
 

 

สวิสด๊ีดี Switzerland Great Journey 

  
ท่องเทีย่วสวิตเซอร์แลนด์ 10วัน 7คืน 

1 ใน Bucket List ทีนั่กท่องเทีย่วท่ัวโลกใฝ่ฝัน 
ซูรคิ-ลูเซิร์น-อินเทอร์ลาเก้น-กรแูยร์-โลซานน์ 
มองเทรอซ์- ลอยเคอร์บาด-เซอร์แมท-บรกิ-ซุก 

...สนุกกับกิจกรรมไม่ซ ้าและหาไม่ได้จากทีไ่หน...  
อิสระอาบน ้าแร่ที ่Leukerbad ชิมไวน์และชมโรงงานชีสกรุยแยร์ 



 

 

ขึ้นสามเขา Mt.Pilatus, Jungfraujoch, Gornergrat 
 ด่ืมด ่าและสัมผสับรรยากาศเมอืงท่องเทีย่วยอดฮิตบนเทอืกเขาแอลป์ 

พร้อมน่ังกระเช้าไฟฟ้าตัวใหม่ล่าสุด Eiger Express 
พักโรงแรมน่ารักๆในเมอืงเซอร์แมท 

 

         บนิตรง..เทีย่วสบาย..โดยสายการบนิไทย (TG)  
 

 
ซูริค  เมอืงศนูยก์ลางทางดา้นการคา้และธุรกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

ลูเซิรน์ เมอืงสวยทีต่ัง้อยู่รมิฝัง่ทะเลสาบแห่งสีพ่นัธรฐั หรอืเวยีวาลดส์ตรทัซ ีและเป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุ
แห่งหนึง่ในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์  

อินเทอรล์าเก้น เมอืงสวยในหุบเขาทีต่ัง้รมิฝัง่ของ 2 ทะเลสาบ คอืทะเลสาบธุนน์และเบรยีนซ ์และเป็นทีต่ัง้ของสถานีรถไฟเพือ่
ต่อไปยงัแหล่งท่องเทีย่วส าคญัๆหลายแห่ง 

JungfrauJoch ยอดเขาทีไ่ดฉ้ายาว่าเป็น Top of Europe บนความสงูกว่า 3,454 เมตร พรอ้มใหท้่านเดนิทางดว้ย Eiger 
Express กระเชา้ตวัใหม่ล่าสดุเป็นกรเชา้หรอืกอนโดล่าสามขาทีท่นัสมยัทีส่ดุในโลก เป็นระบบผสมผสาน
กระเชา้ลอยฟ้าและกระเชา้ไฟฟ้าเขา้ดว้ยกนั มคีวามมัน่คงต่อแรงลมและใหบ้รกิารตลอดปี 

กรยุแยร ์ เมอืงดงัแหล่งผลติเนยแขง็ทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุของสวสิเซอรแ์ลนด ์ตน้ก าเนิดของ Gruyere Cheese ทีม่ชีือ่เสยีง
โด่งดงัไปทัว่โลก 

โลซานน์  เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยโบสถท์ีม่สีถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในสวสิเป็นเมอืงทีช่าวไทยรูจ้กัดใีนสวสิ  
มองเทรอซ ์ เมอืงสวยทางใตข้องสวสิรมิทะเลสาบเลอมงัค ์เป็นทีต่ัง้ของปราสาทชลิยอง และมหีลกัฐานในการก่อสรา้งมา

ตัง้แต่ศตวรรษที ่13 
Chexbres  หมู่บา้นในเขตเมอืงลาโวซ ์Lavaux รมิทะเลสาบเจนวีาทีค่รอบคลุมพื้นทีไ่ปจนถงึเมอืงโลซานน์ เรยีงรายดว้ย

ไร่องุ่นยาวเชือ่มต่อกนัเป็นระยะทางกว่า 30 กโิลเมตร ถอืเป็นแหล่งท าไร่องุ่นและผลติไวน์ทีโ่ด่งดงั 
ลอยเคอรบ์าด  เมอืงแห่งน ้าแรธ่รรมชาตอินัเลือ่งชือ่ทีไ่ดข้ึ้นชือ่ว่า Wellness เพราะเป็นเมอืงน ้าแร่อุ่นๆ อุณหภมูปิระมาณ 

30 - 40 องศา ทัง้ในหน้าหนาวและหน้ารอ้น ซึง่ช่วยแกป้วดแกเ้มือ่ยดสี าหรบัคนสงูอายุทีม่โีรคไขขอ้หรอืโรค
ปวดต่างๆ และเมอืงแห่งนี้ยงัเป็นทีรู่จ้กักนัดใีนเมอืงแห่งกฬีาฤดหูนาวและเป็นทีต่ัง้ แหล่งสปารสีอรท์ซึง่
ใหบ้รกิารน ้าพุรอ้นจ านวนมาก 

เซอรแ์มท หมู่บา้นเซอรแ์มททีน่่ารกัๆ และมบีรรยากาศสบายๆ ลอ้มดว้ยเขาสงูสวยงาม ดว้ยเป็นเมอืงปลอดพาหนะที ่
วุ่นวายและนัง่รถไฟขึ้นเขากอรเ์นอรแ์กทเพือ่ชมววิยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์  

ซุก  เมอืงเลก็ๆ รมิทะเลสาบทีส่วยงามราวกบัเทพนิยาย ตัง้อยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ 
 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 24 มิ.ย.-03ก.ค./ 13-22 ก.ค./ 28ก.ค.-06ส.ค.2565 
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วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู 
21.30 น.  คณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร ์สายการบิน Thai 

 Airways  ROW D เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซีร่ีสแ์ละได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจ
มีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 
 

วนัทีส่อง ซูริค (สวิตเซอรแ์ลนด)์-ย่านเมืองเก่าลินเดอรฮ์อฟ-โบสถก์รอสมุนสเตอร-์โบสถฟ์รอมุน  
สเตอร-์ลูเซิรน์-สะพานไม้ชาเพล-โบสถฮ์อฟเคียรเ์คอ-อนุสาวรียสิ์งโต 

01.05 น. ออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG970  
07.50 น. เดินทางถึงสนามบินนครซูริค เมอืงเศรษฐกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ น าท่านผ่านขัน้ตอนพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ จากนัน้น าเดนิทางสูใ่จกลางเมอืงซูริค Zurich น าท่าน
ชมย่านเมอืงเก่าลนิเดอรฮ์อฟ ผา่นอาคารบา้นเรอืนรา้นคา้ย่านเมอืงเก่า น าท่านแวะชมและถ่ายรปูกบั The 
Rathaus หรอือกีชื่อหนึ่งทีคุ่น้เคยดอีย่าง Zurich’s Town Hall สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1694 ถงึปี 1698 เป็น
สถานทีร่าชการทอ้งถิน่ในเมอืงซรูคิ ตัง้อยู่รมิแม่น ้าลมิมตัแต่เดมิเคยเป็นหอ้งประชมุสภาเทศบาลเมอืงทีส่รา้ง
ขึน้ในปีค.ศ.1397 แต่ไดร้บัการปรบัปรุงเรื่อยมาจนถงึปัจจุบนั จากนัน้น าท่านชมและถ่ายรปูกบัโบสถก์รอ
สมุนเตอร ์Grossmunste Church มหาวหิารคู่บา้นคู่เมอืงซึง่ถอืเป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงซรูคิ ตัง้อยู่บรเิวณ
รมิฝัง่แม่น ้าลมิมตัเช่นกนั ปัจจุบนักลายเป็นหนึ่งในสถานทีท่่องเทีย่วของซรูคิ และน าท่านเดนิขา้มสะพานไป
อกีฝัง่ของแม่น ้าชมโบสถฟ์รอมนุสเตอร ์Fraumünster ซึง่เป็นหนึ่งในสีโ่บสถห์ลกัของเมอืงซรูคิ ทีส่รา้งขึน้
จากซากปรกัหกัพงัของวหิารส าหรบัสตรชีนชัน้ขนุนางชัน้สงูในสมยัก่อนโดยกษตัรยิแ์ห่งบาวาเรยีเพื่อพระ
ราชธดิาฮลิตก์ารต์ ภายหลงัไดพ้ระราชทานใหก้บัคณะนกับญุเบเนดกิต์ จุดเด่นของโบสถค์อืภายนอก
ประกอบดว้ยกระจกสขีนาดใหญ่ 5 บาน เรยีกว่ากระจกชากาล ออกแบบโดย มารก์ ชากาล จติรกรชาว
เบลารุส-ฝรัง่เศส และไดต้ดิตัง้ในปีค.ศ. 1970 ซึง่จติรกรคนนี้โดง่ดงัอย่างยิง่ในแถบยุโรป  จนไดเ้วลาอนั
สมควร น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงลเูซิรน์ Lucerne (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงท่องเทีย่วอนัดบั
หนึ่งของสวสิทีห่ลายท่านอาจจะเคยไปเยอืนมาแลว้ แต่ลเูซริน์กย็งัคงมคีวามสวยงามเหมอืนเดมิ  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านชมเมอืงลเูซริน์ ชมสะพานไม้ชาเพล Chapel Bridge ทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่14 ประดบั

ตกแต่งบนโครงหลงัคาหน้าจัว่ดว้ยภาพวาดในศตวรรษที ่17 ซึง่ภาพเขยีนเหล่านี้เป็นการเล่าเรื่องราวประวตัิ
ความเป็นมาของเมอืงลเูซริน์ โดยมหีอคอยน ้า Wasserturm อยูก่ลางสะพาน ซึง่เดมิใชเ้ป็นทีค่มุขงันกัโทษ
และเกบ็เอกสารรวมทัง้ของมคี่าของเมอืงไว ้หอคอยนี้มลีกัษณะเป็นรปูทรงแปดเหลีย่มทีม่ฐีานเชื่อมตดิอยู่กบั
สะพานสรา้งขึน้ราวปี ค.ศ. 1300 สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหมไ้ปเมื่อปี ค.ศ. 1993 แลว้กม็กีารบรูณะใหม่จน
มสีภาพใกลเ้คยีงของเดมิ (ภาพวาดดัง้เดมิถูกไฟไหมไ้ปค่อนขา้งมาก) สะพานชาเพลนี้ถอืเป็นสะพานไมท้ี่
เก่าแก่ทีส่ดุในยโุรป จากนัน้แวะชมโบสถฮ์อฟเคียรเ์คอ Hofkirche St.Leodegar โบสถท์ีส่ าคญัและเป็น
แลนดม์ารค์ของเมอืงลเูซริน์ ลกัษณะเป็นโบสถห์อคอยคู่ปลายแหลมถูกสรา้งขึน้ในปี 1633-1639 ภายในมี



 

 

แท่นบชูาพระแม่มาเรยี รปูปัน้นกับุญ Leodegar และ Mauritus นกับุญอุปถมัภข์องเมอืงลเูซริน์ โบสถแ์ห่งนี้
จงึมชีื่อเรยีกอกีชื่อนึงว่า St.Leodegar Church จากนัน้ชมอนุสาวรียสิ์งโต Lion Monument ซึง่แกะสลกั
อยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมอืงเป็นสญัลกัษณ์ใหร้ะลกึถงึทหารรบัจา้งชาวสวสิซึง่ท างานเป็นทหารรกัษา
พระองคพ์ระเจา้หลุยสท์ี ่16 แหง่ฝรัง่เศส  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
 จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม Ameron Flora Hotel, Lucerne หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีส่าม ลูเซิรน์-นัง่รถไฟไต่เขาข้ึนยอดเขาพิลาตสุ-ร้านชอ็คโกแลต-ลูเซิรน์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสูส่ถานี Pilatus Bahn เพื่อน าท่านนัง่รถไฟฟันเฟือง Cogwheel Railway ท่ีชนัท่ีสุดใน
โลกท่ีชนัถึง 45องศา ขึน้สู่ยอดเขาพิลาตสุ Mt. Pilatus หรอืภูเขามงักรทีม่คีวามสงูราว 2,120 เมตร ทา่น
จะไดช้มววิทะเลสาบลเูซริน์จากมุมทีส่วยทีส่ดุบนยอดเขาและชมความงดงามของแนวเทอืกเขาแอลป์อนั
ตระการตา มเีวลาใหท้่านไดส้นุกกบัหลากหลายกจิกรรมสดุทา้ทายอาท ิDragon World ,The Wipfelpfad, 
Dragon Glider, PILU Land ทีจ่ะท าใหท้่านเพลดิเพลนิและสนุกกนัไดท้ัง้ครอบครวั (ไม่รวมค่าเครื่องเล่นและ
อุปกรณ์ต่างๆ) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
บ่าย ใหท้่านไดส้นุกกบักจิกรรมบนยอดเขาพลิาตุส จนไดเ้วลาสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสูเ่มอืงลเูซริน์ 
 จากนัน้น าท่านชมรา้นชอ็คโกแลตและให้ท่านได้ทดลองท า Chocolate Bar 100grams ทีม่คีวามนุ่ม

ละมุนและมรีสชาตทิีห่ลากหลายดว้ยรสชาตนิมววัแท้ๆ ของสวสิ   
ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
 จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม Ameron Flora Hotel, Zurich หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี่ ่ ลูเซิรน์-กรินเดลวาลด-์นัง่กระเช้าไฟฟ้า Eiger Express-ยอดเขาจงุฟราว Top of Europe - 
ขึ้นเขา Alp Pfingstegg- อินเทอรล์าเก้น 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงกรนิเดอวาลดท์ีส่ถานีกรินเดอวาลด ์Grindelwald Terminal (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.30 ชัว่โมง) จากนัน้น าท่านนัง่กระเช้าไฟฟ้าตวัใหม่ล่าสุด Eiger Express ทีเ่พิง่เปิดตวัเมื่อ
ธนัวาคม 2563 สูส่ถานี Eiger Glacier หรอื Eigergletscher ทางฝัง่เหนือ (ใชเ้วลาประมาณ 15 นาท)ี และขึน้
รถไฟฟ้ำ (Cog Wheel) สำยจงุฟรำวบำหเ์นน (Jungfrau Banen) ไต่เขาขึน้สูย่อดเขำจงุฟรำว  (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 26 นาท)ี ซึง่ตลอด 2 ขา้งทางท่านจะไดส้มัผสักบัธรรมชาตขิองภูเขาทีม่หีมิะปกคลุมแนวป่า
สนทีง่ดงามและยิง่ใหญ่ของเทอืกเขาแอลป์ จนเดนิทางถงึ ยอดเขาจงุฟราวยอรค์  ซึง่มคีวามสงูกว่า 3,454 
เมตรจากระดบัน ้าทะเล และไดร้บัการขนานนามว่า TOP OF EUROPE ทีเ่พิง่ฉลองครบรอบ 100 ปีของการ
ก่อสรา้งเสน้ทางรถไฟสายนี้ เมือ่ วนัที ่21 กมุภาพนัธ ์ค.ศ.2012 ใหท้่านเดนิชมประวตัขิองการก่อสรา้ง และ
น าท่านชมววิสวยและสมัผสัอากาศทีห่นาวเยน็บนสถานีตรวจวดัสภาพภมิูอากาศ Sphinx จากนัน้น าชม
ถ า้น ้าแขง็ ทีไ่ดร้บัการขดุเจาะและตกแต่งไวอ้ย่างงดงามก่อนใหเ้วลาเดนิเล่นสบาย ๆ หรอืซือ้ไปรษณียบตัร
สง่กลบับา้นจาก TOP OF EUROPE 



 

 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมืองบนยอดเขา 
บ่าย อสิระใหท้่านมเีวลาอย่างเตม็ทีท่ีจ่ะเกบ็ภาพทีร่ะลกึบนลานกวา้งทีเ่ตม็ไปดว้ยหมิะขาวโพลนใหท้า่นได้

สนุกสนานอย่างเตม็อิม่ จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสูก่รนิเดอรว์าลดโ์ดยใชเ้สน้ทางทีส่ดุแสนจะ
โรแมนตกิเสน้ทางเดมิ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่Pfingstegg (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี 
น าท่านนัง่เคเบิล้คารไ์ต่ระดบัขึน้ไปทีค่วามสงู 1,391 เมตรสูเ่ขา Alp Pfingstegg ให้ท่านได้สนุกกบัการ
นัง่เครือ่งเล่นสไลด ์Toboggan Run และอสิระใหท้่านไดช้มววิเทอืกเขาแอลป์แบบพาโนรามา จนไดเ้วลา
สมควรน าท่านเดนิทางสูเ่มอืงอินเทอรล์าเก้น Interlaken เมอืงสวยในหุบเขาทีต่ัง้รมิฝัง่ของ 2 ทะเลสาบ 
คอืทะเลสาบธุนน์และเบรยีนซ ์และเป็นทีต่ัง้ของสถานีรถไฟเพื่อต่อไปยงัแหล่งท่องเทีย่วส าคญัๆ (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 40 นาท)ี 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี  
 จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม Metropole Hotel G, Interlaken หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้่า  อินเทอรล์าเก้น-กรยุแยร-์โรงงานชีส-โลซานน์-วิหารแห่งเมืองโลซานน์- ศาลาไทย 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสูเ่มืองกรยุแยร ์Gruyeres เมอืงดงัแหล่งผลติเนยแขง็ทีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุของสวสิเซอรแ์ลนด ์

ตน้ก าเนิดของชสีกรแูยรท์ีม่ชี ื่อเสยีงโด่งดงัไปทัว่โลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) จากนัน้น าท่าน
ชมโรงงานชีสกรยุแยร ์Gruyere Cheese ชสีทีม่าของอาหารประจ าชาต ิ"ฟองด"ู แต่ชสีทีม่ชีือ่เสยีงอนัเป็น
เอกลกัษณ์ของประเทศสวติเซอรแ์ลนดน์ัน้มไีม่กีป่ระเภท ซึง่ชสีกรแูยรก์เ็ป็นหนึ่งในนัน้ ลกัษณะเป็นชสีทรง
กลมมขีนาดใหญ่ใหร้สสมัผสัหนบึหนบัมรีสหวานและเคม็เลก็น้อย อสิระใหท้่านไดช้มและเลอืกซือ้ชสีชื่อดงั
ของสวสิ    

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ห้องอาหารกรยุแยร ์ 
บ่าย น าท่านเดนิทางสูเ่มืองโลซานน์ Lausanne  เมอืงใหญ่อนัดบั5 ของสวติเซอรเ์เลนด ์ตัง้อยู่รมิทะเลสาบเจนี

วาทีเ่เสนจะงดงาม โดยฝัง่ตรงขา้มเป็นเมอืงคาสโินชื่อดงัของฝรัง่เศสอย่าง vian-les-Bains เมอืงโลซานน์มี
ความสวยงามคลาสสคิเตม็ไปดว้ยโบสถท์ีม่สีถาปัตยกรรมแบบโกธคิและเป็นเมอืงทีช่าวไทยรูจ้กัดใีนสวสิ 
นอกจากเป็นเมอืงทีป่ระทบัของสมเดจ็ย่าแลว้ ยงัเป็นเมอืงทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรชักาลที ่9 ส าเรจ็
การศกึษาดว้ย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) จากนัน้น าท่านชมเมอืงโลซานน์ โดยเริม่จากวิหารแห่ง
เมืองโลซานน์ หรอืช่ือเดิมรูจ้กักนัในนาม Cathedral of Notre Dame of Lausanne โบสถค์รสิตน์ิกาย
โปรเตสแตนต ์สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิ บรเิวณซุม้ทางเขา้มกีารแกะสลกัอย่างสวยงาม สว่นดา้น
ในมกีระจกสทีีส่ามารถขึน้บนัได 160 ขัน้ขึน้ไปยงัยอดของวหิารได ้เดมิวหิารโลซานน์นี้มชีื่อว่าวหิารนอเทรอ
ดาม ตามการตัง้ชื่อของนิกายคาทอลกิแต่เมื่อเปลีย่นเป็นวหิารนิกายโปรเตสแตนตใ์นยุคทีม่กีารปฏริปู
ศาสนา จงึไม่มใีครเรยีกวหิารแหง่นี้ว่าวหิารนอเทรอดามอกีต่อไปแต่เรยีกเป็นมหาวหิารโลซานน์แทน และ
น าท่านถ่ายรปูกบัศาลาไทย Thai Pavilion ทีร่ฐับาลไทยสง่ไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมอืงโลซานน์ใกล้
กลบัพพิธิภณัฑโ์อลมิปิก ซึง่ศาลาไทยตัง้อยู่ในสวนสาธารณะทีม่รีปูปัน้ลงิ 3 ตวั ปิดห ูปิดปาก ปิดตา อนัเป็น
สถานทีท่รงโปรดของในหลวงเมือ่ทรงพระเยาว ์  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
 จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม Novotel Lausanne Bussigny Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 



 

 

 

วนัทีห่ก  โลซานน์-มองเทรอซ-์ Chexbres Village- ชิมไวน์-ลอยเคอรบ์าด-อิสระอาบน ้ าแร่ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสูเ่มืองมองเทรอซ ์Montruex เมอืงสวยทางใตข้องสวสิ ทีต่ัง้อยู่รมิทะเลสาบเจนีวาและ
ไดร้บัสมญานามว่าเป็น “ไขมุ่กแห่งรเิวยีร่าสวสิฯ” ทีม่ฉีากหลงัเป็นภูเขาสงูสวยงามมาก ท่านจะไดช้ม
ทศันียภาพของธรรมชาตอินังดงามระหว่างสองขา้งทางจนกระทัง่ถงึเมอืงมองเทรอซ ์(ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 30 นาท)ี  จากนัน้น าทา่นชมปราสาทชิลยอง Chillon Castle ปราสาทยุคกลางทีม่คีวามเก่าแก่
กว่า 1,000 ปี โดยปราสาทถูกสรา้งขึน้ในช่วงสมยัของโดยราชวงศซ์าวอย ซึง่ถอืไดว้่าเป็นอญัมณีทาง
ประวตัศิาสตรข์องสวติเซอรแ์ลนด ์ในอดตีปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึน้เพื่อเป็นจุดควบคุมการเดนิทางของนกั
เดนิทางและขบวนสนิคา้ทีจ่ะสญัจรผ่านไปมาจากเหนือสูใ่ตห้รอืจากตะวนัตกสูต่ะวนัออกของสวติเซอรแ์ลนด์ 
น าท่านเดนิเล่นชมเมอืงมองเทรอซเ์มอืงตากอากาศรมิทะเลสาบเจนีวาทีม่ชีื่อเสยีงเยา้ยวนใหน้กัท่องเทีย่ว
เขา้มาพกัผ่อน ดว้ยความเงยีบสงบของตวัเมอืงกบับรรยากาศทีส่ดุแสนสบาย น าท่านชมรปูปัน้ของ เฟรดด้ี 
เมอรค์ร่ีู นกัรอ้งวงควนีเจา้ของบทเพลง We are the Champion ซึง่ถดัไปเป็น Casino Barrière de 
Montreux โดยตรงขา้มกบัคาสโินคอื Tour d'Ivoire ตกึสงูทีส่ดุของมองเทรอซส์รา้งมาตัง้แต่ปีค.ศ. 1962 มี
จ านวนชัน้ทัง้หมด 29 ชัน้ ใชเ้ป็นทีพ่กัอาศยัอกีดว้ย  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่Chexbres Village ในเขตเมอืงลาโวซ ์Lavaux รมิทะเลสาบเจนีวา (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 20 นาท)ี ครอบคลุมพืน้ทีไ่ปจนถงึเมอืงโลซานน์ เรยีงรายดว้ยไร่องุ่นยาวเชื่อมต่อกนัเป็นระยะทาง 
กว่า 30 กโิลเมตร ถอืเป็นแหล่งท าไร่องุ่นและผลติไวน์ทีโ่ดง่ดงัและใหท้่านไดชิ้มไวน์เลิศรส Wine Tasting 
จากผูผ้ลติไวน์ทีม่ชีื่อเสยีงอนัดบัตน้ๆของสวสิ ใหท้่านไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัประวตัคิวามเป็นมา กระบวนการ
ผลติไวน์ชัน้ดซีึง่มคีวามใสใ่จตัง้แต่การปลกูองุ่นพนัธุด์ ีกรรมวธิทีีพ่ถิพีถินั และการเกบ็รกัษาดว้ยอุณหภูมทิี่
เหมาะสม จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองลอยเคอรบ์ำด Leukerbad (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 
ชัว่โมง) เมอืงแห่งน ้ำแรธ่รรมชำติอนัเลื่องช่ือท่ีได้ขึน้ช่ือวำ่ wellness เพราะเป็นเมอืงน ้าแร่อุ่นๆ 
อุณหภูมปิระมาณ 30-40 องศา ตัง้อยู่ทีร่ะดบัความสงู 1,411-2,700 เมตรและเป็นแหล่งน ้าแร่น ้าพุรอ้นทีม่ี
ชื่อเสยีงรูจ้กักนัมายาวนาน ซึง่เป็นสถานทีย่อดนิยมส าหรบันกัทอ่งเทีย่วเพื่อผ่อนคลายความปวดเมื่อยต่างๆ 
ท่ามกลางบรรยากาศหบุเขาอนัสวยงามและเมอืงแหง่นี้ยงัเป็นทีรู่จ้กักนัดใีนเมอืงแหง่กฬีาฤดหูนาวและเป็น
ทีต่ัง้ แหล่งสปารสีอรท์ซึง่ใหบ้รกิารน ้าพุรอ้นจ านวนมาก มเีวลาอสิระใหท้่านผ่อนคลายอาบน ้าแร่ ทีม่ที ัง้ในรม่
และกลางแจง้ตามอธัยาศยั (ไม่รวมค่าเขา้ซาวน่า, สปาต่างๆ) 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
  น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม De France by Thermalhotels, Leukerbad หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีเ่จด็ ลอยเคอรบ์าด-ทาซ-นัง่รถไฟข้ึนยอดเขากอรเ์นอแกรท-ชมวิวแมทเธอฮอรน์-เซอรแ์มท 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสูเ่มืองทาซ Tasch เมอืงเลก็ๆ น่ารกัทีร่ายลอ้มไปดว้ยยอดเขาสงูมากมายเป็นทศันียภาพที่
สวยมากๆ อกีจุดหนึ่ง (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) จากนัน้น าท่านนัง่รถไฟจากเมอืงทาซสูเ่มือง
เซอรแ์มท ด้วย Shuttle Train เมื่อเดินทางถึงเมืองเซอรแ์มท เมอืงเลก็ๆน่ารกัและมบีรรยากาศสบายๆ 



 

 

ลอ้มดว้ยเขาสงูสวยงาม ดว้ยเป็นเมอืงปลอดพาหนะทีวุ่่นวาย เน่ืองจากไม่อนุญาตใหร้ถยนตว์ิง่และเป็นเมอืง
ทีไ่ดร้บัการยกย่องว่าปลอดมลพษิทีด่แีห่งหนึ่งของโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 12 นาท)ี 
และเดนิทางต่อสูส่ถานีรถไฟกอรเ์นอรแ์กรท Gornergrat Bahn เพื่อน าท่านนัง่รถไฟไต่เขาขึน้สูย่อดเขา
กอรเ์นอรแ์กรท ผ่านธรรมชาตทิวิทศัน์อนัยิง่ใหญ่สวยงามทัง้สองขา้งทางจนกระทัง่ถงึยอดเขากอรเ์นอรแ์ก
รท (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี ยอดเขาแหง่นี่มคีวามสงูเหนือระดบัน ้าทะเล 3,286 เมตร โดยมฉีาก
หลงัเป็นววิ “ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์” Matterhorn ยอดเขาทีม่รีปูทรงคลา้ยพรีะมดิทีโ่คง้ลงเลก็น้อยซึง่
ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยมคีวามสงูกวา่ 4,478 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล ความ
งามทีแ่ปลกตาและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของแมทเทอรฮ์อรน์ ท าใหม้บีรษิทัโด่งดงัระดบัโลกต่างช่วงชงิ
เพื่อทีจ่ะไดค้รอบครองใหเ้ป็นเสมอืนดัง่ตวัแทนสญัลกัษณ์ของตน ทัง้ชอ็กโกแลต็ทบัเบอโรนทีผู่ค้นทัว่โลก
ต่างรูจ้กักนัเป็นอย่างดแีละผูผ้ลติหนงัรายใหญ่อย่างพาราเมาทพ์คิเจอรท์ีน่ าแมทเทอรฮ์อรน์ไปท าเป็นโลโก้
ของบรษิทัจนเป็นทีจ่ดจ าของผูค้นจากทัว่โลก อสิระใหท้่านไดช้มและถ่ายรปูกบัววิทวิทศัน์อนัตื่นตาตื่นใจ
ของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ จากนัน้น าท่านนัง่รถไฟลงมาทีส่ถานี Rotenboden และน าท่านเดนิต่อไปอกี
ประมาณ 10-15 นาท ีเพื่อน าท่านแวะถ่ายรปูกบัทะเลสาบ Riffelsee Lake  ทะเลสาบเลก็ๆสนี ้าเงนิเขม้ที่
จะคอยสะทอ้นความงดงามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ทีป่กคลุมดว้ยหมิะตลอดทัง้ปีและมนีกัถ่ายภาพจาก
ทัว่โลกนิยมมาถ่ายรปูภาพมากทีส่ดุแห่งหนึ่งของสวสิ 
(หมายเหตุ: ทะเลสาบจะเป็นน ้าใสราวกระจก ช่วง พ.ค.–พ.ย. สว่นฤดหูนาวจะกลายเป็นน ้าแขง็) จนไดเ้วลา
อนัสมควรน าท่านเดนิทางโดยรถไฟกลบัสูเ่มอืงเซอรแ์มท 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย อสิระใหท้่านพกัผ่อนหรอืเดนิเล่นชมเมอืงเซอรแ์มทพรอ้มสดูบรรยากาศอนัแสนบรสิทุธิป์ราศจากมลภาวะ 

ซึง่เกดิการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างด ีทัง้การรกัษาความสมบรูณ์ของธรรมชาต ิการไม่
อนุญาตใหใ้ชร้ถยนตแ์ล่นในเมอืง แต่ใหใ้ชจ้กัรยาน รถมา้ หรอืรถไฟฟ้าคนัเลก็ๆ เป็นพาหนะหลกัแทน จนได้
ชื่อว่าเป็นเมอืงปลอดมลพษิ ท่านจะไดด้ื่มด ่ากบับรรยากาศของธรรมชาตอิุดมสมบรูณ์ แฝงดว้ยความโรแมน
ตกิเมอืงเลก็ๆอย่างเซอรแ์มทโดยมฉีากหลงัเป็นยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์อนัเลื่องชื่อ และสามารถเดนิเล่นบน
ถนน Bahnhofstrasse ถนนเสน้หลกัของเมอืงทีส่องขา้งทางเป็นแหล่งรวมรา้นคา้ขายของทีร่ะลกึ  รา้น
นาฬกิาแบรนดด์งัของสวสิ รา้นชอ็คโกแลต  รา้นอาหาร ผบับาร ์ซึง่รา้นคา้และบา้นเรอืนยงัคงความโดดเด่น
เป็นอาคารไมแ้บบสวสิชาเล่ตท์ีย่งัรกัษาไวไ้ดส้มบรูณ์มาก 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม Le Mirabeau Hotel & Spa, Zermatt หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
 

วนัทีแ่ปด เซอรแ์มท-ทาซ-บริก-ซุก-ซูริค 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านนัง่รถไฟกลบัสูเ่มอืงทาซ จากนัน้น าเดนิทางต่อสู่เมืองบริก Brig เมอืงเลก็ๆ ทีต่ัง้อยู่ในเสน้ทางของ
รถไฟสายธารน ้าแขง็หรอืสายกลาเซยีรเ์อ๊กซเ์พรส (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี ชมจตุัรสักลางเมอืงบ
รกิทีถ่อืเป็นเขตเมอืงเก่าทีม่อีาคารบา้นเรอืนสวยงามเรยีงรายรวมถงึโบสถเ์ซบาสเตยีนและปราสาททีม่ยีอด
โดมรปูหวัหอม 3 ยอด น าท่านชมปราสาทสตอ็คคาลเปอร ์ Stockalper Palace ทีส่รา้งดว้ยศลิปะแบบ
บารอ็ค ในชว่งยคุศตวรรษที ่17 เพื่อแสดงออกถงึความมัง่คัง่ของเจา้เมอืงและจดัเป็นปราสาททีม่ขีนาดใหญ่



 

 

ทีส่ดุในยุคนัน้ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองซุก Zug เมอืงเลก็ๆ รมิทะเลสาบทีส่วยงามราวกบัเทพนิยาย
ตัง้อยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง)  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
บ่าย น าท่านผ่านชมเมอืงซุกโดยเริม่จากชมหอนาฬกิา Clock Tower แลนดม์ารก์ทีส่ าคญัแหง่หนึ่งของเมอืง ดว้ย

ความสงูของหอถงึ 52 เมตรและความโดดเด่น ของหลงัคาซึง่เป็นสนี ้าเงนิขาวโดดเด่นตดักบัสหีลงัคาสี
น ้าตาลของบา้นเมอืงสวยงามอยา่งยิง่ น าท่านแวะชมและถ่ายรปูกบัโบสถเ์ซนทอ์อสวอรล์ St.Oswald's 
Church โบสถศ์กัด์ิสิทธ์ิท่ีส าคญัของเมือง ตวัโบสถส์รา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ. 1478 ใชเ้วลาการก่อสรา้งนานถงึ 
6 ปี ถอืเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมทีส่ าคญัทีส่ดุในช่วงโกธคิตอนปลายแหง่หนึ่งในสวติเซอรแ์ลนด ์นอกจากนี้
ชาวสวสิยงัมคีวามเชื่ออกีว่า ถา้ใครมเีรื่องทุกขร์อ้นใดๆ หรอืเจบ็ป่วย ถา้ไดม้าขอพรกบัโบสถแ์หง่นี้ จะช่วย
บรรเทาใหด้ขีึน้อย่างรวดเรว็ จากนัน้น าเดนิทางสูเ่มอืงซรูคิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัโรงแรม Central Plaza Hotel, Zurich หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีเ่ก้า ซูริค-สนามบิน 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

สมควรแก่เวลาใหท้่านเชค็เอ๊าทจ์ากทีพ่กั รถรอรบัพรอ้มน าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบินซูริค และเผื่อเวลา
ส าหรบัการท าคนืภาษทีีส่นามบนิ  

13.30 น.  ออกเดินทางจากนครซูริค โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG971 
 

วนัทีสิ่บ  สนามบินสวุรรณภมิู 
05.30 น.  เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ... 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
รายการซีร่ีสแ์ละได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจ
มีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

 

รำยกำรทวัรอ์ำจมีกำรเปล่ียนแปลงไปตำมควำมเหมำะสมหรือสภำพอำกำศ หรือมีเหตกุำรณ์อ่ืนๆ  
ท่ีไม่คำดคิดหรือมีผลกบักำรเดินทำงและรำยกำรทวัร ์ และหำกท่ีพกัตำมรำยกำรไม่ได้รบักำรยืนยนั  

บริษทัฯ ขอท ำกำรเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัหรือเมืองใกล้เคียงให้  
ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส ำคญั 

 
อตัรำค่ำเดินทำง  24มิ.ย.-03ก.ค./ 13-22 ก.ค./ 28ก.ค.-06ส.ค.2565 
 10-19ส.ค./ 25ส.ค.-03ก.ย./ 22ก.ย.-01 ต.ค./ 13-22 ต.ค./ 21-30 ต.ค.2565 



 

 

 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัรต์ ัว๋เครื่องบิน** 
 

**ไม่รวมค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรท่ำนละ 4,800 บำท และค่ำทิปท่ำนละ 1,900 บำท  โดยเรียก
เกบ็และช ำระพร้อมค่ำทวัรง์วดสดุท้ำย** 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเกบ็ค่ำภำษีน ้ำมนั ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภำยหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญำตให้เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 7 ปี เขำ้พกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

หมำยเหต ุ

 อตัรำค่ำเดินทำงน้ีต้องมีจ ำนวนผูโ้ดยสำรท่ีเป็นผูใ้หญ่จ ำนวนไม่ต ำ่กว่ำ 15 ท่ำน ตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไข
ของบริษทัฯและจะต้องช ำระมดัจ ำหลงัจำกยืนยนักำรจองทวัรท์นัที 
 เน่ืองจำกเป็นตัว๋โปรโมชัน่ จองแล้วไมส่ำมำรถยกเลิกหรอืเปล่ียนคนเดินทำงได้รวมทัง้ไม่สำมำรถ Refund ตัว๋ได้  
กรณีท่ำนท่ีมีตัว๋ของสำยกำรบินอ่ืนหรอืรว่มเดินทำงโดยไม่ใช้ตัว๋โดยสำรตำมรำยกำรทวัรห์รอืของทำงบริษทัทวัร ์ 
กรณุำแจ้งล่วงหน้ำเน่ืองจำกมีกำรเก่ียวข้องกบักำรยื่นวีซ่ำ ซ่ึงผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถยื่นวีซ่ำพรอ้มคณะได้  
***กำรด ำเนินกำรขอวีซ่ำจะต้องใช้เวลำโดยรวมประมำณ 15-20 วนัท ำกำร ซ่ึงผูเ้ดินทำงจะต้องไปแสดงตวัด้วยตวัเอง
และได้รบักำรสแกนน้ิวมือจำกศนูยร์บัค ำรอ้งของสถำนทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรำยละเอียดโดยกำรกรอกในใบ
รำยละเอียดด้ำนล่ำง และ ส ำเนำหน้ำหนังสือเดินทำง และส่งเอกสำรให้ครบเพื่อท ำกำรนัดหมำย ** 

อตัราน้ีรวมบริการ 

 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ซรูคิ // ซรูคิ-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่านต่อหอ้ง)เน่ืองจากโรงแรมสว่นใหญ่ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณี

ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพกัเดีย่วเพิม่  
 ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

สวิสด๊ีดี Switzerland Great Journey 
ทวัรส์วิตเซอรแ์ลนด ์10 วนั 7 คืน /TG 

มิ.ย.-ก.ย.2565 ต.ค.2565 

ราคาผูใ้หญ่ ทา่นละ 128,900 132,900 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี (เดก็1 ทา่นพกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) มเีตยีง 126,900 130,900 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี (เดก็1 ทา่นพกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น) ไม่มเีตยีง 123,900 127,900 

พกัเดีย่วเพิม่ ทา่นละ 15,000 15,000 
ส าหรบัทา่นทีม่ตีัว๋โดยสารเครือ่งบนิแลว้ ราคาทวัรท์า่นละ 95,900 95,900 



 

 

 ค่าธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ในเขตเมอืงเก่า, พระราชวงัและหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯอ านวยความ
สะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึง่เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี วงเงนิ
คุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋
โดยสาร,ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) หากสนใจซือ้ประกนัสขุภาพหรอื
ประกนัภยัการเดนิทางแบบอื่นๆ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัร ์

 ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ่งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่30
ม.ีค.2565 หากมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสารหรอืเพิม่เตมิภายหลงัหรอืมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษี
ใดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฎและเงื่อนไขของสายการบนิ 

อตัรำน้ีไม่รวมบริกำร 

 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรมั/จ ากดั 1 ใบ/ท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบรกิารดา้นการนดัหมายและเอกสาร ท่านละ 4,800บาท ช าระพรอ้มค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
 ค่าทปิพนกังานขบัรถและทปิหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 1,900บาท ช าระพรอ้มค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
 ค่าทปิพนกังานยกกระเป๋าขึน้อยูก่บัอตัราเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิ

ดว้ยตวัท่านเอง 
 ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไม่มสีญัญาณ Wifi และไม่รวมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม   
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ หรอื

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวซี่าทีน่อกเหนือจากทีร่ะบุหรอืค่าแปล 
เอกสาร, ค่าบรกิารทีเ่กีย่วกบัวซีา่ , ค่าธรรมเนียมการตรวจโควดิก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทยและก่อนเดนิทางกลบั
ประเทศไทยหรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 ค่าใชจ้่ายเกีย่วกบัการท า Vaccine Passport 
 ค่าธรรมเนียมบรกิารเกีย่วกบัการด าเนินการลงทะเบยีนระบบ Thailand Pass (ตอ้งลงทะเบยีนออนไลน์ในระบบ Thailand 

Pass ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนักอ่นวนัเดนิทาง https://tp.consular.go.th/)  (ทัง้นี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยูก่บั
สถานการณ์โดยดจูากประกาศจากทางรฐับาลเป็นส าคญั) 

 ค่าธรรมเนียมการตรวจโควดิและค่าโรงแรม (AQ / SHA Plus) เมื่อเดนิทางถงึไทย (ทัง้นี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไข
ขึน้อยูก่บัสถานการณ์โดยดจูากประกาศจากทางรฐับาลเป็นส าคญั) 

 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษเีท่านัน้) 
 
ขัน้ตอนกำรสมคัรร่วมเดินทำงกบัทวัร ์

ขัน้ตอน 1 สง่แจง้เรื่องหรอืแบบฟอรม์การจองทวัร ์+ Copy passport ทีย่งัไม่หมดอายุ และจะตอ้งมอีายไุม่ เหลอืไม่
น้อยกว่า 6 เดอืน และกรอกฟอรม์รายละเอยีดสว่นตวัเพิม่เตมิ เมื่อทางบรษิทัฯ ไดเ้อกสารครบทกุท่านที่

https://tp.consular.go.th/


 

 

เดนิทางแลว้ จะเริม่ด าเนินการลงทะเบยีนตามขัน้ตอนทีป่ระเทศปลายทางก าหนด 
ขัน้ตอน 2 สง่แบบฟอรม์กรอกรายละเอยีดเกีย่วกบัการนดัหมายการท าวซี่าโดยละเอยีด เพื่อทางเจา้หน้าทีจ่ะ

ด าเนินการนดัหมายยื่นวซี่าพรอ้มเอกสารประกอบเบือ้งตน้ทีจ่ าเป็นส าหรบัการท านดัหมาย 
ขัน้ตอน 3 ท่านช าระเงนิค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืก่อนการเดนิทางอย่างน้อยก่อนการเดนิทาง 21 วนั เพื่อทีท่างบรษิทัจะ 

ไดน้ าไปเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการเดนิทางของคณะทวัร ์
 
กำรช ำระเงิน 

ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 30,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหน่ึงท่ำน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็
ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว 
 

กำรยกเลิก 
1.หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 21 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า โดยทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์
ในการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และ
ค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 
2.หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของค่าทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า 
และค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 
3. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
4.กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีล่กูคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 
หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 
 
หมำยเหต ุ 
 ผูท้ีส่ามารถเดนิทางเขา้ยโุรปไดน้ัน้ จะตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซนีครบโดสตามชนิดของวคัซนี ไม่น้อยกว่า 14 วนัก่อนการ

เดนิทาง โดยตอ้งเป็นวคัซนีทีป่ระเทศในเขตเชงเกน้ใหก้ารรบัรอง และควรมเีอกสารรบัรองการฉดีวคัซนีรวมถงึวคัซนี
พาสปอรต์ 

 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้ 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เนื่องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท าให้
ไม่สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

 บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง ไม่ครบถว้น หรอืความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กอง
ตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 



 

 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน
ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสารอนัเกดิจากสายการบนิ 
ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่น
ทีเ่กนิ 

 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

 กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

 เน่ืองจากรายการทวัรน้ี์เป็นเหมาจ่ายเบด็เสรจ็ หากท่านสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถูกปฎเิสธการเขา้
ประเทศไมว่่าในกรณีใดกต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี 

 เมื่อท่านตกลงช าระเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯแลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลง
ต่างๆ ทัง้หมด 

 หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  



 

 

3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่าง
อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 

 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าเชงเก้น (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 

ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 15-20 วนัท าการหรือมากกว่าเน่ืองจากสถานการณ์ Covid-19 

- ผูย้ื่นค ารอ้งต้องแสดงตวัและสแกนน้ิวมอื ณ วนันัดหมายยื่นค ารอ้งท่ีศนูยย์ื่น 

- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทูตและศนูยย์ืน่ 

- รปูถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องท าการถ่ายใหม่ท่ีศนูยย์ื่น โดยผูย้ื่นค ารอ้งต้องช าระเงินค่าถ่ายรปูด้วยตนเอง 

- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผูย้ื่นค ารอ้งช าระเงินด้วยตนเอง 

- ผูย้ื่นค ารอ้ง กรณุาส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ีเป็นปัจจบุนัท่ีสุด พรอ้มกรอกข้อมูลเบือ้งต้นส าหรบัเพื่อใช้ในการ

ท านัดหมาย กรณุากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง พรอ้มเบอรโ์ทร.ท่ีสามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอรโ์ทร.ผูแ้ทน 

ยกเว้น ผูย้ื่นค ารอ้งสูงอายุมากๆ หรอืเดก็เลก็มากๆ 

- เอกสารต้นฉบบัท่ีเป็นภาษาไทย อาทิ ส าเนาหนังสือรบัรองบริษทั / กิจการรา้นค้า, ส าเนาทะเบียนบา้น (กรณีเดก็), 

ส าเนาสูติบตัร (กรณีผูท่ี้อายุต า่กว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาทะเบียนหย่า, ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, ส าเนาใบ

เปล่ียนนามสกลุ จะต้องถกูแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะบริการท่าน ยกเวน้ ส าเนาหนังสือสญัญาซ้ือ

ขาย/สญัญากู้/สญัญาอาชีพพิเศษท่ีมีเน้ือหาระบุเจาะจง กรณุาใช้บริการศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพือ่หลีกเล่ียง

ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผูย้ื่นค ารอ้งจะต้องช าระด้วยตนเอง 

 
 หนังสือเดินทำงมีอำยไุม่ต ำ่กว่ำ 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

 รปูถ่ำยสีขนำด 33 x 48 มิลลิเมตร จ ำนวน 2 รปู 
เน้นขนำดใบหน้ำ  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้ง

สแกนรปูลงบนวซี่า (ไม่ควรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครื่องประดบั 



 

 

บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊อายส ์** 
 

 ส ำเนำทะเบียนบำ้น และส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน 
- กรณีเป็นเดก็ อำยตุ ำ่กว่ำ 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุน้อยกว่า 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

 หมำยเลขโทรศพัท์ท่ีสำมำรถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท ำงำน, เบอรบ์ำ้นและเบอรมื์อถือ  
 ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
 ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชื่อ 
 ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล 
 ส าเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
 
 หนังสือรบัรองกำรท ำงำน หรือเอกสำรบง่ช้ีกำรมีอำชีพและมีรำยได้ของผู้เดินทำง 

- กรณีลูกจ้ำง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน และระบุวนัลางานหรอืระบุวนัทีเ่ดนิทางอย่างชดัเจน (หนงัสอืรบัรองการ
ท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) 

- กรณีมีอำชีพรบัรำชกำร ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) 

- กรณีเป็นเจ้ำของกิจกำร ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่ำนท่ีเป็นแม่บำ้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพื่อแสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่ำนท่ีว่ำงงำน / ไม่มีรำยได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษำ 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  (หนงัสอืรบัรองการเรยีนออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) 
 

 หลกัฐำนกำรเงิน   
-  สเตทเม้นท์จำกธนำคำรบญัชีเงินฝำกออมทรพัยส่์วนตวั ขอยอ้นหลงั 6 เดอืน และอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัทีส่ดุ
หรอืไมต่ ่ากว่า 15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัช ี
- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่มหรอื 1 บญัช ีกรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ยหรอื statement 

บญัชอีื่นร่วมดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า เป็นตน้ 
- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่าย

ใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบุความสมัพนัธเ์พื่อชีแ้จงต่อสถานทตูอกี 1 ฉบบัดว้ย  โดยเฉพาะคู่



 

 

สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิใน
บญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้ม
ระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถำนทูตไม่รบับญัชีกระแสรำยวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ำมีฐำนะทำงกำรเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่ำใช้จ่ำยได้อย่ำงไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล ำเนำ  

 

 กรณีเดก็อำยตุ ำ่กว่ำ 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทำงกบับิดำหรือมำรดำ หรือ บิดำ-มำรดำ หย่ำร้ำง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หำกเดก็เดินทำงไปกบับิดำจะต้องมีใบรบัรองจำกมำรดำ โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หำกเดก็เดินทำงกบัมำรดำจะต้องมีใบรบัรองจำกบิดำ   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หำกเดก็ไม่ได้เดินทำงทัง้กบับิดำและมำรดำ โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดำ-มำรดำหย่ำรำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                   
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กรอกข้อมลูตำมควำมจริง เพรำะมีผลกบักำรย่ืนขอวีซ่ำเข้ำยโุรป 
หำกมีรำยละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัควำมเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน ำเอกสำรส่ง
ย่ืนค ำร้องขอวีซ่ำ ทำงศนูยย่ื์นหรือสถำนทตูขออนุญำตเรียกเกบ็ค่ำธรรมเนียมในกำร
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ และเสียค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำใหม่ 
กรณุำกรอกให้ครบถ้วน อย่ำปล่อยว่ำงไว้ อำทิ เกษียณ / แม่บำ้น / อำชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษำแล้ว / รอศึกษำต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุำให้เรียบร้อย 
(กรณุำใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภำษำองักฤษ เพ่ือป้องกนัควำมผิดพลำดในกำรสะกด

ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดควำมสะดวกต่อกำรท ำเอกสำรออนไลน์ต่อไป) 
 

 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 

 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาองักฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ................................................. 

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 

     สถานที่ เกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบียน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 
 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

    ............................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์............................. 



 

 

     ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)....................................... 
 

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

     รหสัไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัทบ์า้น ................................................................... 
 

 โทรศพัทมื์อถือ................................................. อีเมลล ์...........................................................................  
5.  ช่ือสถานที่ ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

 ............................................................................................................  รหสัไปรษณีย ์............................. 
  

 ต าแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

 โทรศพัท ์............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) ................................. 
 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที่ ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย.......................................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)........................................................................................................          
 

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 
 

    ตัง้แตว่นัท่ี ...................................... ถึงวนัท่ี .........................................  รวม........... วนั 

    ไดร้ับวีซา่จากสถานทูตใด ..................................................................................................... 

   

    ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  

 

   กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ............................................................... 
 

9.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 



 

 

 

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

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้่าย 

(กรณีท่ีมีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 
 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นคือ ......................................................................................................................... 
 

ความสมัพนัธก์บัทา่น ......................................................................................................................................... 
 

เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่  ........ เดินทางดว้ยกนั   ......... ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 
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