
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HILIGHT 
                    ปราสาทไฮเดลเบร์ิก| เซอร์แมต|กอลมาร์ | ยอดเขาจงุเฟรา |รีคเวียร์ 

แฟรงค์เฟิร์ต|โลซานน์ | ซุก| ลูเซร์ิน| อินเทอร์ลาเกน| น า้ตกไรน์ |ซูริค 
 
 
 
 
 
 
 

ราคาแนะน าเพยีง 86,900.- 

UNFORGETTABLE EUROPE  
เยอรมัน – ฝร่ังเศส – สวติเซอร์แลนด์ 

8 วัน 5 คืน 
เดนิทาง มีนาคม – เมษายน 2566 



 

 

 ก ำหนดกำรเดนิทำง                                                                                 
 

วนัที ่ 3-10 มนีำคม 2566 86,900.- 

วนัที ่11-18 เมษำยน 2566 99,900.- 

วนัที ่ 27 เมษำยน – 4 พฤษภำคม 2566 89,900.- 

 

วันท่ี 1 กรุงเทพ  
17.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมี

เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
20.20 น. ออกเดินทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 373 

วันท่ี 2 แฟรงก์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก - เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก - สตราสบูร์ก 

00.35 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบรอเปลี่ยนเคร่ือง 
03.20 น. ออกเดินทางตอ่สูแ่ฟรงค์เฟิร์ต โดยเที่ยวบินที่ EK 43 
07.35 น. ถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง และจะเปลีย่นเป็น 6 ชัว๋โมงในวนัที่ 

29 ตุลาคม 2565) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัว เมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) 
ศนูย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่ส าคญัของเยอรมนี รวมทัง้เป็นศนูย์กลางการธนาคารการเงินและการค้าหุ้นท่ีส าคญัของ
ประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานีรถไฟต้นแบบของหวัล าโพงประเทศไทย ครัง้เมื่อคราวเสด็จ
ประพาสยโุรปของรัชกาลที่ 5 น าเที่ยวชมจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจตัุรัสที่เก่าแก่ที่สดุในเมือง ด้านข้างก็คือ THE 
ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวนัตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร์ น าท่านออก

วนัที ่ เส้นทางการเดนิทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรม 

วนัที ่1. กรุงเทพ ✈ ✈ ✈  

วนัที ่2. แฟรงก์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก - เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก - สต
ราสบร์ูก 

✈   BEST WESTERN PLUS 
MONOPOLE METROPOLE 

วนัที ่3. สตราสบร์ูก – รีคเวียร์ – กอลมาร์ – กรุงเบิร์น    HOLIDAY INN BERN 
WESTSIDE 

วนัที ่4. กรุงเบิร์น – เจนวีา – โลซานน์    NOVOTEL LAUSANNE 
BUSSIGNY 

วนัที ่5. โลซานน์ – เวเวย์่ – มองเทรอซ์ – อิสระ ณ เมืองเซอร์แมท – แทซ   X ELITE 

วนัที ่6. แทซ - กรินเดอวาลด์ – ยอดเขาจงุเฟรา - อินเทอร์ลาเกน    METROPOLE 

วนัที ่7. อินเทอร์ลาเกน – ซุก - ลเูซิร์น – ชาฟฟ์เฮาเซิน - น า้ตกไรน์ – ซูริค 
– สนามบิน 

 X ✈  

วนัที ่8. ดไูบ - กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  



 

 

เดินทางโดยรถโค้ชสู ่เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) เป็นเมืองที่สดุแสนโรแมนติก ตัง้อยู่บริเวณฝ่ังแม่น า้เน็กคาร์ (Neckar 
River) อดีตเมืองศนูย์กลางการศกึษาที่ส าคญัของเยอรมนั เป็นท่ีตัง้ของมหาวิทยาลยัไฮเดลเบิร์ก ซึง่เป็นมหาวิทยาลยัแหง่แรก
ของเยอรมนั ด้วยความสวยงามของเมืองนีท้ าให้มีนกัทอ่งเที่ยวนบัล้านคนในแต่ละปีต้องมาเยือนเมืองแหง่นี ้แล้วน าท่านผา่น
ชมยา่นการค้าและแหลง่รวมของนกัศกึษา 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บา่ย จากนัน้น าเข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ที่สร้างขึน้อยู่บนเชิงเขาเหนือแมน่ า้เน็กคาร์ ซึง่สามารถมองเห็น

วิวทิวทศัน์ของเมืองได้โดยรอบ โดยตวัปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายกุว่า 900 ปี ชมประตูคืนเดียว (Elisabeth’s 
Gate) ที่สร้างขึน้โดยค าสัง่ของพระเจ้าเฟเดอริก ท่ีสร้างเพื่อเป็นของขวญัวนัเกิดแด่ พระมเหสี อลิซาเบธ ซึ่งสร้างเสร็จภายใน
คืนเดียว จากนัน้ชมถังไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีความจุถึง 220 ,000 ลิตร จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองสตราสบูร์ก 
(Strasbourg) ประเทศฝร่ังเศส เมืองหลวงแหง่แคว้นอลัซาส (Alsace) ท่ีมี 2 วฒันธรรม คือฝร่ังเศสและเยอรมนี เนื่องจากผลดั
กนัอยู่ภายใต้การปกครองของ 2 ประเทศนีส้ลบักนัไปมา สตราสบร์ูก เป็นเมืองใหญ่มีสถาปัตยกรรมสมยัโบราณเป็นร่องรอย
ประวตัิศาสตร์ให้ชาวเมืองปัจจบุนัได้ช่ืนชม  

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พกั น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั BEST WESTERN PLUS MONOPOLE METROPOLE หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 3  สตราสบูร์ก – รีคเวียร์ – กอลมาร์ – กรุงเบิร์น 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 เดินทางต่อสูเ่มืองริควีร์ (Riquewihr) เมืองในเส้นทางสายไวน์แหง่แคว้นอลัซาคที่มีช่ือเสยีงในฝร่ังเศส นัง่รถผา่นชมบริเวณไร่

องุ่นที่ปลกูกันตามแนวไหลเ่ขาที่ลดหลัน่ไปมา ก่อนน าท่านเข้าไปเดินเล่นในตวัเมืองเก่าที่มีขนาดเล็กกะทดัรัด แต่ได้รับการ
อนรัุกษ์ไว้อย่างสวยงาม บรรยากาศภายในหมูบ้่านจะคล้ายกบัเดินเข้าไปเหมือนหลงอยูใ่นเมืองแหง่เทพนิยาย เนื่องจากบ้าน
เกือบทกุหลงัจะตกแตง่ และประดบัประดาด้วยดอกไม้ ตุ๊กตาหรือของชิน้เลก็ชิน้น้อยที่นา่รักๆเต็มไปหมด 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บา่ย จากนัน้น าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองกอลมาร์ (Colmar) ที่ได้ช่ือว่าเป็นเมืองหลวงของไวน์แห่งแคว้นอาลซัส (Capitale des 

Vins d'Alsace) เป็นเมืองที่มีช่ือเสยีงในการอนรัุกษ์เมืองให้คงบรรยากาศของเมืองโบราณ โดยเฉพาะในตวัเมืองเก่าที่เรียงราย
ไปด้วยเรือนไม้เก่าแก่ ร้านค้าสวยงาม โบสถ์ พิพิธภณัฑ์ คริสต์ศาสนสถาน และร้านค้าและที่อยู่ อาศยัที่คงสภาพเหมือนเมือง
ในยคุกลางได้อยา่งดีสดุแหง่หนึง่ในประเทศ เมืองนีม้ีคลองตดัไปมา จนได้รับสมญานามวา่ “Little Venice”  น าทา่นถ่ายรูปกบั 
มหาวิหารเซ็นต์มาร์ติน โบสถ์คาทอลกิเก่าแก่ขนาดใหญ่ที่สร้างขึน้จากหินสีชมพทูัง้หลงั สร้างขึน้ในราวปี ค.ศ. 1234-1365 ถือ
เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สดุของเมืองกอลมาร์ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคที่สวยงามโออ่า่ น าทา่นเดินทางสูก่รุงเบิร์น (Bern) 



 

 

ซึง่ได้รับการยกยอ่งจากองค์การยเูนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนีเ้บิร์นยงัถกูจดัอนัดบัอยู่ใน    1 ใน 10 
ของเมืองที่มีคณุภาพชีวิตที่ดีที่สดุของโลกในปี ค.ศ.2010 น าทา่นชมบ่อหมีสีน า้ตาล (Bear Park) สตัว์ที่เป็นสญัลกัษณ์ของ
กรุงเบิร์น น าทา่น  ชมมาร์กาสเซ ยา่นเมืองเก่า ปัจจบุนัเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบตูิค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกบั
การเดินเที่ยวชมอาคารเก่า อาย ุ200-300 ปี น าทา่นลดัเลาะชม ถนนจงุเคอร์นกาสเซ ถนนท่ีมีระดบัสงูสดุของเมืองนี ้ถนนกรัม
กาสเซ ซึง่เต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเคน่ทรัม อาย ุ800 ปี ท่ีมี “โชว์” 
ให้ดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครัง้ น าท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์ Munster สิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถกูสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1421 ประตจูะมีภาพท่ีบรรยายถึงการตดัสนิครัง้สดุท้ายของพระเจ้า    

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พกั น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั HOLIDAY INN BERN WESTSIDE หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 4 กรุงเบิร์น – เจนีวา – โลซานน์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเจนีวา (Geneva) น าชมเมืองที่เป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ เมืองที่ตัง้องค์การสากล

ระดับโลก อาทิ องค์การการค้าโลก, กาชาดสากล,แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกับ น า้พุเจทโด ที่ฉีดสายน า้พุ่งสูงขึน้ไปใน
อากาศถึง 390 ฟตุ (เปิดเฉพาะวนัอากาศดี) และถ่ายรูปกบั นาฬิกาดอกไม้ สญัลกัษณ์ที่ส าคญัของเมืองเจนีวา 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บา่ย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองโลซานน์ (Lausanne) น าชมเมืองโลซานน์ ซึ่งตัง้อยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโล

ซานน์นบัได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สดุเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวตัิศาสตร์อนัยาวนานมาตัง้แต่
ศตวรรษที่ 4 ในสมยัที่ชาวโรมนัมาตัง้หลกัแหล่งอยู่บริเวณริมฝ่ังทะเลสาบที่นี่ เมืองโลซานน์มีความสวยงามโดยธรรมชาติ 
ทิวทศัน์ที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดงึดดูนกัทอ่งเที่ยวจากทัว่โลกให้มาพกัผ่อนตากอากาศที่นี่ เมืองนีย้งัเป็น
เมืองที่มีความส าคญัส าหรับชาวไทยเนื่องจากเป็นเมืองที่เคยเป็นที่ประทบัของสมเด็จย่า น าท่านชม สวนสาธารณะที่มีรูป ปัน้
ลิง 3 ตวั ปิดห ูปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว์ และถ่ายรูปกบั ศาลาไทย ท่ีรัฐบาลไทย
สง่ไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พกั น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั NOVOTEL LAUSANNE BUSSIGNY หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 5 โลซานน์ – เวเว่ย์ – มองเทรอซ์ – อิสระ ณ เมืองเซอร์แมท – แทซ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเวเว่ย์ (Vevey) ตัง้อยู่ริมชายฝ่ังด้านเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองที่ได้ช่ือว่าเป็น “ไข่มกุ

แห่งริเวียร่าสวิส” (Pearls of the Swiss Riviera) ดินแดนที่เหมาะแก่การท ากิจกรรมแทบทกุฤดกูาล น าท่านเดินทางสู่ เมือง
มองเทรอซ์ (Montreux) เมืองตากอากาศที่ตัง้อยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ช่ือวา่ริเวียร่าของสวิส ชมความสวยงามของทิวทศัน์ 
บ้านเรือน ริมทะเลสาบน าทา่นถ่ายรูปคูก่บักบัปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายกุว่า 800 ปี สร้างขึน้บน
เกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตัง้แต่ยคุโรมนัเรืองอ านาจโดยราชวงศ์ SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคมุการเดินทางของนกั
เดินทางและขบวนสินค้าที่จะสญัจรผ่านไปมาจากเหนือสูใ่ต้หรือจากตะวนัตกสูต่ะวนัออกของสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากเป็น
เส้นทางเดียวที่ไมต้่องเดินทางข้ามเทือกเขาสงูชนั ปราสาทแหง่นีจ้ึงเปรียบเสมือนดา่นเก็บภาษีซึง่เอาเปรียบชาวสวิสมานานนบั
ร้อยปี 



 

 

กลางวนั 
บา่ย 
 
 

รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพื่อเดินทางสูเ่มืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองที่ไม่อนญุาตให้รถยนต์วิ่ง
และเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลก เซอร์แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยมที่ได้รับความ
นิยมสงู เนื่องจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น า้มนัเชือ้เพลิง แต่ใช้แบตเตอร่ีเท่านัน้  
และยงัมีฉากหลงัของตวัเมืองเป็นยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ท่ีได้ช่ือวา่เป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สดุในสวิส  
ให้ท่านอิสระ ณ เมืองเซอร์แมต - โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้ข้อมูล หรือ ค าแนะน า ค่าใช้จ่ายทั ้งหมดเป็นความ
รับผิดชอบของตัวท่านเอง ให้ท่านอิสระเดินเที่ยวชมเมือง หรือ เลือกซือ้ของฝากตามอธัยาศยั หรือจะเลือกขึน้กระเช้าไฟฟ้า
เพื่อสมัผสักบัความงดงามของยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klien Matterhorn) ท่ีสงูถึง 4,478 เมตร และได้ช่ือวา่เป็นยอดเขา
ที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอลป์ ช่ืนชมกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สุดบริเวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น หรือท่าน
สามารถเข้าชมถ า้น า้แข็งที่อยู่สูงที่สุดในสวิส หรือนั่งรถไฟฟันเฟืองสู่สถานีรถไฟกรอนเนอร์แกรต (Gornergrat railway) 
เดินทางสู่จุดชมวิวที่ท่านจะได้เห็นทศันียภาพที่สวยงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์นที่สวยงาม โดยท่านสามารถเดิ นเท้าสู่
บริเวณทะเลสาบที่อยู่สูงจากระดับน า้ทะเล 2 ,757 เมตร โดยบริเวณทะเลสาบนีเ้ป็นเงาสะท้อนภาพเขาแมทเทอร์ฮอร์น 
(Matterhorn's reflect) อนัสดุสวยงามยิ่งนกั ( โดยปกติน า้ในทะเลสาบ จะมากหรือน้อยขึน้อยู่กับปริมาณน า้ฝน และ สภาพ
อากาศ ช่วงเวลาที่เดินทางไปชมอยูใ่นช่วงกลางปี (พฤษภาคม – ตลุาคม) ถ้าช่วงฤดหูนาวทะเลสาบจะกลายเป็นน า้แข็ง) 
หลงัจากนนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มืองแทซ (Taesch) 

 
ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พกั น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั ELITE หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 6 แทซ - กรินเดอวาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา - อินเทอร์ลาเกน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู ่เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงาม เพื่อขึน้กระเช้าEiger Express กระเช้าลอยฟ้า

ตวัใหม่ สูส่ถานี Eigergletscher  โดยกระเช้าตวันีน้อกจากจะให้ท่านได้เห็นวิวความสวยงามของจุงเฟราโดยรอบแล้วยงัจะ
ช่วยให้ท่านลดเวลาลงกว่า 40 นาที เมื่อเทียบกบัการขึน้สูย่อดเขาแบบเดิม หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางต่อด้วยรถไฟเพื่อขึน้สู ่
สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยู่สงูที่สดุในยุโรป (Top of Europe) ระหว่างเส้นทางขึน้สูย่อดเขา
ทา่นจะได้ผา่นชมธารน า้แข็งที่มีขนาดใหญ่   โดยเมื่อปี คศ.2001 องค์การยเูนสโกประกาศให้ยอดเขาจุงเฟรา เป็นพืน้ท่ีมรดก
โลกทางธรรมชาติแหง่แรกของยโุรป มีความสงูกวา่ระดบัน า้ทะเลถึง 11,333 ฟตุหรือ 3,454 เมตร หลงัจากนัน้น าทา่นเข้าชมถ า้
น า้แข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลกัให้สวยงาม อยูใ่ต้ธารน า้แข็งลกึถงึ 30 เมตร อิสระให้ทา่นได้สนกุสนานกบัการถ่ายรูป เลน่หิมะ
บนยอดเขาและเพลิดเพลินกบักิจกรรมบนยอดเขา และที่ไม่ควรพลาดกบัการสง่โปสการ์ดโดยที่ท าการไปรษณีย์ที่สงูที่สดุใน
ยโุรป 



 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา  
บา่ย พาทา่นชมวิวที่ ลานสฟิงซ์ (Sphinx Terrace) จดุชมวิวที่สงูที่สดุในยโุรป ที่ระดบัความสงูถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นได้

กว้างไกลที่ถึงชายแดนสวิส สมัผสักบัภาพของธารน า้แข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สดุในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.และ
หนาถึง 700 เมตร โดยไมเ่คยละลาย อิสระให้ทา่นได้สนกุสนานกบัการถ่ายรูป เลน่หิมะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกบักิจกรรม
บนยอดเขาและที่ไมค่วรพลาดกบัการสง่โปสการ์ดโดยที่ท าการไปรษณีย์ที่สงูที่สดุในยโุรป น าคณะเดินทางลงจากยอดเขากลบั
สูเ่มืองอินเทอร์ลาเกน (Interlaken) อิสระให้ท่านได้เดินชมความน่ารักและโรแมนติคของเมือง พร้อมเลือกซือ้นาฬิกาสวิสฯ 
จากร้านค้าชัน้น า 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั น าทา่นเข้าสูท่ี่พกั METROPOLE หรือเทียบเท่า 

วันท่ี 7 อินเทอร์ลาเกน – ซุก - ลูเซิร์น – ชาฟฟ์เฮาเซิน - น า้ตกไรน์ – ซูริค – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองซุก (Zug) น าท่านชมโบสถ์เซนท์ออสวอร์ล (St Oswald's church) โบสถ์ศกัดิ์สิทธ์ิท่ีส าคญั
ของเมือง ตวัโบสถ์สร้างขึน้ตัง้แต ่ค.ศ. 1478 ใช้เวลาการก่อสร้างนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึง่ในสถาปัตยกรรมที่ส าคญัที่สดุในช่วง
โกธิคตอนปลายแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี ้ชาวสวิสยงัมีความเช่ืออีกวา่  ถ้าใครมีเร่ืองทกุข์ร้อนใดๆ หรือเจ็บ ป่วย 
ถ้าได้มาขอพรกบัโบสถ์แห่งนี ้จะช่วยบรรเทาให้ดีขึน้อย่างรวดเร็ว (กรณีถ้ามีพิธีภายในโบสถ์ อาจไม่ได้รับอนญุาตให้เข้าชม) 
น าทา่นเข้าชมร้านท าทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปิด
ท าการตัง้แตส่มยัศตัวรรตที่ 16 ภายในตวัอาคารมีการตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมยัจกัวรรดินโปเลียน มีซุ้มประตแูละ
เสาโรมนั มีรูปปัน้และจิตรกรรมฝาผนงั ด้วยการวาดลายหินอ่อนด้วยมือ ในปี 1971 ได้เปิดร้านนีเ้ป็นพิพิธภณัฑ์ศิลปะล า้ค่า
และเคร่ืองประดบัหายาก และบางชิน้มีเพียงชิน้เดียวในโลก มีเวลาให้ทา่นเดินช่ืนชมอาคาร งานศิลปะล า้คา่และเคร่ืองประดบั
หายากแล้ว ในสว่นของ Lohri Store ยงัมีนาฬิกาชัน้น าระดบัโลกให้ท่านเลือกซือ้เลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck 
Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ 
และไม่ควรพลาดเค้กเชอร์ร่ี Zug Cherry Cake (Zuger Kirschtorte) จากร้าน Speck เค้กที่มีรสชาติที่เป็นเอกลกัษณ์และมี
ขายมากว่าร้อยปี มีบุคคลที่มีช่ือเสียงมากมายต่างเคยลิม้ลองเค้กจากร้านนี ้เช่น Charlie Chaplin, Winston Churchill หรือ
สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรานซิส โดยเมืองซุกนีม้ีการท าฟาร์มผลไม้ ทัง้สตอเบอร์ร่ี, บลูเบอร์ร่ี, ราสเบอร์ร่ี,ลกูแพร์ ฯลฯ รวมทัง้ 
เชอร์ร่ี ที่มีปลูกมากกว่า 40,000 ต้น ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม
อนัดบัหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถกูห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขนุเขา จากนัน้พาทา่นชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion 

of Lucerne) ที่แกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนสุรณ์ร าลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการ
ปฏิวตัิในฝร่ังเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น า้
รอยส์ (Reuss River) อนังดงามซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของเมืองลเูซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลงัคาที่เก่าแก่ที่สดุในยโุรป สร้าง
ขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลงัคาคลมุสะพานมีภาพวาดประวตัิศาสตร์ของชาวสวิส   ตลอดแนวสะพาน  จากนั น้ให้ท่านได้
อิสระเลือกซือ้สินค้าของสวิส เช่น ช็อคโกแลต , เคร่ืองหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่ห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer 
เป็นต้ 

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บา่ย น าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) เมืองเล็กๆที่ตัง้อยู่ทางเหนือของสวิตเซอร์แลนด์ติดกับพรมแดน



 

 

เยอรมนี โดยสถาปัตยกรรมของบ้านเรือนในเมืองนัน้ตกแต่งด้วยศิลปะแบบเรเนอซองซ์และศิลปกรรมแบบเฟรสโกรวมกับ
ภาพวาดตามผนงัของอาคารต่างๆที่บอกเร่ืองราวของชาวเมืองอย่างสวยงาม นอกจากนัน้แล้วเมืองนีย้งัมีช่ือเสียงจากการที่
เป็นท่ีตัง้ของน า้ตกไรน์ (Rhine Fall) ซึง่เป็นน า้ตกที่ใหญ่ที่สดุในยโุรป  น าทา่นชมน า้ตกไรน์ (RhineFall) น า้ตกที่ใหญ่สวยงาม
และตื่นตาตื่นใจซึง่เกิดจากแมน่ า้ไรน์ทัง้สายไหลผา่นหน้าผากว้าง 150 เมตร จึงเป็นน า้ตกขนาดใหญ่ที่สดุในยโุรปและได้ช่ือว่า
เป็นน า้ตกที่สวยงามที่สดุในยโุรปกลางด้วย อิสระให้ทา่นได้ช่ืนชมความงามของน า้ตกและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 
จากนัน้น าท่านเดินทางเที่ยวเมืองซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ  น าท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ 
(Fraumunster abbey) สร้างขึน้ในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์เยอรมนัหลยุส์ ใช้เป็นส านกัแมชี่ที่มีกลุม่หญิงสาวชนชัน้สงูจากทาง
ตอนใต้ของเยอรมนัอาศยัอยู ่น าท่านสู่จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) เป็นจตัรัุสเก่าแก่ที่มีมาตัง้แตส่มยัศตวรรษที่ 17 
ปัจจบุนัเป็นชมุทางรถรางที่ส าคญัของเมืองและยงัเป็นศนูย์กลางการค้าของยา่นธุรกิจ ธนาคาร สถาบนัการเงินท่ีใหญ่ที่สดุใน
ประเทศ อิสระให้ทา่นได้เดินชมเมือง ถ่ายรูปและเลอืกซือ้ของที่ระลกึตามอธัยาศยั 

 
ได้เวลาอนัสมควรน าเดินทางสูส่นามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าการคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้
สนิค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 

21.55 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสารเที่ยวบินที่ EK86 
วันท่ี 8 ดูไบ - กรุงเทพฯ 
07.10 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ รอเปลีย่นเคร่ือง 
09.30 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงเทพด้วยเที่ยวบินที่ EK372 
18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ   
  

UNFORGETTABLE EUROPE  
เยอรมัน – ฝร่ังเศส – สวิตเซอร์แลนด์ 

8 วัน 5 คืน 
โดยสายการบนิ EMIRATES (EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

ท่านละ 
3-10 มีนาคม 2566 86,900.- 10,900.- 



 

 

11-18 เมษายน 2566 99,900.- 11,900.- 
27 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2566 89,900.- 11,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

เงื่อนไขการเดนิทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน 2565) 

ผู้มีสญัชาติไทย 
► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมกอ่นเดินทาง 
1. พาสปอร์ตตวัจริง (อายกุารใช้งานมากกวา่ 6 เดือน) 
2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ข้อมลูตรงตามพาสปอร์ต) หรือ เอกสาร International Vaccinated 
Certificate (สามารถลงทะเบียนขอออนไลน์ ได้ในแอปพลเิคชนั “หมอพร้อม” หรือวคัซีนพาสปอร์ต *เลม่สเีหลอืง* 
ที่ออกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ท่ีได้รับวคัซีนครบถ้วนมาแล้ว 
3. ไมต้่องลงทะเบียน Thailand Pass - เดินทางเข้าประเทศโดยไมต้่องกกัตวัและไมต้่องตรวจหาเชือ้โควิด-19  
    เมื่อเดินทางกลบัมาถึงประเทศไทย 
► เง่ือนไขวคัซีน การเดินทางทอ่งเที่ยวในทวีปยโุรป ในโปรแกรมเข้าทอ่งเที่ยวประเทศออสเตรีย เชก สโลวคั ฮงัการี   
แสดงหลกัฐานการได้รับวคัซีน ต้องได้รับการฉีดวคัซีน โดย Moderna, Pfizer or Astra-Zeneca 2 โดส หรือ Johnson & Johnson 1 โดส 
(โดยได้รับวคัซีนไมเ่กิน 270 วนั ครอบคลมุวนัเดินทาง)  
 
 
 
 
 

เงื่อนไขการให้บริการ 

1.   ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซา่  
      ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดย      
      อตัโนมตัิ 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากทา่นท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยูต่า่งจงัหวดั) ให้ทา่นติดตอ่เจ้าหน้าที่  
      ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม ่ 
      รับผิดชอบ คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้ 
5. การยื่นวีซา่ในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซา่ไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมูค่ณะและ 
      ยื่น รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทาง 



 

 

      เจ้าหน้าที่ 
6.  หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน  การเดินทาง

ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 
เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกิน
จ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 

2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 

คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัท
ได้ **  

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **   
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% (เฉพาะคา่บริการ) 
 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
     1.  คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
  2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่าน า้หนกัเกินจากทาง

สายการบินก าหนด, คา่รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค    
       ประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 
  3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
  4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
  5. คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รวมคา่บริการยื่นวีซา่ (7,200.-บาท)  
  6. คา่ทิปพนกังานขบัรถและไกด์ท้องถ่ิน  (13 ยโูร/ตอ่ทา่น)  
  7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (24 ยโูร/ตอ่ทา่น) 



 

 

 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 45 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซา่เป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถกูต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทตู
ง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ
ลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่ม
ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรือศึกษาอยู่
เทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากวา่ 6 เดือน ผู้ เดินทางต้องไปยื่น
ค าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเลม่ใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเลม่เก่า ให้กบัทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวตัิการเดินทาง
ของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวนหน้าหนงัสือเดินทาง ต้องเหลอืวา่งส าหรับติดวีซา่ไม่ต ่ากว่า 3 
หน้า 

5. ท่านที่ใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ และพาสปอร์ต 
ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ต้องไมม่ีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 

 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวน
สทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแตส่ายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แตท่า่นไมส่ามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้
ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 



 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง   คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง   เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง   เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (20ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสยีหายตอ่ทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนั
บริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของ
ทา่น  ไปยงัคณะต่อไปแตท่ัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวี
ซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และทา่นได้ช าระคา่ทวัร์ 
     หรือมดัจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซา่และคา่บริการยื่นวีซา่ /   
     คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบินหรือคา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว)   คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุ๊ปออก 
     เดินทางไมค่รบตามจ านวน  
8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการ  ไมค่ืนคา่ทวัร์ 
      ทัง้หมด 
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไมว่า่ 
      เหตผุลใดๆ ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทัง้หมด 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดีย่ว (Single) ,ห้องคู ่(Twin/Double) และ

ห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 
ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม  
      บริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัต  
      และไมม่ีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 



 

 

 

เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลำท ำกำรอนมุตัวิซีำ่นบัจำกวนัยืน่ประมำณ 15 วนัท ำกำร หรอืมำกกวำ่น ัน้ ข ึน้อยูก่บั

ดลุยพนิจิของสถำนทตู 

ยืน่วซีำ่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีำ่ VFS Global (จำมจรุสีแควร)์ 

ในระหวำ่งยืน่วซีำ่เขำ้สถำนทตูแลว้ ไมส่ำมำรถดงึเลม่ออกมำกอ่นได ้

**หำกทำ่นเคยโดนปฏเิสธกำรขอวซีำ่มำกอ่น กรณุำแจง้เจำ้หนำ้ทีท่วัรใ์หร้บัทรำบต ัง้แตท่ ีท่ำ่นท ำกำร

จองทวัรเ์ขำ้มำ เพือ่ท ำกำรแกไ้ขในกำรขอวซีำ่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หำกทำ่นไมแ่จง้ใหท้รำบ อำจจะมี

ผลเสยีตอ่กำรขอวซีำ่ของทำ่นในคร ัง้นี*้* 

**ลกูคำ้กรณุำอยำ่ยดึตดิกบักำรยืน่ขอวซีำ่ในอดตี 

เพรำะสถำนทตูมกีำรเปลีย่นแปลงกฎและเอกสำรกำรยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพำสปอรต์ สญัชำตไิทย แตพ่ ำนกัอยูต่ำ่งประเทศ, ท ำงำนอยูต่ำ่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษำศกึษำอยู่ต่ำงประเทศ กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ทีข่องทำงบรษิทัใหท้รำบทนัท ี

เพรำะกำรยืน่ขอวซี่ำจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก ำหนดของทำงสถำนทูตตอ้งกำรเพิม่เตมิ และ บำง

สถำนทูตอำจไมส่ำมำรถยืน่ขอวซี่ำในประเทศไทยได ้ขอ้ก ำหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทำงทีถ่อื

พำสปอรต์ตำ่งชำตดิว้ย*** 

2. รปูถำ่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4 CM. จ านวน 2 ใบ 

***ควำมยำวใบหนำ้ตอ้งมเีนือ้ทีใ่นรปูถำ่ย 70-80% ของพืน้ที ่พืน้หลงัสขีำวเทำ่น ัน้ ถำ่ยไมเ่กนิ 6 

เดอืน รวบผมใหเ้ห็นห ูเห็นค ิว้ หำ้มสวมแวน่ตำหรอืเครือ่งประดบั หำ้มใสค่อนแทคเลนส ์รปูไม่

เลอะหมกึและไมม่รีอ่งรอยช ำรดุ *** 

 



 

 

 

 

3. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

- เจำ้ของกจิกำร หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิกำรไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังำน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯระบตุ าแหน่ง,เงนิเดอืน,วันเริม่ท างาน,วนัทีล่าพัก

รอ้น 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐำนกำรเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทำงออกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดำของ

ธนำคำรท ัว่ไป ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกับมตีราประทับจากธนาคาร 

ทางสถานทตูจะไมรั่บ Bank Statement ทีป่ริน้เองจาก Internet (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญชโีดย

การฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วนันับจากวนัยืน่วซีา่) 

- กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 



 

 

เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกับมตีราประกับจากธนาคาร อัพเดทไมเ่กนิ 15 วนันับจากวนั

ยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) และตอ้งมหีนา้ Passport ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย พรอ้มหนังสอืชีแ้จง

ออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง แตบ่รษิทัออกคำ่ใชจ้ำ่ยให ้ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ 

บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกับมตีราประกับจากธนาคาร 

อัพเดทไมเ่กนิ 15 วนันับจากวนัยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) หรอื หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank 

certificate) และตอ้งแนบหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD) หรอืส าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พ.ค.0403) 

พรอ้มหนังสอืชีแ้จงออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 ไม่

สามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

**สถำนทตูไมร่บัพจิำรณำ Bank Statement ทีป่ร ิน้จำกอนิเตอรเ์น็ต หรอื Bank 

Statement ทีอ่อกจำกธนำคำรแตไ่มม่ตีรำประทบั , บญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรำยวนั 

 พนัธบตัร ตรำสำรหนี ้กองทนุ และสลำกออมสนิ** 

5. เอกสำรสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอำยไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ  

- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั



 

 

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

- *** ในวนัยืน่วซีำ่กรณุำถอืเอกสำรตวัจรงิตำ่งๆ เชน่ ทะเบยีนพำณิชย ์DBD สตูบิตัร ใบเปลีย่น

ชือ่-สกลุ เป็นตน้ พรอ้มสมดุบญัชอีพัเดทไมเ่กนิ 15 วนักอ่นยืน่วซีำ่ *** 

                                                                               

เอกสำรยืน่วซีำ่อำจมกีำรปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลำ หำกทำงสถำนทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 



 

 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

**หำกทำ่นเคยโดนปฏเิสธกำรขอวซีำ่มำกอ่น กรณุำแจง้เจำ้หนำ้ทีท่วัรใ์หร้บัทรำบต ัง้แตท่ ีท่ำ่นท ำกำร

จองทวัรเ์ขำ้มำ เพือ่ท ำกำรแกไ้ขในกำรขอวซีำ่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หำกทำ่นไมแ่จง้ใหท้รำบ อำจจะมี

ผลเสยีตอ่กำรขอวซีำ่ของทำ่นในคร ัง้นี*้* 

(กรณุำกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตำมควำมเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจำกจะมผีลตอ่กำรพจิำรณำวซีำ่ของทำ่น) 
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9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



 

 

……………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………..… 

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีำ่ 

………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………..…………… 

   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….…… 

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 5 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่.........................ถงึวนัที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคำ้เคยมวีซีำ่เชงเกน้ รบกวนทำ่นถำ่ยส ำเนำหนำ้วซีำ่เชงเกน้ตวัลำ่สดุแนบมำดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 



 

 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ ...................................................... 

  

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     

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

หมำยเหต ุ กำรอนมุตัวิซีำ่เป็นดลุพนิจิของทำงสถำนทตู ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเทำ่น ัน้ 

 


