
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

    

ราคาทวัรร์วมวซีา่ และ แถมฟร!ี!แพ็คเกจTest & Go 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วนัเดนิทาง 

 

ราคาผูใ้หญ ่ เด็ก 2-11 ปี  

(ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่ว/เดนิทาง

ทา่นเดยีวเพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหต ุ

21-28 พฤษภาคม 65 79,500 72,000 15,500 20 
 

 

 
 

- แถมฟร ีแพ็คเกจTest & Go 

- รวมคา่วซีา่แลว้ 

 

30-06 มถินุายน 65 79,500 72,000 15,500 20 

07-14 มถินุายน 65 79,500 72,000 15,500 20 

14-21 มถินุายน 65 79,500 72,000 15,500 20 

 

 FLIGHT: DEPARTURE:  EY407  BKK-AUH  19.30-23.10 

      EY073  AUH-ZRH  03.15-07.55  

RETURN:        EY074  ZRH-AUH  11.00-18.55  

      EY402  AUH-BKK  22.35-08.05   

 

16.00น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกช ัน้ 4 ประต ู8 เคาทเ์ตอร ์Q 
สายการบนิ ETIHAD AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิ
แท็กกระเป๋ากอ่นขึน้เครือ่ง 

19.30น. ออกเดนิทางสูท่า่อากาศยานนานาชาตซิูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดย สายการบนิ ETIHAD AIRWAYS 
เทีย่วบนิที ่EY407 

23:10น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานอาบดูาบ ี แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง 
 
 

 

 

 

03.15 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตซิรูคิ ประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์เทีย่วบนิที ่EY073 

07.55 น .เดินท างถึง  ท่ าอ าก าศ ย านน าน าช าติซู ร ิค  ป ระ เท ศ

สวติเซอรแ์ลนด ์น าทา่นผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิี

การทางศุลกากร (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง ชว่ง

ฤดูรอ้น) น าท่านเดนิทางสู่ กรุงเบริน์ Bern (ระยะทาง126ก.ม.ใช ้

เวลา1 ชม. 30 นาที)  นครหลวงอันงดงามของประเทศ และเป็น

เมอืงมรดกโลกอันล ้าค ่าทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์มาถงึปัจจุบัน กรุงเบริน์ 

ถกูสรา้งขึน้ในยุคกลางของยโุรป องคก์ารยูเนสโก ้ประกาศใหส้ว่น

หนึง่ของเบริน์เป็นเมอืงมรดก ชม บอ่หมสีนี า้ตาล Bear Pit  เจา้หม ี

เป็นสญัลักษณ์ของกรงุเบริน์ มปีระวัตคิวามเป็นมาเกา่แกตั่ง้แตส่มัยผู ้

ครองเบริ์นในยุคนั้นไดอ้อกล่าสัตว ์สัตวตั์วแรกที่ล่าได ้คือหมี ให ้

ท่านชมความน่ารักของหมี ชมไซท้ ์กล็อคเค่น หอนาฬิกาดารา

ศาสตร ์เป็นหอนาฬกิายุคกลางที่มชีือ่เสยีงที่สดุของย่านเมืองเก่า

เบริน์ ถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่13 อายุ 800 ปี จะมกีารตบีอกเวลา

พรอ้มตุ๊กตากลที่จะเคลื่อนไหวประกอบใหดู้ทุกๆชั่วโมง ชม ย่าน

เมืองเก่า OLD CITY OF BERN ซึ่งไดรั้บการบรรจุไวใ้นรายชื่อ

วนัทีห่นึง่    ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ- ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ ี (แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง) 

วนัทีส่อง     ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ ี– ทา่อากาศยานนานาชาตซูิรคิ – กรุงเบริน์ – บอ่หมสีนี า้ตาล – หอนาฬกิา  

                     ไซท้ ์กล็อคเคน่ – ยา่นเมอืงเกา่ - กรุงเจนวีา - อนุสาวรยีเ์กา้อีส้ามขา – ทะเลสาบเจนวีา – น า้พจุรวดเจ็ทโด -  

                     นาฬกิาดอกไม ้- ทีท่ าการองคก์ารสหประชาชาตเิจนวีา - เมอืงโลซานน ์      อาหาร เทีย่ง,เย็น                   



 

 

มรดกโลกในปี ค.ศ. 1983  และกอ่ตัง้ขึน้ในสมัยครสิศตวรรษที ่12 ตัง้อยูบ่นภูเขาลอ้มรอบดว้ยแมน่ ้าอาเร (AARE 

RIVER) ชมมารค์กาสเซ ยา่นเมอืงเกา่ทีปั่จจบุันเต็มไปดว้ยรา้นดอกไม ้และรา้นเสือ้ผา้บตูคิ เป็นยา่นทีป่ลอดรถยนต์

จงึเหมาะกบัการเดนิเทีย่วและชมอาคารเกา่อาย ุ200 – 300 ปี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ท ี1่) เดนิทางสู ่เมอืงเจนวีา Geneva (ระยะทาง160ก.ม. ใชเ้วลา2ชม. 15 นาท)ี 

เมอืงทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นศูนยก์ลางทางการเงนิ การทูต เป็นเมอืงทีม่ตัีง้อยูม่ากทีส่ดุในโลก ชม อนุสาวรยีเ์กา้อี ้3 ขา 

The broken chair เป็นประตมิากรรมชือ่ดังทีส่รา้งขึน้จากไม ้ตัง้ตระหงา่นอยูบ่รเิวณลานน ้าพกุวา้งใจกลางกรงุเจนีวา 

เป็นสัญลักษณ์ทีแ่สดงถงึการตอ่ตา้นการท าเหมอืงแร่และการท าระเบดิคลัสเตอรเ์พือ่ย ้าเตอืนกลุม่นักการเมอืงและ

เป็นสญัลักษณ์ของการลงนามสนธสิัญญาระหวา่งประเทศเรือ่งการหา้มใชร้ะเบดิคลัสเตอร ์น าทา่นชม ทะเลสาบเจนี

วา Geneva Lake บรเิวณโดยรอบทะเสสาบเต็มไปดว้ยสวนสาธารณะและสวนหย่อมที่สวยงาม ดงึดูดสายตาดว้ย 

น า้พจุรวดเจ็ทโด Jet d-Eau ทีม่นี ้าพพุุง่สงูถงึ 400 ฟตุเหนือทะเลสาบเจนีวา เต็มไปดว้ยพืน้ทีส่เีขยีวแลว้ยังมพีืน้ที่

เขตเมอืงเกา่ทีม่ตีรอกซอกซอยทีม่คีวามน่าสนใจทางประวัตศิาสตร์ ชม นาฬกิาดอกไม ้จดุถา่ยรปูส าคัญตัง้อยูด่า้น

หนึ่งของสวน Jardin Anglais ที่ติดกับถนน ดอกไมจ้ะถูกจัดเรียงใหม้ีสีสันต่างกันไปตามฤดูกาล ชมทีท่ าการ

องคก์ารสหประชาชาตปิระจ ากรงุเจนวีา Palais des Nations หนึง่ในอาคารทีส่ าคัญทีส่ดุของกรงุเจนีวา อาคารสี

ขาวหลังใหญน่ี้ไดใ้ชเ้วลาสรา้งนานถงึ 8 ปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโลซานน ์Lausanne (ระยะทาง 63 ก.ม. ใชเ้วลา1ชม.) 

เย็น       รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ท ี2่)  

 ทีพ่กั: Swiss Wine by Fassbind 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง)  
 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ท ี3่) 

 เมอืงโลซานน ์Lausanne เมืองเล็ก ๆ ที่ตัง้อยู่ตดิกับทะเลสาบ

เจนีวาทางดา้นเหนอื มวีวิทวิทัศนท์ีส่วยงาม มภีเูขาโอบลอ้ม พรอ้ม

ทัง้ทะเลสาบกวา้งใหญ ่ผูค้นสว่นใหญใ่นเมอืงจะพดูภาษาฝร่ังเศส 

เพราะเมืองโลซานอยู่ใกลก้ับชายแดนประเทศฝร่ังเศส สภาพ

บา้นเรือนเต็มไปดว้ยตกึและอาคารรูปทรงคลาสสกิ มีบรรยากาศ

เงียบสงบ เมืองนี้ยังเป็นแหล่งผลิตไวน์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของ

สวติเซอรแ์ลนดด์ว้ย ใหท้่านชมบรรยากาศของเมอืงย่านเมอืงเกา่

สมัยโบราณซึง่ดงึดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกใหม้าพักผ่อนตาก

อากาศ  อิส ระเดิน ชม  สวน เดอ น็ องตู  Le Denantou เป็ น

สวนสาธารณะขนาดใหญ่ มสี ิง่ทีน่่าสนใจคอื รปูปั้นลงิสามตวั ปิดห ูปิดปาก ปิดตา (Three monkey monuments) 

ซึง่เป็นรปูปัน้ทรงโปรดของในหลวงเมือ่ทรงพระเยาวแ์ละถา่ยรปูกบั 

ศาลาไทยเฉลมิพระเกยีรต ิ(Le Pavillon Thailandais) ศาลา

ทรงจัตุรมุขสรา้งดว้ยไมส้ักและไมเ้นื้อแข็ง ตั ้งโดดเด่นใน

สวนสาธารณะ น าท่านไปแวะถ่ายภาพที่ Olympic museum 

พิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับโอลิมปิค (ถ่ายภาพดา้น

วนัทีส่าม    เมอืงโลซานน ์- สวนเดอน็องต ู- รูปปัน้ลงิสามตวั – ศาลาไทย - Olympic museum - เมอืงเวเวย่ ์- รูปปัน้ ชาล ี 

                 แชปปลิน้ – สอ้มยกัษ ์– เมอืงมองเทรอซ ์– ปราสาทซลิยอง – เมอืงทาซ     อาหาร เชา้, เทีย่ง,เย็น                       

                                                                                                                                    



 

 

นอก) น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเวเวย่ ์Vevey (ระยะทาง26ก.ม.ใชเ้วลา30นาท)ี เมอืงทีแ่สนโรแมนตกิน่ารักตัง้อยูใ่นรัฐโว

ของสวติเซอรแ์ลนด ์นักทอ่งเทีย่วตา่งก็ขนานนามเวเวย่แ์ละมงเทรอซใ์หเ้ป็นไขม่กุแหง่รเิวยีรา่สวสิ Pearls of the Swiss 

Riviera เพราะมอีากาศดอีบอุน่เกอืบทกุฤดกูาล และเมอืงนี้ยังยังเป็นทีตั่ง้ของส านักงานใหญข่องบรษัิทใหญด่า้นอาหาร

ของโลกอยา่ง เนสทเ์ล ่Nestle ดว้ย แวะถา่ยรปูกบัจดุไฮไลทข์องเมอืง รปูปัน้ชาล ีแชปปลิน้ Charlie Chaplin Statue 

ชาวอังกฤษทีม่ผีลงานสรา้งชือ่เสยีงในอเมรกิาทีม่คีวามหลงใหลและทา่นเลอืกเวเวย่เ์ป็นสถานทีพั่กกายใจในบัน้ปลาย

ของชวีติ ถา่ยรปูกบั สอ้มยกัษ ์The Fork สอ้มขนาดใหญท่ีอ่ยูก่ลางทะเลสาบหนา้พพิธิภัณฑเ์นสทเ์ล ่น าทา่นเดนิทางสู ่

เมอืงมองเทรอซ ์(Montreux) (ระยะทาง7ก.ม.ใชเ้วลา20นาท)ี เป็นเมอืงเล็กๆน่ารักรมิทะเลสาบเจนีวา ทีล่อ้มรอบดว้ย

ไรไ่วนแ์ละมแีบล็คกราวดเ์ป็นเทอืกเขาแอลป์ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ท ี4่) น าชมบรรยากาศถ่ายภาพดา้นนอกกับ ปราสาทซลิยอง Chillon castle 

ปราสาทสไตลก์อทกิแห่งมองเทรอซ ์เป็นปราสาทแห่งตระกลูซาวอย อายเุกา่แกก่วา่ 1000 ปี เป็นปราสาทแห่งความ

ภูมใิจของชาวสวติ แมไ้ม่ใหญ่โตโอฬารเท่าปราสาทอืน่ๆ ของยุโรป แต่โบรชัวรแ์ผ่นพับการท่องเที่ยวของสวสิมักมี

ปราสาทซลิยองเป็นโลโกป้ระจ า น าทา่นชืน่ชมบรรยากาศ ชมววิสวยๆของเมอืงมองเทรอซ ์น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทาซ 

Tasch  (ระยะทาง136ก.ม.ใชเ้วลา2ชม.) 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ท ี5่) 

 ทีพ่กั: Hotel Elite 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง)  

 

 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ท ี6่) 

น าทา่นเดนิทางสู ่หมูบ่า้นเซอรแ์มท Zermatt ดว้ย Shuttle Train ราคาทัวรร์วมคา่โดยสารแลว้ มเีวลาใหท้า่นเดนิ

เทีย่วชมหมูบ่า้นเซอรแ์มททีน่่ารักๆ และมบีรรยากาศสบายๆลอ้มดว้ยเขาสงูสวยงาม เป็นเมอืงทีป่ลอดมลพษิทางอากาศ

เพราะยานพาหนะในเมอืงไมใ่ชน้ ้ามันเชือ้เพลงิ แตใ่ชแ้บตเตอรีเ่ทา่นัน้ และยังมฉีากหลังของตัวเมอืงเป็น ยอดเขาแมท

เทอรฮ์อรน์ Matterhorn ที่ไดช้ือ่ว่าเป็นยอดเขาทีม่ีรูปทรงสวยที่สดุในสวสิ เซอรแ์มทเป็นเมอืงที่มปีระชากรนอ้ยมาก 

และอาชพีหลักของคนพื้นเมือง คือพนักงานโรงแรมและรา้นอาหาร ซึง่รายไดห้ลักของเมืองนี้มาจากการท่องเที่ยว

ในชว่งฤดรูอ้นและฤดหูนาว ในวนัทีอ่ากาศเอือ้อ านวย จากเมอืงดา้นลา่งนีถ้า้สภาพอากาศดแีละสดใด จะสามารถ

มองเห็นยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ ทีค่วามสงู 3,833 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ซึง่ความสงูของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ 

สูงเด่นเป็นสง่าท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ ดว้ยความสูง 4,447 เมตรจากระดับน ้าทะเล และมีรูปทรงที่เป็นเอกลักษ์  

เฉพาะตัวของแมทเทอรฮ์อรน์ แบบสามเหลีย่มคลา้ยปิรามดิทีจ่ดุสงูสดุบนยอด และมคีวามโดดเดน่ไปอกีเมือ่เอกลักษณ์

เฉพาะตัวนี้ไดเ้ป็นโลโกข้องช็อคโกแล็ตดังทับเบอรโ์รน และผูผ้ลติภาพยนตรร์ายใหญ่พาราเมา้ทพ์คิเจอรส์ซึง่มคีวาม

งดงามราวภาพวาดบวกกับทะเลสาบแสนงามในยามฤดรูอ้น ซึง่สะทอ้นความงามบนยอดเขาทีม่หีมิะปกคลุมตลอด ให ้

เวลาทา่นอสิระเลอืกเดนิชมบรรยากาศความสวยงามของหมูบ่า้นเซอรแ์มทตามอธัยาศัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ท ี7่)  

น าทา่นน่ัง Shuttle Train ลงมาทีส่ถานีดา้นลา่งแลว้น าทา่นเดนิทางโดยรถ

โคช้สู่ เมอืงอนิเตอรล์าเคน Interlaken (ระยะทาง111ก.ม.ใชเ้วลา 2 

ชม. 30นาท)ี เมอืงตากอากาศเล็กๆทีส่วยเหมอืนในฝัน เป็นเมอืงแหง่สอง

วนัทีส่ ี ่    เมอืงทาซ -  หมูบ่า้นเซอรแ์มท ชมววิเขาแมทเทอรฮ์อรน์ – เมอืงอนิเตอรล์าเคน - สวนเฮอเฮอ่มทั –  

              ยา่นเมอืงเกา่ Unterseen - ทะเลสาบทนู        อาหาร เชา้, เทีย่ง, เย็น                                                                                                                                                           



 

 

ทะเลสาบ ตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบ ทูน Thun และทะเลสาบเบรียนซ ์Bienz ลอ้มรอบดว้ยภูเขามทีวิทัศน์บรสิทุธิแ์ละ

สวยงามมาก สวนเฮอเฮ่อมทั Hohematte พื้นที่เปิดโล่งสเีขียวของเมือง เป็นสนามหญา้สีเขียวกวา้งใหญ่อยู่หนา้

โรงแรม The VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & Spa มวีวิอันสวยงามซึง่สามารถมองเห็น 3 ยอดเขาไดทั้ง้ยอด

เขาไอเกอร ์(Eiger), เมนิช ์(Mönch) และยอดเขายุงเฟรา(Jungfraujoch) อสิระใหท้่านเดนิเล่นและไปถ่ายภาพกับ 

ยา่นเมอืงเกา่ Old Town หรอืเรยีกวา่ Unterseen ตัง้อยูเ่ลยีบกบัแมน่ ้าอาเร ่บรเิวณเชงิเขา Harder เมอืงเกา่แหง่นี้

กอ่ตัง้มาตัง้แตปี่1471 อาคารหลายๆ แหง่ยังคงถกูอนุรักษณ์เอาไวอ้ยา่งด ีแวะใหท้า่นถา่ยภาพกับ ทะเลสาบทนู Lake 

Thun เป็นทะเลสาบบรเิวณเทอืกเขาแอลป์ ตัง้อยู่ในรัฐแบรน์ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ในอดตีทะเลสาบแห่งนี้เป็น

ทะเลสาบผืนเดียวกับทะเลสาบเบรียนซ์ เคยมีชื่อว่า ทะเลสาบเว็นเดิล (Wendelsee) แต่ในคริสต์ศตวรรษที่ 10 

ทะเลสาบเวนเดลิก็แยกออกเป็นสองทะเลสาบ คอืทะเลสาบทูนกับทะเลสาบเบรยีนซ ์โดยมแีมน่ ้าอาเรเป็นแมน่ ้าทีค่อย

เชื่อมทะเลสาบทัง้สองแทน โดยที่แม่น ้ าอาเรจะไหลจากทะเลสาบเบรียนซ ์มาสู่ทะเลสาบทูน เนื่องจากผวิน ้าของ

ทะเลสาบบรเีอนิซนั์น้อยูส่งูกวา่ของทะเลสาบทนู 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ท ี8่)  

 ทีพ่กั: Hotel Crystal Interlaken 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง)  
 
 
 
 
 
 
 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ท ี9่)  

น าท่านเดินทางไปสู่สถานีใหม่ กรนิเด ิลวาลด ์
Grindelwald Terminal น าท่านน่ัง กระเชา้ลอยฟ้า
ไอเกอรเ์อ็กซเพรส  (Eiger Express gondola) สู่

ส ถ า นี ไ อ เก อ ร ์ เก ล ต เช อ ร ์  (Eigergletcher 
station) ซึง่เป็นจุดเชือ่มต่อกับรถไฟจุงเฟราที่จะน า
ผูโ้ดยสารสูย่อดเขาจงุเฟรา (JUNGFRAUJOCH) จุด
ทีส่งูทีส่ดุของยโุรป บนเทอืกเขาแอลป์ ลอ้มรอบดว้ย
ภเูขาไอเกอร ์เมนิช ์และจงุเฟรา นอกจากนี้ทีน่ี่ยังเป็น
บรเิวณแรกในเทอืกเขาแอลป์ทีไ่ดรั้บการขึน้ทะเบยีน
เป็นมรดกโลกอกีดว้ย รวมค่าต๋ัวกระเชา้ลอยฟ้าและ
รถไฟแลว้  
09:45 ออกจากสถานีกรนิเดลิวาลด ์(Grindelwald Terminal)   
10:05 เดนิทางถงึสถานีไอเกอรเ์กลตเชอร ์(Eigergletcher station)   
เปลีย่นน่ังรถไฟตอ่จากสถานีไอเกอรเ์กลตเชอร ์สูย่อดเขายอดเขาจงุเฟรา 
10:15 ออกจากสถานีไอเกอรเ์กลตเชอร ์(Eigergletcher station)   
10:41เดนิทางถงึยอดเขาจงุเฟรา (JUNGFRAUJOCH) 
น าทา่นเทีย่วชม ปราสาทน า้แข็ง Ice palace สรา้งขึน้จากกองน ้าแข็งทีก่อ่ตัวอยูใ่ตร้ะเบยีงชมววิลงไป 20 เมตร เป็นจดุ
ถา่ยรูปสวยๆทีน่ี่ซ ึง่เกดิจากไกดภ์เูขา 2 คนไดเ้ริม่สลักน ้าแข็งเขา้ไปเป็นโถงกวา้งขนาด 1,000 ตารางเมตร โดยใชเ้พยีง
สิว่เจาะน ้าแข็งและเลือ่ยในปี 1930 โดยท าทางเดนิเหมอืนโพรงถ ้าเขา้ไป เพือ่ชมรปูสลักน ้าแข็งตา่งๆ อณุหภมูภิายในถ ้า
จะคงทีอ่ยูท่ี ่-3 องศา Alpine Sensation Adventure Tunnel อลัไพน ์เซนเซชนั หนึง่ในสถานทีเ่ทีย่วของจงุเฟรา 
อโุมงคค์วามยาว 250 เมตร แสดงเรือ่งราวของการรถไฟจงุเฟราและการพัฒนาของการทอ่งเทีย่วในเขตเทอืกเขาแอลป์ 
มีจอภาพยนตร์ 360 องศาที่สฟิงซฮ์อลล ์โดยภาพยนตรจ์ะน าพาผูช้มเขา้สู่โลกอัลไพน์ที่ลอ้มรอบจุงเฟรา Sphinx 
Observatory สฟิงซฮ์อลล ์ขึน้ลฟิตท์ีเ่ร็วทีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนดไ์ปเพยีง 25 วนิาทก็ีจะถงึหอ้งชมววิทีจ่ะมองเห็นธาร
น ้าแข็งไดใ้นทุกสภาพอากาศ ซึง่ในวันฟ้าใสจะสามารถเปิดออกไปยังลานชมววิกลางแจง้ที่อยู่สงูจากระดับน ้าทะเล 
3,571 เมตร พรอ้มววิธารน ้าแข็งอเล็ตชม์องเลยไปถงึฝร่ังเศส เยอรมนีและอติาลไีดอ้กีดว้ย  

เทีย่ง   รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ท ี1่0)  
 
 
 
 

วนัทีห่า้   อนิเตอรล์าเคน – สถานกีรนิเดลิวาลด ์– กระเชา้ลอยฟ้าไอเกอรเ์อ็กซเพรส – ยอดเขาจงุเฟรา - ปราสาทน า้แข็ง –    

             หมูบ่า้นเลาเทอรบ์รุนเนนิ - น า้ตกชเตาบบ์าค – เมอืงลเูซริน์ – สะพานไมช้าเปล - Jesuitenkirche - อนุสาวรยีส์งิโตหนิ             

             อาหาร เชา้, เทีย่ง, เย็น                                                                                                                                                           



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14:17ออกจากยอดเขาจงุเฟรา (JUNGFRAUJOCH)     
14:41เดนิทางถงึสถานีไอเกอรเ์กลตเชอร ์(Eigergletcher station)    
14:46ออกจากสถานีไอเกอรเ์กลตเชอร ์(Eigergletcher station) 
14:54เดนิทางถงึไคลเ์น่ไชเดกก์ (Kleine Scheidegg) 
ถา่ยภาพความประทับใจกบั ไคลเ์น่ไชเดกก์ Kleine Scheidegg ดา้นทศิเหนือของเขาไอเกอร ์(Eiger) สภาพแวดลอ้มที่
สดชืน่และเต็มไปดว้ยชวีติชวีาของเทอืกเขาแอลป์ ทีน่ี่ยังโดง่ดังในฐานะทีเ่ป็นจุดเริม่ตน้ของเสน้ทางปีนเขาอันงดงามที่
มุง่หนา้ขึน้ไปสูย่อดน ้าแข็ง  
15:14ออกจากไคล์เน่ไชเดก์ก 
(Kleine Scheidegg) 
15:56เดนิทางถงึหมู่บา้นเลาเท
อรบ์รนุเนนิ (Lauterbrunnen) 
น าท่านเที่ยวชม หมู่บา้นเลาเท
อ ร ์บ รุน เนิน  Lauterbrunnen 
เป็นหมู่บา้นที่อยู่ท่ามกลางหุบ
เขาสงูชันและยังมนี า้ตกชเตาบ์
บาค Staubbach ไหลลงมาจาก
หนา้ผา ท าใหท้ัศนียภาพของ
หมูบ่า้นแหง่นี้สวยอลังการมากขึน้ อสิระใหท้า่นเก็บภาพความประทับใจและเดนิเลน่ในหมูบ่า้น น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงลู
เซริน์ (ระยะทาง 79 กม. ใชเ้วลา 1 ชม. 30 นาที)  ในเมืองลูเซริน์ส่วนใหญ่รวมตัวกันในเขตเมืองเก่าและบรเิวรณ
ทะเลสาบ เริม่จากสญัลักษณ์ของเมอืงคอื สะพานไมซ้าเปล Chapel bridge  สะพานไมอ้ายเุกอืบ 700 ปีนี้เป็นสะพาน
มหีลังคาคลุมทีท่อดขา้มแมน่ ้ารอยสจ์ากสถานีรถไฟไปสูฝ่ั่งเมอืงเกา่ มจีุดเดน่คอืภาพเขยีนบนคานไม ้น าท่านถ่ายรูป 
โบสถเ์ยซูอติ Jesuitenkirche โบสถโ์ดมหวัหอมคู่ ที่สวยงาม ตัง้อยู่รมิแม่น ้ารอยส ์อนุสาวรยีส์งิโตหนิ The Lion 
Monument ทีแ่กะสลักอยู่บนหนา้ผา บรเิวณหัวของสงิโตจะมโีล่ซ ึง่มกีากบาทสัญลักษณ์ของสวติเซอรแ์ลนดอ์ยู่โดย
สรา้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ความกลา้หาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดีของทหารสวสิที่เสียชีวติไปในการต่อสูป้้องกัน
พระราชวัง ระหวา่งการปฏวิัตใิหญข่องฝร่ังเศส  

 
เย็น   รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ท ี1่1) 

 ทีพ่กั: Holiday Inn Express – Luern – Kriens 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 
(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 
 
 
 
 
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ท ี1่2) 
น าทา่นเทีย่วชม เมอืงซุก ZUG (ระยะทาง31กม. ใชเ้วลา 30 นาท)ี เป็นเมือ่งทีร่ ่ารวยทีส่ดุในประเทศ และเป็นเมอืงที่
ตดิอันดับหนึง่ในสบิของโลกทีส่ะอาดทีส่ดุ เป็นเมอืงเกา่ทีค่งความสวยงามของพืน้หนิแบบยโุรปในยคุกลาง สิง่ทีจ่ะท า
ใหท้า่นประทับใจคอืรูส้กึไดถ้งึอากาศทีส่ดชืน่และสะอาดเพราะเมอืงนี้ตัง้อยู่บนทะเลสาบ ชมย่านเมอืงเกา่ Zug Old 
town เป็นบา้นปดูว้ยหนิ นอกจากนี้ยังมศีนูยป์ระวัตศิาสตรข์นาดเล็กทีม่อีาคารทีโ่ดดเด่นหลายแหง่ในบรรยากาศแบบ
ดัง้เดมิ สพีาสเทลและสว่นหนา้อาคารเกา่แก ่ตัง้แตศ่ตวรรษที ่13 บง่บอกถงึลักษณะทั่วไปของอาคารซกุทีม่เีสน่ห ์ชม
และถา่ยภาพกับ หอนาฬกิาZytturm ซึง่เป็นผลงานชิน้เอกอกีชิน้หนึง่ทีตั่ง้อยูใ่นเมอืงซกุเป็นหอคอยสงู 52 เมตรทีม่ี

วนัทีห่ก       ลเูซริน์ – เมอืงซุก - ยา่นเมอืงเกา่ - หอนาฬกิา Zytturm - ชอ้ปป้ิง Lohri AG Store – เมอืงซาฟฟ์เฮาเซนิ –  

                  น า้ตกไรน ์– เมอืงซูรคิ - สะพาน Münsterbrücke - โบสถ ์Fraumünster - โบสถ ์Grossmünster –  

                  โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์- ชอ้ปป้ิง ถนนบานโฮฟซตราสเซอ        อาหาร เชา้, เทีย่ง, เย็น                                                                                                                                                           



 

 

หลังคาทีม่ลีวดลายโดดเดน่เป็นสฟ้ีาขาว และนาฬกิาทีตั่ง้อยูเ่ป็นนาฬกิาดาราศาสตร ์ทีส่ามารถบอกขา้งขึน้ขา้งแรมของ
พระจันทร ์บอกวันในสปัดาหไ์ดด้ว้ย อสิระชอปป้ิงที ่Lohri AG Store ทมีนีาฬกิาชัน้น าระดับโลกใหท้า่นเลอืกซือ้เลอืก
ชมอาทิ  เช่ น  Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, 
Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ Interlaken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ท ี1่3) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซาฟฟ์เฮาเซนิ Schaffhausen (ระยะทาง 35 กม.ใชเ้วลา 45 นาท)ี เมอืงทีต่ัง้อยูท่างตอน
เหนือของประเทศ ซึง่ตัง้อยูใ่นวงลอ้มของประเทศเยอรมนทีัง้ 3 ทศิทางโดยม ีแมน่ ้าไรน ์Rhein ไหลผา่นเมอืง ให ้
ท่านชมความงามของน า้ตกไรน ์เป็นน ้าตกขนาดใหญ่ที่สุดของทวปียุโรป ตัง้อยู่บนแม่น ้าไรน์บรเิวณพรมแดน
ระหว่างรัฐชาฟเฮาเซนิกับรัฐซรูคิ น ้าตกแห่งนี้มคีวามกวา้ง 150 เมตรและสงู 23 เมตร ใหท้่านอสิระถ่ายภาพเก็บ
ความประทับใจกับความสวยงามของน ้าตกไรน์ น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงซุรคิ Zurich (ระยะทาง 51 กม. ใชเ้วลา 1 
ชม.) น าท่านเก็บภาพความประทับใจกับสถานที่ต่างๆ สะพาน Münsterbrücke  หรือเป็นที่รูจั้กกันในนาม 
Helmhausbrücke เป็นสะพานขา้มถนนและเดนิเทา้ทีเ่ปิดขึน้ในปี 2381 ตัง้อยูเ่หนือแมน่ ้า Limmat ในใจกลางเมอืงซรูกิ 
สะพาน สามารถเดนิขา้มไปมาได ้ระหวา่งสองฝ่ังของโบสถส์ าคัญของซรูคิ ฟากนงึม ีโบสถ ์Fraumünster ทีเ่ลือ่งชือ่
เรื่องความงดงามของกระจกส ีซึง่โบสถนั์บเป็นไอไลทข์องเมืองชูรคิเลยก็ว่าได ้เป็นโบสถน์ิกายโปรแตสแตนท์ที่มี
จุดเด่นอยู่ที่เป็นหอคอยตกึคู่แฝด และสถาปัตยกรรมแบบโรมัน และอกีฝากเป็น โบสถ ์Grossmünster จงึน าเสนอ
ออกมาในรูปแบบประตูแกะสลักในศลิปะยุคกลาง อฐิหนิถูกใชใ้นการก่อสรา้งตัวโบสถ ์ยังมกีารตกแต่งดว้ยหนา้ต่าง
กระจกทีม่สีสีนัทันสมัยโดยจติรกรชาวสวสิ Augusto Giacometti นอกจากนี้ยังมปีระตทูองสัมฤทธิห์รหูราทีตั่ง้อยูท่างฝ่ัง
ทศิเหนือและทศิใต ้โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์St. Peter’s Church ตกแตง่ดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิ ไฮไลทท์ีส่ าคัญคอื
มหีอนาฬกิาขนาดใหญโ่ดยหนา้ปัดของหอนาฬกิามเีสน้ผา่นศนูยก์ลาง 8.7 เมตร ขึน้ชือ่วา่เป็นหอนาฬกิาทีใ่หญท่ีส่ดุใน
ทวปียุโรป จากนัน้อสิระใหท้่านชอปป้ิงตามอัธยาศัยที ่ถนนบานโฮฟซตราสเซอ Bahnhofstrasse ถนนนี้ความยาว
ประมาณ 1.4 กโิลเมตร ทีรู่จั้กในระดับนานาชาตวิา่เป็นถนนชอ้ปป้ิง มรีา้นคา้ใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ของกันมากมาย ไดรั้บการ
ขนานนามวา่เป็นถนนทีแ่พงทีส่ดุในโลก ไม่วา่จะเป็น Gucci, Armani, Prada, Chanel, Dior, Burberry, เป็นตน้  รา้น
เครือ่งประดับ  รา้นนาฬกิาและโรงแรมระดับหรเูป็นจ านวนมาก 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น (มือ้ท ี1่4) 

 ทีพ่กั: Holiday Inn Express Zurich airport 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง)  
 
 
 

เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม  (มือ้ท ี1่5) 
น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตซิูรคิ เพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย 

11.00น.เดนิทางกลับประเทศไทย โดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY074 
18.55น.เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบดูาบ ีกรงุอาบดูาบ ีสหรฐัอาหรบัเอมเิรตส ์แวะพักเปลีย่นเครือ่ง 

22.35น.เดนิทางกลับกรงุเทพฯ ประเทศไทยโดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที ่EY402 

 

 

 

08:05น.เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

** ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ฐับาลก าหนด แบบ “Test & Go” 

ยงัคงตอ้งท าการจองโรงแรม AQ 1 คนื เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ** 

วนัทีเ่จ็ด      ซูรคิ – ทา่อากาศยานนานาชาตซูิรคิ - ทา่อากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ ี(แวะพกัเปลีย่นเครือ่ง) 

                  อาหาร เชา้ 

วนัทีแ่ปด      ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิ 

 

https://www.talontiew.com/fraumunster-zurich/
https://www.talontiew.com/st-peters-church-zurich/


 

 

Update: 01/04/2565 

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

หมายเหตุ : เง ือ่นไขการเขา้หรอืออกประเทศไทยท ัง้ระบบ  อาจมกีารเปลีย่นจากภาครฐั อาจจะมคี่าใชจ้า่ยเพิม่ข ึน้ 

รวมถงึข ัน้ตอนปฏบิตัติ่างๆอาจปรบัเปลีย่น บรษิทัฯจงึขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บค่าใชจ้า่ยเพิม่ กรณีมคี าส ัง่จาก

หน่วยงานรฐัท ัง้สองประเทศ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, 

การเมอืง, สายการบนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ดั

จะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( update 1 เมษายน 2565 ) 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ  (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน)  

2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ   

3. เอกสาร International Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ทีไ่ดรั้บวัคซนี

ครบถว้นมาแลว้  

► ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์จะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบ2โดสแลว้  

ชนดิของวัคซนีโควด -19 ทีป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนดรั์บรอง ม ีดังนี ้

1. Pfizer/BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty® / Tozinameran) 

2. Moderna (mRNA-1273 / Spikevax / COVID-19 vaccine Moderna) 

3. AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria®/ Covishield™) 

4. Janssen / Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S) 

5. Sinopharm / BIBP (SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell) 

6. Sinovac (CoronaVac) 

ผูท้ีไ่ดรั้บการฉีดวัคซนีสองชนดิ ครบ 2 โดส ทีแ่ตกตา่งกนัจะถอืวา่ไดรั้บการฉีดวัคซนีครบถว้น 

►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass (บรษัิทด าเนนิการให)้ 

ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) 

2. VISA (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 

3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันก่อนเดินทาง (Vaccinated 

Certificateและ International Vaccinated Certificate) 

4. ประกนัสขุภาพทีค่รอบคลมุการรักษาโควดิในตา่งประเทศวงเงนิ USD 50,000 (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 

ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน Thailand Pass (บรษัิทด าเนนิการให)้ เอกสารทีต่อ้งใชต้ามรายละเอยีดขัน้ตอนที1่ 

ลงทะเบยีนอยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย เมือ่อนุมัตแิลว้จะไดรั้บ Thailand Pass QR Code ส าหรับการ

เดนิทางเขา้ประเทศไทย 

ข ัน้ตอนที ่3 : เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 

1.แสดงเอกสาร Thailand Pass QR Codeตอ่เจา้หนา้ทีส่นามบนิทีท่า่นมาถงึ 

2.ผา่นกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคมุโรค 

3.ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีรั่ฐบาลก าหนด Test and Go (TG) เงือ่นไข ดังนี้ 

- เมือ่เดนิทางถงึสนามบนิทีไ่ทย มรีถโรงแรมมารับไปทีโ่รงแรม 

- รับการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 แบบ RT-PCR รอผลตรวจฯ ในหอ้งพัก 



 

 

- เมือ่ผลตรวจฯ เป็นลบ สามารถเช็คเอา้ทอ์อกจากโรงแรม และเดนิทางกลับได ้

- วันที ่5 นับจากวันทีถ่งึไทย ตรวจหาเชือ้โควดิ-19 แบบ ATK ดว้ยตัวเองและรายงานผลในแอปพลเิคชนั หมอชนะ 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 10 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยน์ทัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการ

แจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ทา่นและทา่นยังประสงคเ์ดนิทางตอ่) โดย

ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ ก่อนทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้ทาง

บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท  

 กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกต๋ัวหรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทางทา่นจ าเป็นตอ้งช าระ

คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-กลับและ

จ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ

ไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางตัง้แต ่30 วันขึน้ไป คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 

 *กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 *คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มัดจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่ระบุไว ้ในรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงด

การใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื 

ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

(บรษิทั ด าเนนิการให ้กรณียกเลกิท ัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟีนัดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้  (ตั๋วกรุ๊ปไม่

สามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวนัได)้ 

2. คา่ทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพัก 3 ทา่นถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง (มคีา่ใชจ้า่ยพัก

เดีย่วเพิม่) กรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวนัหยดุ มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจัดทีพั่กในเมอืง

ใกลเ้คยีงแทน 

4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  

5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  



 

 

6. คา่น ้าหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืข ึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และคา่ประกนัวนิาศ

ภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยีคา่ปรับตามที่

สายการบนิเรยีกเก็บ  

7. คา่ VISA เชงเกน้ (Switzerland) 5,000 บาท 

8. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กับ Allianz 

Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลมุการรกัษากรณีลกูคา้ตดิเชือ้โควดิ-

19 หรอือุบตัเิหตุต่างๆ ซึง่เกดิข ึน้ภายในวนัเดนิทาง และลูกคา้ตอ้งท าการรกัษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนั

ครอบคลุมการรกัษาเท่าน ัน้ (เขา้รบัรกัษาในรูปแบบอืน่ๆประกนัจะไม่ครอบคลุม) ซึง่สามารถศกึษาขอ้มูล

เพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลกูคา้ตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษัิทฯ  

ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  ประกันภัยเดนิทางอันนี้โดยทัง้นี้การท า

ประกันนี้จากบรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเที่ยว ที่บังคับใหบ้รษัิทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะ

อบุัตเิหตุในการเดนิทางเท่านัน้ แตทั่ง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บ

ไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 

9. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามันตามรายการทัวร ์

10. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

11. แพคเกจ “Test & Go” เพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิบรษัิทมแีพ็คเกจส าหรับท่านทีส่นใจหรอืท่านสามารถจอง

เองได ้

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรม

ไปแลว้ 

5. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 70 EURO  หรอื 2,500 บาท/ทา่น ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจ

และน า้ใจจากทา่น 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เคร ือ่งบนิ 

หมายเหตุ : กรณุาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดก่อนท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง

ทา่นลกูคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่

ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ 10 ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนื่องจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม 

และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  



 

 

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ

เรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้บักรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบหุรี ่/ ปลอดบหุรีไ่ด ้

โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันก่อนการเดนิทาง 

มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู ้

มอี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจา่ยกบัตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่

ผา่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศในรายการ

ทอ่งเทีย่ว อนัเนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การ

ถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ (Switzerland) 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 10-15 วนัท าการ 

** หากผูส้มคัรเคยสแกนลายนิว้มอืภายใน 3 ปี กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ของทวัร ์**

โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า 

1. พาสปอรต์ โดยมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมี
จ านวนหนา้เหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้ เพื่อใหท้างสถานทูตตดิหนา้วซีา่ (หากมอีายุไม่เพียงพอ กรุณาด าเนนิการท า

พาสปอรต์เลม่ใหม ่กอ่นจัดสง่ใหก้บัเจา้หนา้ท)ี หากผูส้มคัรเคยไดรั้บวซีา่เชงเกน้ กรณุาจัดสง่หลักฐานใหก้บัทางบรษัิท

ทัวร ์     เพือ่น าไปแสดงตอ่สถานทตู 
 

2. รูปถา่ย รูปสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมอีายไุม่เกนิ 3

เดอืน หา้มตกแตง่รูป,หา้มสวมแวน่ตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดับ,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรูป

เทา่นัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนบีกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหร้ปูถา่ยช ารดุ และไมส่ามารถใชง้านได ้** 

 (ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 



 

 

3. เอกสารสว่นตวั 

 - ส าเนาบตัรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบตัรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 

 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ทา่นจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหยา่/ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 

 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลีย่น) 

 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 

 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ ดังนี ้

 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิตัร 

 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 

โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัน้ หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง

ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพียงผูเ้ดียว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางจากมารดาบดิา หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางกับบคุคลที่

สาม พรอ้มกับยนิยอมสนับสนุนค่าใชจ้่ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ี่ส านักงานเขต/อ าเภอตาม

หลักฐานที่อยู่ตามทะเบียนบา้นของท่าน (พรอ้มแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมี

นายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่

เด็กแสดงตัวยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบตุร และเซน็เอกสารตอ่หนา้เจา้ทีท่ีรั่บ

ยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจ

ปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีท่ างานปัจจบุนั (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจากบรษัิททีท่่านท างานปัจจุบัน   

โดยระบตุ าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ริม่ท างาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยโุรป (โดยไมต่อ้ง

ระบชุ ือ่ประเทศ ใหใ้ช ้European แทน) และกลับมาปฏบิตังิานตามปกตหิลังครบก าหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท 

และลงนามผูม้อี านาจอยา่งชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 
 

4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบียนการคา้ (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบรษัิทฯ 

(DBD), (คัดส าเนาไมเ่กนิ 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาองักฤษ) 

 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบับจรงิจากสถาบันการศกึษาเท่านัน้ สถานทูตไมรั่บพจิารณา

บตัรนักเรยีน, ใบประกาศนยีบตัร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรณุาแนบส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 

 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ), หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  

ในกรณีทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางร่วมกันกับสาม ีจ าเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองค่าใชจ้่ายจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบุชือ่-สกุล    

วัน เดอืน ปีเกดิ ของสามแีละบตุร ทีม่คีวามสมัพันธร์ว่มกนั (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

 



 

 

4.6 กรณีกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ (Freelance), ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน ์

ฯลฯ จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหล่งทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐาน

หรอืเอกสารประกอบ อาท ิรปูถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้ (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5.1 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง Statement  รายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน (กรุณาเลอืกบัญชทีี่มปีระวัตกิารเดนิ

บัญชทีีส่มบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สม ่าเสมอ) และมยีอดเงนิคงเหลอือยูใ่นบัญชนัีน้ๆไมต่ ่ากว่า 6 หลัก เพือ่แสดงให ้

เห็นว่ามฐีานะทางการเงนิเพยีงพอ ครอบคลุมกับค่าใชจ้่ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่ท่านเดนิทางกลับสูภ่มูลิ าเนา โดย 

Statement ตอ้งเป็นฉบับภาษาอังกฤษ  และออกจากธนาคารเท่านั้น หากผูย้ื่นค ารอ้งวีซ่า ปริ้นเอกสารผ่าน 

Internet/Application ทา่นจ าเป็นตอ้งน าเอกสารไปใหธ้นาคารประทับตราอกีครัง้ 

 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง จ าเป็นตอ้งเขยีนหนังสอืรับรอง ชีแ้จงความสัมพันธร์ะหว่างตนกับผูเ้ดนิทาง 

(Sponsor Letter) และขอหนังสอืรับรอง/สนับสนุนค่าใชจ้่ายจากทางธนาคารเท่านัน้ โดยใหบุ้คคลที่เป็นผูส้นับสนุน 

(Sponsor)  ด า เนิ น ก า รต าม เอก ส ารข ้า งต ้น  พ รอ้ ม กั บ ขอจดห มาย รับ รอ งฐาน ะก ารเงิน จ าก ธน าค า ร                         

Bank  Sponsor/Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น โดยระบุชือ่ผูส้นับสนุนที่เป็นเจา้ของบัญช ี

(Sponsor) และระบชุือ่ผูเ้ดนิทาง/ผูท้ีไ่ดรั้บการสนับสนุน เอกสารตอ้งเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชือ่ - สกุล ให ้

ตรงกบัพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทางเทา่นัน้   (กรณุายืน่ขอจากธนาคารลว่งหนา้ บางแหง่อาจใชเ้วลาด าเนนิการนานถงึ 3 วัน) 

 

หมายเหต:ุ ทา่นจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ (Bank Statement) 

 

** สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 
 

 เพื่อประโยชน์ในการยืน่วซี่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยืน่วีซ่าทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ 

เนือ่งจากบรษัิทฯ ตอ้งน าสง่ขอ้มลูใหก้ับทางสถานทตูพจิารณา เพือ่อนุมตัคิ ารอ้งขอวซีา่ และทางบรษัิทฯ ไมส่ามารถกรอก

ประวัต/ิขอ้มลูส่วนตัวแทนผูส้มัครได ้หากสถานทูตตรวจพบว่าขอ้มูลของท่านเป็นเท็จ/ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งกับความเป็นจรงิ 

ทา่นอาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 

 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิมดัจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ย กรณุากรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯทันท ี

!! หากด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 

 

 การบดิเบือนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 

  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มคัรตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้ 

 



 

 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผูส้มัครบางท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมือในการเชญิท่านไป

สมัภาษณ์ตามทีส่ถานทตูนัดหมาย (โปรดแต่งกายสภุาพ) ทัง้นีบ้รษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอ านวยความสะดวกแกท่่าน 

ตลอดทัง้ชว่ยประสานงานกับทางการสถานทตู และหากสถานทตูมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใครข่อ

ความรว่มมอืใหท้า่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วใหก้บัทางบรษัิท เพือ่น าสง่สถานทตูเชน่กนั 

 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดรั้บวซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทูตเพือ่พจิารณาต่อวซี่า

ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ์ และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศสวติเซอรแ์ลนด)์ 

 

โปรดกรอกรายละเอยีดขอ้มลูใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)   .................................................................................................... 

2. ชือ่ - สกลุเดมิ (ตอนเกดิ)     ................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญงิ 

4. ทีอ่ยูต่ามส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 

5. ทีอ่ยูพ่ านักปัจจบุนั กรณีไมต่รงกบัส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 

6.โทรศัพทม์อืถอื (โปรดระบ)ุ ..............................................  โทรศัพทบ์า้น (ถา้ม)ี .......................................... 

7. อาชพีปัจจบุนั .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกบัทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชือ่สถานทีท่ างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน) 

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

ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ์............. โทรศัพทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................... อเีมล ์.......................... 



 

 

9. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 

10. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 

  ⃣   หยา่   ⃣   มา่ย   ⃣   อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา     ⃣   แยกกนัอยู ่

11. ชือ่-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ 

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

12. ชือ่-สกลุของบดิา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ 

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

13. ชือ่-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ 

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

14. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่ลา่สดุ หรอืไม ่(ถา้ม)ี โปรดระบ ุ

      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ 

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

15. ทา่นเคยไดรั้บวซีา่ Schengen ในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา หรอืไม ่(โปรดระบรุหสัประเทศและเลขวซีา่ 

............................) 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.............................................. ถงึวันที ่.................................................. 

16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่ Schengen กอ่นหนา้นี ้

                    ไมเ่คย  เคย  (กรณุาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

17.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

     ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ) 

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

18. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

            ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกคา่ใชจ้า่ยให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

     เชค็เดนิทาง     กรณุาระบชุือ่ ............................................................. 

   บตัรเครดติ    ความสมัพันธ ์............................................................ 

   เงนิสด 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารใหบ้รษัิทฯล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวซีา่จาก

ทางสถานทูต         กรณีวซีา่ของท่านไม่ไดรั้บการอนุมัตทิันตามก าหนดวันเดนิทาง บรษัิทขอ

สงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบทกุกรณี 

 

 เมือ่ทา่นไดจ้องท าการจองโปรแกรมทัวร ์และช าระเงนิมดัจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 



 

 

 - กรุณาจัดสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มลูส าหรับยืน่วซีา่ (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร)์    

พรอ้มจัดส่งใหก้ับบรษัิทฯทันที !! หากด าเนนิการล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิ ์  ไมรั่บผดิชอบทกุกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจน โดยขอ้มูลที่ท่านกรอกตอ้งตรงกับเอกสารที่จะใชย้ื่น

สถานทตู เนือ่งจากขอ้มลูทัง้หมด บรษัิทฯจ าเป็นตอ้งด าเนนิการน าสง่สถานทตูผา่นระบบออนไลน ์หากน าสง่ขอ้มลูที่

ไมส่อดคลอ้งกบัความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

  - หากหน่วยงานยงัไมส่ามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบบัจรงิได ้กรณุากรอกขอ้มลูการท างานของทา่นใหช้ดัเจน 

(ระบเุป็นภาษาองักฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ และวันเดอืนปีทีเ่ริม่งาน 

 

 เมือ่ทา่นไดรั้บยนืยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายส าหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 

  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบับจรงิส าหรับยื่นวีซ่าใหก้ับบรษัิทฯ อย่างชา้ไม่เกนิ 2 

สปัดาห ์กอ่นถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 

          - ทา่นจ าเป็นตอ้งน าสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดูประวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่า่นมา 

 

 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้ส ิน้ ทัง้นีบ้รษัิท

เป็นเพยีงตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
 

 

 

 

 

 

 

 


