีล่กูค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ที่ของบริษัทฯ กอ่นทกุคร้ัง มฉิะนัน้ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน   
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ทา่นละ 25,000 บาท + ค่าบริการท าวีซ่า 5,500 บาท (30,500) 
 กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกขอ้มูลยืน่วีซ่าพร้อมเอกสารช าระมดัจ าค่าทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืช าระ 20-25 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบริษัทฯตอ้งออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดนิทางท่านจ าเปน็ตอ้ง
ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามทีบ่ริษัทก าหนดแจ้งเทา่นั้น 
 



**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและ
จ านวนหนา้หนงัสือเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิท
จะไมร่บัผดิชอบกรณพีาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 
เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร์  
1.  ยกเลกิการเดนิทาง 30 วันกอ่นการเดนิทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็ บค่าใช้จ่ายตามที่ เกดิข้ึนจริงเช่น ค่าวี

ซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ค่ามดัจ าโรงแรม ค่าวีซ่า  หรืออืน่ๆ)  
2. ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดนิทางคืนมดัจ า 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกดิข้ึน จริงเชน่ ค่าวีซ่า 

ค่ามดัจ าตัวเคร่ืองบนิ  ค่ามัดจ าโรงแรม หรืออืน่ๆ )  
3. ยกเลกิการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุใน โปรแกรม 
4. กรณีผู้เดนิทางถกูปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
5. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าทา่น

สละสิทธิ์ ไมอ่าจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางไดจ้ะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง 
7. กรณีวีซ่าถกูปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง  
8. ตามพระราชบัญญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเที่ยว การยกเลกิการเดนิทางของ

นกัทอ่งเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจน าเทีย่วมีค่าใช้จ่ายที่ได้จา่ยจริงเพ่ือเตรียมการจดัน าเที่ยว ใหน้ ามาหกัจากเงินค่าบริการที่
ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเทีย่วแสดงหลกัฐานใหน้กัทอ่งเทีย่วทราบ เชน่ ค่าวีซ่า ค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ค่าโรงแรม 
หรืออืน่ๆ 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
(บริษัท ด าเนนิการให้ กรณียกเลกิทั้งหมด หรืออย่างใดอยา่งหนึ่ง ไมส่ามารถรีฟนัด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้) 

1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   
2. ค่าที่พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคยีงกนั  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยว

เพ่ิม) หรือเป็นการเพ่ิมเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มี
งานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศที่สามารถ
ปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี  

4. ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ทีน่ั่งเปน็ Business Class ได้ และต้องเดนิทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านัน้ไม่สามารถ
เลือ่นวันได้ ใน กรณีทีท่า่นต้องการแยกวันเดนิทางกลับหรือไปกอ่น โปรดติดต่อเจ้าหนา้ที่เพ่ือสอบถามราคาอีกคร้ัง 
และการจัดที่นั่งของผู้เดนิทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบนิ ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพ่ือแทรกแซงได้  

5. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้งตน้  
6. เจ้าหน้าทีบ่ริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
7. ค่าน า้หนกักระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง 30 กิโลกรัม ถอืข้ึนเคร่ืองได้ 8 กิโลกรัม และค่าประกนัวินาศภัย

เคร่ืองบินตามเง่ือนไขของแตล่ะสายการบนิทีม่ีการเรียกเกบ็ และกรณีน ้าหนกัสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่
สายการบินเรียกเก็บ  

8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz 
Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรือ
อุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษา
เท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณี
ลูกค้าต้องการซ้ือประกนัเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น 
เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน า



เที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอบุัตเิหตุในการเดินทางเทา่นัน้ แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความ
คุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้ง
ความประสงค์มาที่บริษัทฯค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 

9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 
 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าท าหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วต่างๆ  จากทา่น 
2. ค่าบริการและยืน่วีซ่าเชงเก้น (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) 5,500 บาท 
3. ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่นอกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เปน็ตน้  
4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรียกเก็บ)  
5. ค่าภาษีน ้ามนัทีส่ายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
6. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 
7. ค่าพนกังานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
8. ค่าทปิคนขบัรถทา่นละ 50 CHF/ทา่น ส าหรับหัวหนา้ทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ  
 
กรณวีซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้
จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ 
 
หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอ่นท าการจอง เพ่ือความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่นลูกค้า
และบริษัท ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับ
เง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลือ่นการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิก์ารเก็บค่านา้มนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมกีารปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นเทีย่วบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลกิบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อนัเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อทา่นตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เปน็เพียงขอ้เสนอที่ตอ้งได้รับการยนืยนัจากบริษัทฯอกีคร้ังหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในตา่งประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดบัใกล้เคียงกนั ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองหอ้งพัก เปน็สทิธิของโรงแรมในการจดัหอ้งให้กับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผู้สบูบุหร่ี/ปลอดบุหร่ี
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึน้อยูก่ับความพร้อมใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกนัได้   
9. กรณีผู้เดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเปน็พิเศษ อาทิเชน่ ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง 
มิฉะนั้น บริษัทฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหนา้ได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไมม่ีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของผู้จัดก ากบัเท่านัน้ 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใช้จ่ายตา่งๆ ได้เนื่องจากเปน็การเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเปน็กองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศใน



รายการท่องเที่ยว อนัเนือ่งมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดนิทางไมถู่กต้อง 
หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. การประกนัการเดนิทาง บริษัทฯไดจ้ัดท าแผนประกนัภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปตา่งประเทศ กับ Allianz Travel 
แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลมุการรักษากรณีลกูค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบตัิเหตุต่างๆ ซ่ึง
เกิดข้ึนภายในวันเดนิทาง และลกูค้าตอ้งท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกนัครอบคลุมการรักษาเทา่นั้น (เขา้รับรักษาในรูปแบบ
อื่นๆประกนัจะไม่ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาข้อมลูเพ่ิมเติมจากเจ้าหนา้ทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง 
เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกนัภัย  โดยทัง้นี้การ
ท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเที่ยว ทีบ่ังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกนัเฉพาะอุบัตเิหตุในการ
เดินทางเทา่นั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเตมิจากเว็บไซด์ Allianz ไดก้รณีท่าน
ต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทัวร์ 
13. มัคคุเทศก์ พนกังานและตัวแทนของผู้จัด ไมม่ีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จดัก ากับเทา่นัน้  
14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใช้จ่ายตา่งๆ ได้เนื่องจากเปน็การเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืงไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมอืงหรือกรมแรงงานของทกุประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อนัเนือ่งมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดนิทางไมถู่กต้อง 
หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอืน่ ๆ  

 
เอกสารประกอบการยืน่ค าร้องขอวีซ่าเชงเก้น (Switzerland) 

ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาวีซ่า 10-15 วันท าการ 

** หากผู้สมัครเคยสแกนลายนิ้วมือภายใน 3 ปี กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีแ่ผนกวีซ่าของทัวร์ **  

โปรดด าเนินการตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดเงื่อนไข 

รวมถึงเอกสารทีใ่ช้ส าหรับยื่นค าร้องขอวีซ่าอยู่เป็นประจ า 

1. พาสปอร์ต โดยมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจ านวนหน้าเหลือ
อย่างน้อย 2-3 หน้า เพ่ือให้ทางสถานทูตติดหน้าวีซ่า (หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่ง
ให้กับเจ้าหน้าที) หากผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น กรุณาจัดส่งหลักฐานให้กับทางบริษัททัวร์      เพ่ือน าไปแสดงต่อสถานทูต 

2. รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5นิ้ว หรือ 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3เดือน ห้ามตกแต่งรูป,
ห้ามสวมแว่นตา,ห้ามใส่เคร่ืองประดับ,ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ และต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น 

** ห้ามขดีเขียน แมก็ หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซ่ึงอาจสง่ผลให้รูปถา่ยช ารุด และไม่สามารถใช้งานได้ ** 

 (ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ) 

3. เอกสารส่วนตัว 
 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 

หากมีเอกสารอื่นๆ เพ่ิมเติม (ถ้ามี) ท่านจ าเป็นต้องยื่นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 



 - ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 

 - ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยมีการเปลี่ยน) 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า18ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จ าเป็นต้องย่ืนเอกสารเพ่ิม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า18ปี (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จ าเป็นต้องย่ืนเอกสารเพ่ิม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/ส าเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา 

โดยต้องมีใบอนญุาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านัน้ หากเด็กเดนิทางไปกบับิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยนิยอม
ให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา
บิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พร้อมกับยินยอม
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่ส านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของ
ท่าน (พร้อมแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขต ลงนามและ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นค าร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา 
จ าเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าทีท่ี่รับยื่นวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนา
ใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการท างาน ที่ท างานปัจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 
4.1 กรณีเป็นพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการท างานจากบริษัททีท่่านท างานปัจจุบัน   โดยระบุต าแหน่ง
งาน, เงินเดือนที่ได้รับ, วัน เดือน ปี ที่เร่ิมท างาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไม่ต้องระบุชื่อประเทศ ให้ใช้ 
European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบก าหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอ านาจอย่าง
ชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
4.2 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดส าเนา
ไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 

4.3 กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านัน้ สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตรนักเรียน, 
ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 
4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 

4.5 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณีที่
ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จ าเป็นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วัน เดือน ปีเกิด 
ของสามีและบุตร ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

4.6 กรณีกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทั่วไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ จ าเป็นต้อง
เขียนจดหมายแนะน าตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการท างาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ 
รูปถ่ายร้าน, สัญญาเช่า, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เป็นต้น (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

5. หลักฐานการเงิน 
5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง Statement  รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่
สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม ่าเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีนั้นๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทาง
การเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิล าเนา โดย Statement ต้องเป็นฉบับ
ภาษาอังกฤษ และออกจากธนาคารเท่านั้น หากผู้ย่ืนค าร้องวีซ่า ปร้ินเอกสารผ่าน Internet/Application ท่านจ าเป็นต้องน า
เอกสารไปให้ธนาคารประทับตราอีกคร้ัง 



5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง จ าเป็นต้องเขียนหนังสือรับรอง ชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้เดินทาง (Sponsor 
Letter) และขอหนังสือรับรอง/สนับสนุนค่าใช้จ่ายจากทางธนาคารเท่านั้น โดยให้บุคคลทีเ่ป็นผู้สนับสนุน (Sponsor) ด าเนินการ
ตามเอกสารข้างต้น พร้อมกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร                         Bank  Sponsor/Bank Guarantee 
ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น โดยระบุช่ือผู้สนับสนุนที่เปน็เจ้าของบัญชี (Sponsor) และระบุช่ือผู้เดินทาง/ผู้ทีไ่ด้รับการสนบัสนนุ 
เอกสารต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชื่อ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที่ใช้เดินทางเท่านั้น   (กรุณายื่นขอจากธนาคาร
ล่วงหน้า บางแห่งอาจใช้เวลาด าเนินการนานถึง 3 วัน) 

หมายเหตุ: ท่านจ าเปน็ตอ้งขอรายการเดนิบญัชียอ้นหลัง ที่ออกจากธนาคารเทา่นั้น (Bank Statement) 

** สถานทูตไมร่ับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีติดลบ และกองทุนทกุประเภท ** 

6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่าเชงเก้น 
 เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง เนื่องจาก
บริษัทฯ ต้องน าส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติค าร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูล
ส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า 
หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากย่ิงข้ึน 

 เมื่อท่านช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หาก
ด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ช าระไปแล้วทุกกรณี 

 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะยื่นค าร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามที่
สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เพ่ือไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั้งช่วยประสานงาน
กับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพ่ิมเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพ่ือน าส่งสถานทูตเช่นกัน 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์น าเรียนสถานทูตเพ่ือพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน 
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

เอกสารทกุฉบับที่ใช้ประกอบการยื่นค าร้องขอวีซ่า ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ !! 

พร้อมแนบส าเนาฉบับภาษาไทย (โดยไม่จ าเปน็ตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพ่ือความสะดวกในการยืน่วีซ่า กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ และทางบริษัทไมม่นีโยบายรับแปลเอกสาร 

 

แบบฟอร์มส าหรบักรอกข้อมูลยืน่วซี่าเชงเกน้ (ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์) 

โปรดกรอกรายละเอยีดข้อมลูให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

1. ชื่อ - นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 

2. ช่ือ - สกลุเดมิ (ตอนเกิด)     ................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญิง 



4. ทีอ่ยู่ตามส าเนาทะเบียนบา้น (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

5. ที่อยู่พ านกัปัจจบุัน กรณีไมต่รงกับส าเนาทะเบียนบา้น (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

6.โทรศัพท์มอืถอื (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพทบ์้าน (ถา้มี) .......................................... 

7. อาชีพปัจจุบนั .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ช่ือสถานทีท่ างาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการค้าขาย โปรดระบอุย่างชัดเจน) 

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

ที่อยู่ทีท่ างาน ............................................................................................................ ............................... 

รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพท์ทีท่ างาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล์ .......................... 

9. รายได้ตอ่เดอืน ........................................................... บาท 

10. สถานภาพ     ⃣    โสด   ⃣    สมรส  ⃣    แต่งงาน(ไมจ่ดทะเบียน) 

  ⃣    หย่า   ⃣    ม่าย   ⃣    อยู่กนิฉันสามี-ภรรยา     ⃣    แยกกนัอยู ่

11. ช่ือ-สกลุคู่สมรส (ถ้ามี) .............................................  วัน/เดือน/ปี เกิด................  สถานที่เกิด ..................... 

12. ช่ือ-สกลุของบดิา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกิด................. สถานทีเ่กดิ ...................... 

13. ช่ือ-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ปี เกิด................  สถานทีเ่กดิ ...................... 

14. ทา่นมี Passport เลม่เกา่ลา่สุด หรือไม่ (ถา้มี) โปรดระบ ุ

      เลขพาสปอร์ต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให้ ณ ประเทศ ................... 

15. ทา่นเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา หรือไม่ (โปรดระบุรหสัประเทศและเลขวีซ่า ............................) 

ไม่เคย 

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

16. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมอืเพ่ือการขอวีซ่า Schengen กอ่นหน้านี ้

                        ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ปี ที่ด าเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 

17.  ทา่นเคยถกูปฏิเสธวีซ่าหรือไม ่

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ) ................................................................. 

18. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านักอยู่ของผู้ร้องขอ 



                 ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อืน่ออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องค์กร) 

     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุช่ือ ............................................................. 

   บัตรเครดิต    ความสมัพันธ์ ............................................................ 

   เงินสด 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทตู         กรณีวีซ่าของทา่น
ไม่ได้รับการอนุมัติทันตามก าหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 เมื่อท่านได้จองท าการจองโปรแกรมทัวร์ และช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

 - กรุณาจัดส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)    พร้อม
จัดส่งให้กับบริษัทฯทนัท ี!! หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์   ไม่รับผิดชอบ
ทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที่จะใช้ยื่นสถานทูต 
เนื่องจากข้อมูลทั้งหมด บริษัทฯจ าเป็นต้องด าเนินการน าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าส่งข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการท างานของท่านให้ชัดเจน (ระบุ
เป็นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ช่ือบริษัท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ได้รับ และวันเดือนปีที่เร่ิมงาน 

 เมื่อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายส าหรับยื่นวีซ่า จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงส าหรับยื่นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ ก่อน
ถึงวันนัดหมายยื่นวีซ่า 

          - ท่านจ าเป็นต้องน าส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพ่ือให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที่ผ่านมา 

 

 หมายเหตุ: การอนุมตัิวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมม่ีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งส้ิน ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางที่
คอยให้บริการ และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเทา่นัน้  
 

 



 

 
 
 
 
 

 

 


