
 
 
 
 
 
 
 
 

CODE: SWTG02 SUPER GRAND SWISS 11D 8N BY TG 

SWTG02 SUPER GRAND SWISS  

เทีย่วรอบสวติเซอรแ์ลนด ์11 วนั 8 คนื   
เดนิทางโดยสายการบนิ THAI AIRWAYSน า้หนกัสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กก. 

 

ZUG – CHUR - ZERMATT - TASCH – MONTREUX - 0GENEVA - LAUSANNE 

BERN - INTERLAKEN - LUGERN – SCHAFFHAUSEN – ZURICH 
 

 เทีย่วชมความสวยงามของเมอืงตา่งๆในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

 Haldenhuttli จุดววิแบบพาโนรามาทีส่วยทีสุ่ดของเมอืงครู ์CHUR  

 น ัง่รถไฟ GLACIER EXPRESS หนึง่ในเสน้ทางชมววิทีส่วยทีสุ่ดในโลก 

 เทีย่วหมูบ่า้นเซอรแ์มททีแ่สนนา่รกัมฉีากหลงัเป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์  

 น ัง่กระเชา้ตวัใหม ่Eiger Express gondola พชิติยอดเขายงุเฟราจุดทีสู่งทีสุ่ดของยโุรป  

 ชมทศันยีภาพของหมูบ่า้นเลาเทอรบ์รุนเนนิทา่มกลางหุบเขาและน า้ตกชเตาบบ์าค  

 ลอ่งเรอืชมความสวยงาม ทะเลสาบทนู Thun สเีขยีวมรกต 

 ตามรอย ซรีีย่ด์งั Crash landing on you สะพานแขวน Sigriswill   

 และจุดทีส่หายผูก้องเลน่เปียโน Landing Stage Iseltwald ทีท่ะเลสาบ Brienz 

 สมัผสัประสบการณ์หวาดเสยีว สะพานเหล็ก First Cliff Walk ออ้มหนา้ผาสูง 

 

วนัเดนิทาง 
 

ราคาผูใ้หญ ่ ราคาเด็ก พกัเดีย่ว
เพิม่ 

ทีน่ ัง่ หมายเหตุ 

17 - 27 ก.พ. 2565 
 

 

 
147,500 

 

 

เด็กอาย ุ 
2-12 ปี  
มเีตยีง  

129,000  

 
 

40,000 

 

 
20 

 
ราคารวมวซีา่และ
ตรวจ RT-PCR 1 

คร ัง้ทีส่วติเซอรแ์ลนด ์
03 - 13 ม.ีค. 2565 
 

24 ม.ีค. - 03 เม.ย. 2565 
 

 
FLIGHT TG970  BKK-ZRH  00:35-06:55 
  TG971  ZRH-BKK  13:55-06:50+1 

21:30 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม  ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออก สายการบนิ 
THAI AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ตดิแท็ก
กระเป๋าก่อนขึน้เครื่อง (ลูกคา้จ าเป็นแสดงผลตรวจ RT-PCR 72 ช ัว่โมง หรอื ผลตรวจ Antigen 
Rapid Test 24 ช ัว่โมงกอ่นเครือ่งออก)  

1. เอกสารทีไ่ดรั้บการอนุมตัเิดนิทางเขา้ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ผา่นเว็บไซต ์Entry Form เพือ่รบั QR CODE 
2. เอกสารรับรองผลตรวจหาเชือ้โควดิ แบบ RT-PCT ผลเป็นลบ ภายใน 72 ชม.กอ่นการเดนิทาง หรอื การทดสอบ

แบบ Antigen Rapid Test (ART)  ไมเ่กนิ24ชัว่โมง (ภาษาอังกฤษทัง้หมด) ลกูคา้จัดเตรยีมดว้ยตนเอง 
3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีป้องกันโควดิ จะตอ้งเป็นเอกสารทีอ่อกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 

ประเทศไทย (the Department of Disease Control, Ministry of Public Health, Thailand) คอืวัคซนี

วนัท1ี            ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ  



 

 

 

 

 

 

 

 

พาสปอรต์ (สามารถขอผา่นแอปหมอพรอ้มได ้ผูท้ีอ่ยูต่า่งจังหวดัสามารถขอไดท้ีส่าธารณสขุจังหวัด ลกูคา้
จัดเตรยีมดว้ยตนเอง 
 

00:35 น. น าทา่นเดนิทางสู ่ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG 920 

06:55 น. เดิ นท างถึ ง  ท่ าอ าก าศ ย านซู ร ิค  ป ระ เท ศ

สวติเซอรแ์ลนด ์ น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้
เมืองและพิธีการทางศุลกากร น าท่านเดินทางไปสู ่
เมืองสู่  เมืองซาฟฟ์ เฮาเซิน (Schaffhausen) 
(ระยะทาง112ก.ม.ใชเ้วลา1.30ชม.) เมอืงทีต่ัง้อยูท่าง
ตอนเหนือของประเทศ  ซึ่งตั ้งอยู่ ในวงลอ้มของ
ประเทศเยอรมนีทั ้ง 3 ทิศทางโดยมีแม่น ้าไรน ์
(Rhein) ไหลผ่านเมือง ใหท้่านชมความงามของ
น ้าตกไรน์ เป็นน ้าตกขนาดใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรป 
ตัง้อยู่บนแม่น ้าไรน์บรเิวณพรมแดนระหว่างรัฐชาฟเฮา
เซนิกับรัฐซรูคิ น ้าตกแหง่น้ีมคีวามกวา้ง 150 เมตรและ
สงู 23 เมตร ปลาทั่วไปไม่สามารถว่ายขึน้น ้าตกแห่งน้ี
ได ้มเีพยีงปลาไหลเท่านัน้ทีม่เีทคนคิเฉพาะตัวในการ
ไต่ขึน้น ้าตก น ้าตกแห่งน้ีถอืก าเนดิขึน้ในยุคน ้าแข็งครัง้สดุทา้ยเมือ่ราว 14,000 ถงึ 17,000 ปีทีแ่ลว้ ใหท้่าน
อสิระถา่ยภาพเก็บความประทับใจกับความสวยงามของน ้าตกไรน ์ 

11:00  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงครู ์(Chur) (ระยะทาง185ก.ม.ใชเ้วลา2.15ชัว่โมง)  เมอืงเล็กรมิฝ่ังแมน่ ้าไรน์

ทางตะวันออกของประเทศและยังเป็นเมอืงทีเ่กา่แกท่ีส่ดุในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

 จากนั้นน าท่านเที่ยวชม เมอืงคูร ์(Chur) สัมผัสเสน่ห์

ในสไตลเ์มอืงเกา่ทีเ่รยีบง่าย แต่สวยงาม ทัง้ลวดลายบน

ประตู ลักษณะอาคารโบสถ ์หรอืน ้าพุ โดยเฉพาะในย่าน

เมืองเก่า ซึง่หลักฐานทางประวัตศิาสตรช์ี้บ่งว่าเมืองน้ี

ก่อตัง้ราว 3,500-3,900 ปีก่อนครสิตก์าล ท าใหคู้รเ์ป็น

หนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของสวติเซอร์แลนด ์พาท่าน

ไป ถ่ า ย ภ าพ กั บ  วิวที่ ส ว ยที่ สุ ด ข อ ง เมื อ งคู ร ์

(Haldenhuttli) จะไดเ้ห็นภาพของเมอืงครู ์และไร่องุ่น

ตามเนนิเขาแบบพาโนรามา เป็นมุมทีส่วยทีส่ดุของเมอืง

และยังปรากฎอยูใ่นโปสการด์มากมาย จากนัน้พาทา่นไป

ที ่จตุรสัอารค์สั (Arcas square) เป็นอกีหนึ่งพืน้ทีท่ีส่วยทีสุ่ดในเมอืงคูร ์เต็มไปดว้ยอาคารทีส่สีันสดใส 

เต็มไปดว้ยรา้นอาหารและคาเฟ่อกีมากมาย เดนิไปใกล ้ๆ กันถ่ายภาพกับ โบสถเ์ซนตม์าตนิ St.Martin’s 

church เป็นอาคารสไตล์กอธคิตอนปลายที่ใหญ่ที่สุด  โบสถ์แห่งน้ีในเมืองเก่าเป็นศูนย์กลาง หนา้ต่าง

กระจกสามบานของศิลปิน Augusto Giacometti ไดก้ลายเป็นจุดเด่นของโบสถ์แห่งน้ี และยังแสดงถึง

เรือ่งราวของเทสกาลครสิตม์าสอกีดว้ย และถา่ยภาพกับย่านจตุรัสเมอืงเกา่ทีม่ ีThe Obertor ซึง่เป็นประตู

เมอืง Chur ตัง้แตส่มัยกอ่น จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูอ่กีหนึง่จุดแลนดม์ารค์ ST.MORITZ (ระยะทาง85ก.ม.

ใชเ้วลา1.30ชัว่โมง)  แหลง่สกรีสีอรท์ทีห่รูหราทีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนด ์ 

วนัที2่             ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ - ทา่อากาศยานซูรคิ – เมอืงซาฟฟ์เฮาเซนิ - น า้ตกไรน–์ เมอืงครู ์– จตรุสัอาร ์

                        คสั – โบสถเ์ซนตม์ารต์นิ- ประตเูมอืงเกา่ Obertor                                                 อาหาร เทีย่ง,เย็น 



 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร หลังรับประทานอาหารน าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 

 ทีพ่กั: Hotel in St.Moritz 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง)  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (รถบัสของบรษัิทจะน ากระเป๋าของทา่นไปพรอ้มกับรถบัส แนะน าให ้

ลูกคา้เตรียมกระเป๋าสัมภาระใบเล็กส าหรับพักคา้งคนืใน

เมอืงเซอรแ์มท (Zermatt) 

 เดนิทางไปทีส่ถานีรถไฟของเมอืง St.Moritz หรอืทีช่าว

สวสิจะเรียกว่าฺ Bahnhof St.Moritz พาท่านน่ังรถไฟ 

GLACIER EXPRESS แห่งสวิตเซอร์แลนด์ หนึ่งใน

เสน้ทางชมววิที่สวยทีสุ่ดในโลก ดว้ยระยะทางทีย่าว ถงึ 

274 กโิลเมตร ใชเ้วลาในการเดนิทางประมาณ เกอืบ 8 

ชั่วโมง แต่ดว้ยววิขา้งทางที่สวยสะกด สายตารับรองว่า

คณุจะไม่อยากใหช้ว่งเวลา 8 ชัว่โมงบนขบวนรถไฟสายน้ี

หมดลงอย่างแน่นอน จะไดช้มววิสวย ๆ สองขา้งทางผา่น

ตูโ้ดยสาร แบบพาโนราม่าเป็นกระจกใสทัง้หนา้ต่างและ

ตัว หลังคา เก็บเกีย่วบรรยากาศไดอ้ย่างเต็มที ่ทัง้ววิ หุบ

เขาสูงใหญ่ หมู่บา้นเล็ก ๆ ทุ่งหญา้กวา้งที่เต็ม ไปดว้ย

ดอกไมป่้า มลี าธารใสไหลผา่น สวยราวกับ ภาพวาด  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

17:00 พาท่านเดนิเทา้เที่ยวชม เมอืงเซอรแ์มท (Zermatt)  

เดินเที่ยวชมหมู่บา้นเซอร์แมทที่แสนน่ารัก และมี

บรรยากาศสบายๆลอ้มดว้ยเขาสงูสวยงาม เป็นเมอืงที่

ปลอดมลพษิทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมอืงไม่

ใชน้ ้ามันเชื้อเพลิง แต่ใชแ้บตเตอรี่เท่านั้น และยังมี

ฉากหลังของตัวเมอืงเป็น ยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ทีไ่ดช้ือ่วา่เป็นยอดเขาทีม่รูีปทรง

สวยทีส่ดุในสวสิ  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  หลังรับประทานอาหารน าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 

 ทีพ่กั: Hotel in Zermatt 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง)  

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

 พาท่านเดินชมเมืองไปเรื่อยๆจนถึงสถานีรถไฟ Zermatt GGB ซึง่เป็นสถานีรถไฟส าหรับขึ้นยอดเขา 

Gornergrat (ใชร้ะยะเวลาน่ังรถไฟประมาณ 33 นาท ีระยะทาง9.3กม. ) อสิระใหท้่านไดแ้วะถ่ายภาพกับ

วนัที3่            St.Moritz -  น ัง่รถไฟ GLACIER EXPRESS - เมอืงเซอรแ์มท                            อาหาร เชา้,เทีย่งเย็น 

วนัที4่           สถานรีถไฟ Zermatt GGB - ทะเลสาบ Riffelsee – ยอดเขา Gorner – เมอืงทาช - เมอืงมองเทรอซ ์–  

                      ปราสาทชลิยอง - อนุสาวรยี ์Freddie Mercury                                             อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 



 

 

 

 

 

 

 

 

จุดต่างๆ เริม่ตน้ที่ ยอดเขา Matterhorn ที่น่ีเป็นอีกจุดที่เป็นที่นิยมของนักสก ีสามารถเห็นววิยอดเขา 

Matterhorn เช่นกัน ต่อไปอีกนิดไปที่ Riffelsee ทะเลสาบเล็กๆ ที่จะเห็นเงาหรือภาพสะทอ้นอันแสน

งดงามของ Matterhorn และถ่ายภาพกับ ยอดเขา Gorner ซึง่เป็นสันเขาที่มองเห็นธารน ้าแข็ง Gorner 

ทางทศิใต ้และทวิทัศน์อันน่าทึง่ของยอดเขามากกว่า 24,000 เมตร ถงึเวลานัดหมายน าท่านน่ังรถไฟจาก

ยอดเขา Gornergrat กลับไปทีเ่มอืงเซอรแ์มท (Zermatt)  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงทาช (Tasch) ดว้ย Shuttle 

Train (ใชเ้วลาประมาณ 12 นาท)ี และจากนัน้น าท่าน

เดนิทางสู ่เมอืงมองเทรอซ ์(Montreux) โดยรสบัส 

(ระยะทาง139ก.ม.ใชเ้วลา2ชัว่โมง)   

 แวะถ่ายภาพดา้นนอกกับ ปราสาทซลิยอง (Chillon 
castle)  เป็นปราสาทแห่งตระกูลซาวอย อายุเก่าแก่
กว่า 1000 ปี สไตล์โกธิกที่มองดูแลว้เหมือนอยู่ริม
ทะเลสาบเจนีวา หลายคนคงจะคุน้หนา้คุน้ตาปราสาทซิ

ลยอง เน่ืองดว้ยเป็นปราสาทแห่งความภูมใิจของชาว
สวสิ แมไ้ม่ใหญ่โตโอฬารเท่าปราสาทอืน่ๆ ของยุโรป 
แตโ่บรชวัรแ์ผน่พับการทอ่งเทีย่วของสวสิมักมปีราสาทซลิยองเป็นโลโกป้ระจ า ภายในแบง่เป็นโซนตา่งๆ ถัด
จากก าแพงสูงตระหง่านเขา้ไปจะเป็นลานปราสาท ที่
พัก และทีส่ าคัญเป็นคุกส าหรับขังนักโทษ จากนัน้แวะ
ถา่ยภาพกับ อนุสาวรยี ์Freddie Mercury สรา้งเพือ่
เป็นเกยีรตแิก ่FREDDIE MERCURY นักรอ้งวง Queen 
ตัง้ตระหง่านหันหนา้เขา้หาทะเลสาบเลมันดว้ยก าป้ันที่
ชขูึน้ไปในอากาศอยา่งภาคภมูใิจ อกีมอืหนึง่ของเขาถอื
ขาตัง้ไมโครโฟนอันเป็นสัญลักษณ์ของเขา เป็นส่วน
หนึง่ของความทรงจ าทีม่ชีวีติของเมอืงและเป็นสถานที่
ท่องเทีย่วทีส่ าคัญ และผูม้าเยีย่มยังน าดอกไมม้ากมาย
นับไม่ถว้น ซึง่มักเป็นสีเหลืองตามสโีปรดของเฟรดด ี
บทกว ีภาพวาด ภาพถา่ย และวัตถมุากมายวางอยูท่ีเ่ชงิ
รูปปั้นและมักน ามาวางไวเ้พือ่ร าลกึถงึ  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร หลังรับประทานอาหารน าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก  

 ทีพ่กั: Hotel in Montreux 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง)  
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงเจนวีา่ (Geneva) (ระยะทาง94ก.ม.

ใชเ้วลา1.30ชม.)  เมอืงที่ไดช้ือ่ว่าเป็นศูนยก์ลางทางการเงนิ 
การทูตตัง้อยู่มากทีสุ่ดในโลก จากนัน้น าท่านแวะถ่ายภาพกับ
แลนดม์ารค์ต่างๆเริม่ตน้ที ่น า้พุจรวดเจ็ทโด (Jet d-Eau) ที่
มนี ้าพุพุ่งสูงถงึ 400 ฟตุเหนือทะเลสาบเจนีวานอกจากเต็มไป
ดว้ยพืน้ทีส่เีขยีวแลว้ ยังมพีืน้ทีเ่ขตเมอืงเกา่ทีม่ตีรอกซอกซอย

วนัที5่           เมอืงเจนวีา - น า้พุจรวดเจ็ทโด – วหิารเซนตปิ์แอร ์- นาฬกิาดอกไม ้- จตรุสัปลาซดบูรูก์ เดอฟูร ์ -   

เมอืงโลซานน ์- สวนเดอน็องต ู- รปูปัน้ลงิ 3 ตวั - ศาลาไทย -  Olympic museum - เมอืงเบริน์   อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 



 

 

 

 

 

 

 

 

ทีม่คีวามน่าสนใจทางประวัตศิาสตร ์รวมถงึวหิารเซนตปิ์แอร ์(St Peter's Cathedral) ซึง่มอีายุมากกว่า 
850ปี และ นาฬิกาดอกไม้ จุดถ่ายรูปส าคัญตั ้งอยู่ดา้นหนึ่งของสวน Jardin Anglais ที่ติดกับถนน 
มองขา้มไปจะเห็นรา้นสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ดอกไมจ้ะถูกจัดเรยีงใหม้สีสีนั ต่างกันไปตามฤดกูาล อสิระ
ใหท้า่นเดนิเลน่ทีเ่ขตเมอืงเกา่เจนีวา สว่นใหญจ่ะเป็นรา้นอาหาร รา้นกาแฟ และโรงแรมตา่งๆมากมาย บรเิวณ
น้ีมชีือ่เสยีงเพราะว่าเป็นทีต่ัง้ของ จตุรสัปลาซดบูรูก์ เดอฟูร ์(Place du Bourg de Four) ตลาดเกา่แก่
ทีม่มีาตัง้แต่สมัยโรมัน ยังคงความคลาสสคิ และมกีลิน่อายครัง้เก่าๆ ใหท้่านลองน่ังจบิกาแฟ ดืม่เบยีร ์ฟัง
เสยีงน ้าพุกระทบลงน ้า ฟังเพลงตามขา้งถนนม ีชอ้ปป้ิงเล็กนอ้ย หาของกนิอร่อยๆ ถอืวา่เป็นอกียา่นนงึซึง่ไม่
ควรพลาดในการมาเทีย่วเมอืงเจนีวา  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) 

เมอืงเล็ก ๆ ทีต่ัง้อยูต่ดิกับทะเลสาบเจนีวาทางดา้นเหนือ มวีวิ
ทวิทัศน์ทีส่วยงาม มภีูเขาโอบลอ้ม พรอ้มทัง้ทะเลสาบกวา้ง
ใหญ่ ผูค้นส่วนใหญ่ในเมืองจะพูดภาษาฝร่ังเศส เพราะอยู่
ใกลก้ับชายแดนประเทศฝร่ังเศส สภาพบา้นเรอืนเต็มไปดว้ย
ตกึและอาคารรูปทรงคลาสสกิ จากนั้นอสิระใหท้่านพักผ่อน
ตามอัธยาศัยที่  สวนเดอน็องตู  (Le Denantou) เป็น 
สวนสาธารณะขนาดใหญ่ โดยบรเิวณหัวมุมของสวน จะมี
บันไดเล็ก ขึน้ไปอกีนดิหน่อย รปูปัน้ลงิ 3 ตวั ปิดหู ปิดปาก 
ปิดตา (Three monkey monuments) มีน ้าพุรูปป้ันลงิ 
3 ตัว ที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 โปรดและฉายพระรูปไวเ้สมอ 
และสมเด็จพระพี่นาง ทรงนพินธว์่าหมายถงึ "ไมย่อมฟัง ด ู
พูดในสิ่งที่เลว" และยังเป็นที่ตั ้งของ ศาลาไทย (Le 
Pavillon Thaïlandais) ที่ รั ฐ บ า ล ไท ย ส่ ง ไ ป ตั ้ ง ใ น
สวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ สรา้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระ
เกียรติในวโรกาสที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราช
สมบัติครบ 60 ปี  เมื่อ ปี  พ .ศ.2549 และครบรอบ 75 ปี 
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสวติเซอรแ์ลนด์ เป็น
ศาลาสทีองอร่ามตัง้อยู่กลางสวน ออกแบบโดยนาวาอากาศ
เอกอาวุธ เงินชูกลิ่น อดีตอธิบดีกรมศิลปากร และศิลปิน
แห่งชาติ จากนั้นพาท่านไปแวะถ่ายภาพที่  Olympic 
museum พพิธิภัณฑท์ีบ่อกเลา่เรือ่งราวเกีย่วกับโอลมิปิค ตัง้อยูใ่กลก้ับทะเลสาบเจนีวา รอบๆพพิธิภัณฑย์ัง
มสี ิง่บอกเลา่เรือ่งราวมากมาย เชน่ ลูว่ ิง่ หรอืรันเวยรั์ว้ไมอ้กีดว้ย  

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ กรุงเบริน์ (Bern) (ระยะทาง106ก.ม.ใชเ้วลา1.30ชม.)  นครหลวงอัน งามสง่า
ของประเทศ และเป็นเมอืงมรดกโลกอันล ้าาค าทีไ่ดรั้บการอนุรักษ์มาสู ่ปัจจุบัน เบริน์ ถูกสรา้งขึน้ในยุคกลาง
ของยโุรป องคก์ารยเูนสโก ้ประกาศให ้สว่นหนึง่ของเบริน์เป็นเมอืงมรดก 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร หลังรับประทานอาหารน าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 

 ทีพ่กั: Hotel in Bern 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง)  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางไปถ่ายภาพกับ บอ่หมสีนี า้ตาล (Bear Pit)  เมือ่มาถงึเมอืงน้ี ก็ตอ้งแวะเขา้มาชม 

เจา้หมีก่อน ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบริน์ ที่ว่าสัญลักษณ์ของกรุงเบริน์ก็เพราะว่า มีประวัตคิวามเป็นมา

วนัที6่           บอ่หมสีนี า้ตาล - นาฬกิา ไซท้ ์กล็อคเค ่- มหาวหิารเบริน์ -  Interlaken West ลอ่งเรอืชมทะเลสาบทนู –  

                      สะพานแขวน Sigriswill Panorama                                                               อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 



 

 

 

 

 

 

 

 

เก่าแก่ ตัง้แต่สมัยผูค้รองเบริน์ในยุคนัน้ไดอ้อกล่าสัตว ์สัตวต์ัวแรกทีล่่าได ้คอื หม ี เพราะว่า สถานทีต่ัง้อยู่
กอ่นเขา้เมอืง และบางวันก็อาจจะมผีูดู้แลหม ีน าหมอีอกมาใหช้ม ความน่ารักของหมใีนชว่ง ฤดรูอ้น และ ฤดู
หนาว และแวะถา่ยรูปกับ Town Hall ทีส่รา้งขึน้ในแบบ Burgundian สไตลโ์กธคิตอนปลาย ปัจจุบันใชเ้ป็นที่
ท างานของนายกเทศมนตรีประจ ามลรัฐเบิร์น จากนั้นไปถ่ายภาพกับ  นาฬิกา  ไซ้ท์ ก ล็อคเค ่
(ZYTGLOGGE) หอนาฬกิายุคกลางที ่มชีือ่เสยีงทีส่ดุของย่านเมอืงเกา่เบริน์ ถูกสรา้งขึน้ในศตวรรษที ่13 
อายุ 800 ปีทีม่โีชวใ์หดู้ทุกๆชั่วโมงทีน่าฬกิาตบีอกเวลา ปัจจุบันเป็นหนึง่ในสัญลักษณ์ทีม่ชี ือ่เสยีงมากทีส่ดุ
ของกรุงเบริน์ และกอ่นออกจากเมอืงเบริน์ น าท่านถา่ยภาพกับ มหาวหิารเบริน์ (Bern Cathedral) มาถงึ 
โบสถใ์หญ่ทีส่รา้งในสไตลโ์กธคิ ประจ าเมอืงหลวงเบริน์ โบสถแ์ห่งน้ี สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1421 แลว้ใชเ้วลา
สรา้งกวา่ 470 ปี  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงอนิเทอรล์าเคนิ(Interlaken) (ระยะทาง57ก.ม.ใชเ้วลา1
ชม.) เมืองตากอากาศเล็กๆที่ สวยเหมือนในฝันตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบทูน Thun และทะเลสาบเบียนซ ์
Bienz ลอ้มรอบดว้ยภเูขามทีวิทัศนบ์รสิทุธิแ์ละสวยงามมาก  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

 พาท่ านไปล่องเรือชม  ทะเลสาบทูน  โดยจะขึ้น เรือที่ ฝ่ั ง 

Interlaken West ไปยังท่าเรือฝ่ัง Thun ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ 

ตัง้อยู่รมิทะเลสาบที่มีชือ่เดียวกัน ตัวเมืองทูนนั้นสงบเรียบง่าย

มากๆ มีจุดเด่นอยู่ที่ปราสาทใจกลางเมืองที่มองเห็นไดแ้ต่ไกล

เลย เมอืงทนูนัน้ตัง้อยูร่มิทะเลสาบก็เลยอดุมสมบรูณ์ ในปัจจุบันน้ี

เมอืงทูนเป็นเมอืงท่องเทีย่วส าคัญ นักท่องเที่ยวมักใชเ้ป็นเมอืง

ตน้ทางหรอืปลายทางในการล่องเรอืชมทะเลสาบ Thun จากนัน้

น าท่านเดนิทางไปตามรอย ซรีีย่ด์งั Crash landing on you 

เก็ บ ภ าพ ค วามป ระทั บ ใจที่  ส ะพ านแข วน  Sigriswill 

Panorama Bridge  ซึง่เป็นสะพานที่ปรากฎอยู่ในซรีีย่์เกาหลี

ชื่อดัง ที่เรารูจั้กกันในชื่อ สหายผู ้กอง เป็นสะพานแขวนที่มี

ทางเดินความยาวกว่า 340 ม. แขวนอยู่บนความสูง 180 ม. 

เชื่อมต่อระหว่างหมู่บา้นสองหมู่บา้นไดแ้ก่ หมู่บา้น Aeschlen 

และ Sigriswil ในรัฐเบริน์ (Bern) ซึง่ท่านสามารถเห็นววิทวิทัศน์

ทีแ่สนสวยงามของทะเลสาบทูนThun รวมไปถงึเทอืกเขาเบอรนี์

สอีกดว้ย จากนั้นน าท่านเดนิทางกลับสู่ เมอืงอนิเทอรล์าเคนิ 

(Interlaken) (ระยะทาง19ก.ม.ใชเ้วลา30นาท)ี  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  หลังรับประทานอาหารน าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 

 ทีพ่กั: Hotel in Interlaken 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง)  
 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

วนัที7่          ยอดเขายงุเฟรา – Ice palace – Alpine sensation – Shinx observatory - ไคลเ์นไ่ชเดกก์ -หมูบ่า้นเลา 

                     เทอรบ์รนุเนนิ -  น า้ตกชเตาบบ์าค -   Landing Stage Iseltwald ทะเลสาบ Brienz              

                                                                                                                                     อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 



 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางไปสูส่ถานีใหม่ กรนิเดลิวาลด ์(Grindelwald Terminal) (ระยะทาง20ก.ม.ใชเ้วลา30

นาท)ี พาท่านน่ัง กระเชา้ลอยฟ้าไอเกอรเ์อ็กซเพรส (Eiger Express gondola) ไปยังสถานไีอเกอร์

เก ล ต เช อ ร์  (Eigergletcher 

station) ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกับ

รถไฟยุงเฟราที่จะน าผูโ้ดยสารสู ่

ย อ ด เ ข า ยุ ง เ ฟ ร า 

(JUNGFRAUJOCH) จุ ด ที่ สู ง

ทีสุ่ดของยุโรป บนเทอืกเขาแอลป์ 

ในประเทศสวติเซอร์แลนด์น่ันเอง 

ลอ้มรอบดว้ยภูเขาไอเกอร์ เมินช ์

และยุงเฟรา นอกจากน้ีที่น่ียังเป็น

บริเวณแรกในเทือกเขาแอลป์ที่

ไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก

อกีดว้ย  รวมคา่บรกิาร ตั๋วกระเชา้ลอยฟ้า รถไฟ และอาหารเทีย่ง 

ออกจาก  สถานกีรนิเดลิวาลด ์(Grindelwald Terminal)   09:20 

เดนิทางถงึ สถานไีอเกอรเ์กลตเชอร ์(Eigergletcher station)    09:35 

ออกจาก  สถานไีอเกอรเ์กลตเชอร ์(Eigergletcher station)   09:45 
เดนิทางถงึ ยอดเขายงุเฟรา (JUNGFRAUJOCH)   10:11 
พาทา่นเทีย่วชม ปราสาทน า้แข็ง Ice palace สรา้งขึน้จากกองน ้าแข็งทีก่อ่ตัวอยูใ่ตร้ะเบยีงชมววิลงไป 20 
เมตรค่ะ เป็นจุดถ่ายรูปสวยๆที่น่ี ซึง่เกดิจากไกดภ์ูเขา 2 คนไดเ้ริม่สลักน ้าแข็งเขา้ไปเป็นโถงกวา้งขนาด 
1,000 ตารางเมตรโดยใชเ้พียงสิว่เจาะน ้าแข็งและเลือ่ยในปี 1930 โดยท าทางเดนิเหมือนโพรงถ ้าเขา้ไป 
เพื่อชมรูปสลักน ้าแข็งต่างๆ อุณหภูมภิายในถ ้าจะคงที่อยู่ที่ -3 องศา Alpine Sensation Adventure 
Tunnel อัลไพน ์เซนเซชนั หนึง่ในสถานทีเ่ทีย่วของยงุเฟรา อโุมงคค์วามยาว 250 เมตร แสดงเรือ่งราวของ
การรถไฟยุงเฟรา และการพัฒนาของการท่องเทีย่วในเขตเทอืกเขาแอลป์ค่ะ มจีอภาพยนตร ์360 องศาทีส่
ฟิงซฮ์อลล ์โดยภาพยนตรจ์ะน าพาผูช้มเขา้สู่โลกอัลไพน์ทีล่อ้มรอบยุงเฟรายอค Sphinx Observatory 
สฟิงซฮ์อลล ์ขึน้ลฟิตท์ี่เร็วที่สุดในสวติเซอรแ์ลนด์ไปเพียง 25 วนิาทีก็จะถงึหอ้งชมววิที่จะมองเห็นธาร
น ้าแข็งไดใ้นทุกสภาพอากาศ ซึง่ในวันฟ้าใสจะสามารถเปิดออกไปยังลานชมววิกลางแจง้ที่อยู่สูงจาก
ระดับน ้าทะเล 3,571 เมตร พรอ้มววิธารน ้าแข็งอเล็ตชเ์ลยไปถงึฝร่ังเศส เยอรมนีและอติาลไีดอ้กีดว้ย  

เทีย่ง                รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  
ออกจาก ยอดเขายงุเฟรา (JUNGFRAUJOCH)   13:47 
เดนิทางถงึ  สถานไีอเกอรเ์กลตเชอร ์(Eigergletcher station)   14:11 
ออกจาก  สถานไีอเกอรเ์กลตเชอร ์(Eigergletcher station)   14:16 
เดนิทางถงึ  ไคลเ์นไ่ชเดกก์ (Kleine Scheidegg)    14:24 
ถ่ายภาพความประทับใจกับ ไคลเ์นไ่ชเดกก์ (Kleine Scheidegg) อสิระใหท้่านพักผ่อนหย่อนใจไปกับ
การชื่นชมดา้นทิศเหนือของเขาไอเกอร์ (Eiger) สภาพแวดลอ้มที่สดชื่นและเต็มไปดว้ยชีวติชีวาของ
เทือกเขาแอลป์ ที่น่ียังโด่งดังในฐานะที่เป็นจุดเริม่ตน้ของเสน้ทางปีนเขาอันงดงามที่มุ่งหนา้ขึน้ไปสู่ยอด
น ้าแข็ง นอกจากจะไดเ้พลดิเพลนิไปกับทวิทัศนอ์ันงดงามแลว้คุณุยังจะไดอ้ิม่อร่อยกับรา้นอาหารทอ้งถิน่หรอื
แมก้ระทั่งเลอืกซือ้ของฝากกลับไปเป็นทีร่ะลกึ  
ออกจาก ไคลเ์นไ่ชเดกก์ (Kleine Scheidegg)    15:14 
เดนิทางถงึ  หมูบ่า้นเลาเทอรบ์รนุเนนิ (Lauterbrunnen)   15:56 
เทีย่วชม หมูบ่า้นเลาเทอรบ์รนุเนนิ (Lauterbrunnen) เป็นหมูบ่า้นทีอ่ยูท่า่มกลางหบุเขาสงูชัน และยังมี

น า้ตกชเตาบบ์าค (Staubbach) ไหลลงมาจากหนา้ผา ยิง่ท าใหท้ัศนียภาพของหมู่บา้นแห่งน้ีสวย

อลังการมากขึน้ไปอกี ซึง่เป็นเรือ่งทีน่่าอจิฉาชาวเมอืงทีน่ี่ เพราะเหมอืนไดช้มววิน ้าตกตลอด 24 ชั่วโมงเลย 



 

 

 

 

 

 

 

 

อิสระใหท้่านเก็บภาพความประทับใจและเดินเล่นในหมู่บา้น  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Iseltwald 

(ระยะทาง21กม. ใชเ้วลา30นาที) หมู่บา้น Iseltwald ที่เงียบสงบ อยู่ทางทศิเหนือของเทอืกเขา Alps ใน

เมอืงเบริน์ บรรยากาศรายลอ้มไปดว้ยทวิทัศนข์องเทอืกเขาและปราสาทเกา่แกท่ีส่วยงาม เป็นอกีหนึง่ทีเ่ทีย่ว

บรรยากาศสวยๆชือ่งดังของสวสิอีกดว้ย ตามรอยสหายผูก้องกนัต่อ.. ซรีี่ยด์ัง Crash landing on you 

ฉากทีส่หายผูก้อง รจีองฮยอก เลน่เปียโนเป็นครัง้สดุทา้ยกอ่นกลับประเทศ และเป็นสถานทีแ่หง่ความทรงจ า

ของ ยุนเซรี ที่ท าใหเ้ธออยากมีชีวติอีกครัง้หลังจากไดย้ินเสียงเปียโนที่ลอยมาขณะล่องเรืออยู่กลาง

ทะเลสาบ ซึง่สถานทีส่หายผูก้องเล่นเปียโนก็คอืทีร่มิทะเลสาบ Landing Stage Iseltwald ทีท่ะเลสาบ 

Brienz สเีขยีวมรกตแหง่น้ีน่ันเอง ใหท้า่นเก็บภาพความประทับใจและเดนิชมความสวยงามรอบๆหมูบ่า้น  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร หลังรับประทานอาหารน าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก  
 ทีพ่กั: Hotel in Interlaken 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง)  
 
 

เชา้                  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

โ ด ย ที่ แ ร ก ที่ ไ ป ก็ คื อ  ส ว น เฮ อ เ ฮ่ อ ม ั ท 

(Hohematte) พื้นทีเ่ปิดโล่งสเีขยีวของเมอืง เป็น

สนามหญา้สีเขียวกวา้งใหญ่ดูสดชื่นมากๆที่ตัง้อยู่

หน า้โรงแรม The VICTORIA-JUNGFRAU Grand 

Hotel & Spa น่ีแหละ ประดับดว้ยววิอันสวยงามซึง่ 

สามารถมองเห็น 3 ยอดเขาไดท้ัง้ยอดเขาไอเกอร ์

(Eiger), เมินช์  (Mönch) และยอด เขายุ ง เฟ รา

(Jungfraujoch) จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิเล่นและไป

ถ่ าย ภ าพ กั บ  Unterseen ย่ าน เมื อ ง เก่ าข อ ง 

INTERLAKEN  เรียกว่าบริเวณ  Marktgasse ตั ้งอยู่

บ ริ เ ว ณ เชิ ง เ ข า  Harder ( เ ข า ลู ก เ ดี ย ว กั บ

ทีต่ัง้ Harder Kulm ) เมอืงเกา่แห่งน้ีก่อตัง้มาตัง้แต่ปี  1471  อาคารหลาย ๆ แห่งยังคงถูกอนุรักษณ์เอาไว ้

อยา่งด ีโดยเฉพาะบรเิวณลานกลางเมอืงทีอ่ดุมไปดว้ยรา้นคา้รา้นอาหารมากมาย 

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปสู ่สถาน ีGrindelwald-

First bahn (ระยะทาง20กม. ใชเ้วลา30นาท)ี 

น่ั งก ระ เช ้า  Gondola จ าก เมือ งก ริน เด อ วาล ด ์

(Grindelwald) ขึน้สูส่ถานี First เป็นสถานีปลายทาง 

เทีย่ง                รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

หลังจากนั้นใหท้่านเก็บภาพความประทับใจกับ คือ

สะพานเหล็กที่เกาะไปตามหนา้ผาที่สถานีกระเชา้ 

First สะพานน้ีจะออ้มหนา้ผาไปอกีดา้น เดนิลัดเลาะ

แนวหนา้ผา เพื่อไปยังรา้นคา้ รา้นอาหาร และจุดที่

สะพานยืน่ไปในอากาศเพื่อใหนั้กท่องเทีย่วถ่ายภาพ

วนัที8่           สวนเฮอเฮอ่มทั - สะพานเหล็ก First Cliff Walk - เมอืง Grindelwald  - เมอืง Lungern - ทะเลสาบ  

                     Lungernsee  -  เมอืงซุก-  ตรวจ RT-PCR                                                      อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 



 

 

 

 

 

 

 

 

กับววิสวยๆดา้นล่างสามารถมองเห็นตัวเมอืง Grindelwald ไดอ้ยา่งชัดเจน หลังคาบา้นอันเท่ามดอกีดว้ย 

อสิระใหท้่านชอปป้ิงและถ่ายภาพความประทับใจกับสะพานเหล็กและววิอันสวยงาม จนถงึเวลานัดหมายพา

น่ังกระเชา้ Gondola กลับสูส่ถานี Grindelwald first (ใชร้ะยะเวลาประมาณ25นาท)ี จากนัน้น าท่านเดนิทาง

สู ่เมอืง Lungern (ระยะทาง50กม. ใชเ้วลา1ชม.) เพื่อเทีย่วชมบา้นทวิทัศน์งามของสวติเซอรแ์ลนด ์ซึง่

ตัง้อยู่อยู่เหนือระดับน ้าทะเลราว 750 เมตร ในส่วนที่สูงที่สุดของรัฐออบวัลเดนิ (Obwalden) บนชายฝ่ัง

ตะวันออกของทะเลสาบ Lungern สเีขยีวมรกต และทีน่ี่เป็นเสน้ทางยอดฮติส าหรับการเดนิป่า ซึง่เสน้ทาง

เดนิชมธรรมชาตมิป้ีายบอกขอ้มูลตลอดเสน้ทางเดนิป่ายาว 2.5 กม. ดว้ยกัน อสิระใหท้่านเดนิเล่นและเก็บ

ภาพความประทับใจกับทะเลสาบ Lungernsee  เป็นทะเลสาบขนาดย่อมๆ ที่อยู่ในเสน้ทางผ่านระหว่าง 

Luzern กับ Interlaken จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซุก (ZUG) (ระยะทาง65กม. ใชเ้วลา1ชม.)  

 
 
 
 
 

เย็น


 รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร หลังรับประทานอาหารน าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 

 ทีพ่กั: Hotel in ZUG 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง)  
 

เชา้                  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเทีย่วชม เมอืงซุก (ZUG เป็นเมือ่งที่
ร ่ารวยที่สุดในประเทศ และซุกเป็นเมอืงที่ตดิอันดับ
หนึง่ในสบิของโลกเมอืงทีส่ะอาดทีส่ดุ เป็นเมอืงเกา่
ทีค่งความสวยงามของพื้นหนิแบบยุโรปในยุคกลาง
จะหลงรักเมอืงน้ี สิง่ทีจ่ะท าใหท้า่นประทับใจคอืรูส้กึ
ไดถ้งึอากาศทีส่ดชืน่และสะอาดอาจเป็นเพราะเมอืง
น้ีตั ้งอยู่บนทะเลสาบ  Zug Old town เมืองเก่า  
ของซุกที่เป็นบา้นปูดว้ยหิน นอกจากน้ียังมีศูนย์
ประวัตศิาสตรข์นาดเล็กที่มอีาคารที่โดดเด่นหลาย
แห่งในบรรยากาศแบบดัง้เดมิ สพีาสเทลและส่วน
หนา้อาคารเก่าแก่ ตัง้แต่ศตวรรษที่ 13 บ่งบอกถงึ
ลักษณะทั่วไปของอาคารซุกทีม่เีสน่ห ์เดนิเล่นตาม
แนวชายฝ่ังทะเลสาบทีส่ะอาดมาก จากนัน้เยีย่มชมและถ่ายภาพกับ หอนาฬกิา Zytturm ซึง่เป็นผลงาน
ชิน้เอกอีกชิน้หนึ่งที่ตัง้อยู่ในเมอืงซุกเป็นหอคอยสูง 52 เมตรทีม่หีลังคาทีม่ลีวดลายโดดเด่นเป็นสฟ้ีาขาว 
และนาฬกิาทีต่ัง้อยู่เป็นนาฬกิาดาราศาสตร ์ทีส่ามารถบอกขา้งขึน้ขา้งแรมของพระจันทร ์บอกวันในสัปดาห์
ไดด้ว้ย อสิระชอปป้ิงที่ Lohri AG Store ทีมีนาฬิกาชัน้น าระดับโลกใหท้่านเลือกซื้อเลือกชมอาท ิเช่น 
Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, 
Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ Interlaken  

เทีย่ง                รบัประทานอาหารเทีย่ง ณ ภตัตาคาร  

วนัที9่              เมอืงเกา่ซุก - หอนาฬกิา Zytturm - ชอปป้ิงที ่Lohri AG store                     อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น 

เขา้รบัการทดสอบ RT-PCR แบบไมต่อ้งกกัตวั ตามคลนิกิทีบ่รษิทัทวัรจ์ดัหาไวใ้ห  ้เลอืก

ตรวจแบบ RT-PCR ตามกฏการเดนิทางเขา้ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ตอ้งตรวจภายใน

วนัที่4-7 ของการเดินทาง และ สามารถใช้ผลตรวจ RT-PCR นี้ ส าหรบัการกรอก 

Thailand pass เดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทยได ้(คา่ใชจ้า่ยรวมอยูใ่นคา่ทวัร)์  
 

https://www.sanook.com/travel/1397261/


 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงลูเซริน์ (ระยะทาง31
กม. ใชเ้วลา45นาท)ี  ในเมอืงลูเซริน์สว่นใหญ่รวมตัว
กันในเขตเมืองเก่าและบริเวรณทะเลสาบ เริ่มจาก
สญัลักษณ์ของเมอืงคอื สะพานไมซ้าเปล (Chapel 
bridge)  สะพานไมอ้ายุเกอืบ 700 ปีน้ีเป็นสะพานมี
หลังคาคลุมที่ทอดขา้มแม่น ้ารอยส์จากสถานีรถไฟ
ไปสูฝ่ั่งเมอืงเกา่ มจุีดเด่นคอืภาพเขยีนบนคานไม ้ใต ้
หลังคาตลอดความยาวของสะพานมีหลังคาคลุมที่
ทอดขา้มแม่น ้ ารอยส์จากสถานีรถไฟไปสู่ฝ่ังเมือง
เก่ า  จาก นั้นน าท่ านไปชมโบถส์อั นสวยงามที ่
Jesuitenkirche โบสถน์ี้ตัง้อยู่รมิแม่น ้าทีไ่หลแน
กออกมาจากทะเลสาปตัดผ่านใจกลางเมอืง ความ
งดงามโดดเด่นเป็นสง่า ภายใน หินแกรนิตที่ถูก
แกะสลักไวอ้ย่างอลังการ แท่นเปียโนที่ตัง้อยู่แบบ
กลมกลืน  มีมนต์ขลั งดึงดู ด ใจให ้จิต ใจสงบ 
อนุสาวรยีส์งิโตหนิ (The Lion Monument) ที่
แกะสลักอยู่บนหนา้ผา บรเิวณหัวของสงิโตจะมโีล่
ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่
โดยสรา้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ความกลา้หาญ 
ซือ่สัตย์และจงรักภักดีของทหารสวติฯ ที่เสยีชีวติ
ไปในการต่อสูป้้องกันพระราชวัง ระหว่างการปฏวิัติ
ใหญ่ของฝรั่งเศส  จากนั้นน าท่ านไปที่  จตุรสั 
schwanenplatz ที่น่ีเป็นโซนแหล่งชอ้ปป้ิงของลู
เซิร์นมีส ินคา้แบรนด์เนมมากมาย และมีรา้นค า้
มากมายใหเ้ลือกเดนิชอปป้ิง รวมถงึรา้นกาแฟ ของ
หวาน ชอคโกแลต มีความคกึคัก และบรรยากาศด ี
อสิระใหท้า่นชอปป้ิงไดต้ามอัธยาศัย 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซุรคิ (Zurich)  
เดนิทางถงึเมอืงซรูคิ พาทา่นเก็บภาพความประทับใจ

กั บ ส ถ า น ที่ ต่ า ง ๆ  เ ริ่ ม ต ้ น ที่  ส ะ พ า น 

Münsterbrücke  ห รือ เ ป็ น ที่ รู จ้ั ก กั น ใน น า ม 

Helmhausbrücke เป็นสะพานขา้มถนนและเดนิเทา้

ทีเ่ปิดขึน้ในปี 2381 ตัง้อยู่เหนือแม่น ้า Limmat ในใจ

กลางเมืองซูริก สะพาน สามารถเดินขา้มไปมาได ้

ระหวา่งสองฝ่ังของโบสถส์ าคัญของซรูคิ ฟากนงึม ีโบสถ ์Fraumünster ทีเ่ลือ่งชือ่เรือ่งความงดงามของ

กระจกส ีซึง่โบสถนั์บเป็นไอไลทข์องเมอืงชรูคิเลยก็วา่ได ้เป็นโบสถน์กิายโปรแตสแตนทท์ีม่จีุดเดน่อยูท่ีเ่ป็น

หอคอยตกึคูแ่ฝด และสถาปัตยกรรมแบบโรมัน และอกีฝากเป็น โบสถ ์Grossmünster จงึน าเสนอออกมา

ในรูปแบบประตแูกะสลักในศลิปะยุคกลาง อฐิหนิถกูใชใ้นการกอ่สรา้งตัวโบสถ ์ยังมกีารตกแต่งดว้ยหนา้ต่าง

กระจกทีม่สีสีันทันสมัยโดยจติรกรชาวสวสิ Augusto Giacometti นอกจากน้ียังมปีระตูทองสัมฤทธิห์รูหราที่

ตัง้อยู่ทางฝ่ังทศิเหนือและทศิใต ้โบสถเ์ซนตปี์เตอร ์(St. Peter’s Church) ตกแต่งดว้ยสถาปัตยกรรม

สไตล์โกธคิ ไฮไลท์ทีส่ าคัญคอืมอีนาฬกิาขนาดใหญ่โดยหนา้ปัดของหอนาฬกิามเีสน้ผ่านศูนยก์ลาง 8.7 

เมตร ขึ้นชื่อว่าเป็นหอนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป ลินเดฮอฟ  Lindenhof เป็นจุดชมวิวที่มี

สวนสาธารณะ สามารถมองจากตรงน้ีซึง่เราจะเห็นววิในมุมทีส่งูเกอืบทัง้เมอืง อกีทัง้ยังไดเ้ห็นความมเีสน่ห์

https://th.tripadvisor.com/Attraction_Review-g188064-d2329273-Reviews-Jesuitenkirche-Lucerne.html
https://www.talontiew.com/fraumunster-zurich/
https://www.talontiew.com/st-peters-church-zurich/


 

 

 

 

 

 

 

 

และความสวยงามของโบสถ ์สถาปัตยกรรมในเมอืงซูรคิ ทีม่แีม่น ้า Limmat ตัดผ่าน จากนัน้อสิระใหท้่านช

อปป้ิงตามอัธยาศัยที่ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) ถนนน้ีความยาวประมาณ 1.4 

กโิลเมตร ทีรู่จั้กในระดับนานาชาตวิา่เป็นถนนชอ้ปป้ิง มรีา้นคา้ใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ของกันมากมาย ไดรั้บการขนาน

นามว่าเป็นถนนที่แพงที่สุดในโลก ไม่ว่าจะเป็น Gucci, Armani, Prada, Chanel, Dior, Burberry, เป็น

ตน้  รา้นเครือ่งประดับ  รา้นนาฬกิาและโรงแรมระดับหรูเป็นจ านวนมาก 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร หลังรับประทานอาหารน าทา่นเดนิทางสูท่ีพั่ก 

 ทีพ่กั: Hotel in Zuk 3* หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั 

  (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง)  

09.00 น. น าทา่นเดนิทางสูท่า่อากาศยานซูรคิ ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์(ระยะทาง10กม. ใชเ้วลา30นาท)ี   
เอกสารทีใ่ชเ้ดนิทางกลับประเทศไทย  ใชต้อนเช็คอนิสายการบนิ 
1. ลงทะเบยีนผา่นระบบ Thailand Pass ( บรษัิททวัรท์ าให ้) 
2. แสดงผลตรวจ RT-PCR เป็น Negative ( ทีบ่รษัิททัวรพ์าไปตรวจในวันที7่ รวมอยูใ่นคา่ทวัร ์ เมือ่

เดนิทางถงึสวติเซอรแ์ลนดต์ามเงือ่นไขการเดนิทางในสวติเซอรแ์ลนดแ์ลเดนิทางเขา้ไทย)  
09:30 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานซรูคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เพือ่เดนิทางกลับสูป่ระเทศไทย   

13.15 น. เดนิทางกลับประเทศไทย โดยสายการบนิ THAI AIRWAYS เทีย่วบนิที ่TG971 
 

06.10 น.   เดนิทางถงึกรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ 
 
** ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศทีร่ฐับาลก าหนด แบบ “Test & Go”  
ยงัคงตอ้งท าการจองโรงแรม AQ 1 คนืเพือ่รอผลการตรวจหาเชือ้โควดิ-19 ** 

 
หมายเหต ุ: เงือ่นไขการเขา้หรอื ออกประเทศไทยและสวติเซอรแ์ลนด ์ท ัง้ระบบ  อาจมกีารเปลีย่นจากภาครฐั อาจจะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ข ึน้ รวมถงึข ัน้ตอนปฏบิตั ิ

ตา่งๆอาจปรบัเปลีย่น บรษิทัฯจงึขอสงวนสทิธใินการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยเพิม่ กรณีมคี าส ัง่จากหนว่ยงานรฐัท ัง้สองประเทศ  รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลง

ไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดย

ทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดยค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัที1่0               ทา่อากาศยานซูรคิ                                                                                                   อาหาร เชา้ 

วนัที1่1              ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ



 

 

 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทย ( update 1 พฤศจกิายน 2564 ) 

► กอ่นเดนิทางออกจากประเทศไทย ผูเ้ดนิทางจ าเป็นตอ้งตรวจ Test Covid เอกสารรบัรองผลตรวจหาเชือ้โควดิ แบบ RT-

PCT ผลเป็นลบ ภายใน 72 ชม.กอ่นการเดนิทาง หรอื การทดสอบแบบ Antigen Rapid Test (ART)  ไมเ่กนิ24ช ัว่โมงกอ่น

เดนิทาง (ภาษาองักฤษท ัง้หมดพรอ้มระบหุมายเลขพาสปอต) น ามาใชใ้นการเช็คอนิบตัรโดยสารเครือ่งบนิ ณ เคา้ทเ์ตอรส์าย

การบนิ  

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตัวจรงิ  (อายุการใชง้านมากกว่า 6 เดอืน)     

2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสขุ   

3. เอกสารใบรับรองทีไ่ดร้ับวัคซนีป้องกันโควดิ19 ครบ 2 เข็ม     

4. เอกสารรับรองผลตรวจ RT-PCR TEST 72 ชม.กอ่นการเดนิทาง หรอื การทดสอบแบบ Antigen Rapid Test (ART)  ไมเ่กนิ24

ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง 

5. ขอ้มลูสว่นตัวทีต่อ้งใชใ้นการกรอกเขา้ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

 

► กอ่นเดนิทางเขา้ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 

ส านกังานสาธารณสุขสหพนัธส์วติเซอรแ์ลนดก์ าหนดใหช้าวสวติเซอรแ์ลนดแ์ละชาวตา่งชาตทิีจ่ะเดนิทางเขา้มาใน

สวติเซอรแ์ลนดจ์ะตอ้งลงทะเบยีนลว่งหนา้ 48 ชัว่โมงกอ่นจะเดนิทางเขา้ประเทศสวติเซอรแ์ลนดท์ีเ่ว็บไซต ์Entry Form เพือ่

รบั QR CODE https://swissplf.admin.ch/formular (มเิชน่น ัน้จะโดดปรบั 100 CHF หรอื 3,500 บาทหรอืโทษจ าคกุ) 

►เอกสารรบัรองผลตรวจหาเชือ้โควดิ แบบ RT-PCT ผลเป็นลบ ภายใน 72 ชม.กอ่นการเดนิทาง หรอื การทดสอบแบบ 

Antigen Rapid Test (ART)  ไมเ่กนิ24ช ัว่โมงกอ่นเดนิทาง (ภาษาองักฤษท ัง้หมดพรอ้มระบหุมายเลขพาสปอต)  

ลูกคา้จดัเตรยีมดว้ยตนเอง 

► ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์จะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบโดสแลว้  
ชนดิของวคัซนีโควด-19 ทีป่ระเทศสวสิเซอรแ์ลนดร์บัรอง ม ีดงันี ้ 
Pfizer/BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty® / Tozinameran) 
Moderna (mRNA-1273 / Spikevax / COVID-19 vaccine Moderna) 

AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria®/ Covishield™) 

Janssen / Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S) 
Sinopharm / BIBP (SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell)) 

Sinovac (CoronaVac) 
 

►ผูท้ ีไ่ดร้บัการฉดีวคัซนีสองชนดิทีแ่ตกตา่งกนัจะถอืวา่ไดร้บัการฉดีวคัซนีครบถว้นหาก: 

วคัซนีทีใ่ชไ้ดร้บัการอนุมตัจิากทางการในสวติเซอรแ์ลนด ์(Swissmedic) และสหภาพยโุรป (EMA)  
หรอือยูใ่นรายการใชใ้นกรณีฉุกเฉนิของ WHO  

- วคัซนี SARS-CoV-2 (Vero Cell) (Sinopharm/BIBP) 
- CoronaVac (ซโินวคั) 

- โคแวกซนิ® 

 

► เมือ่เดนิทางถงึประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ 
► ตอ้งท าการตรวจซ า้ภายใน4-7วนัหลงัจากทีเ่ขา้ถงึสวติเซอรแ์ลนด ์ผลตรวจอาจออกภายใน 24-48 ช ัว่โมงผา่น
แอปพลเิคช ัน่ และรายงานผลทางออนไลนไ์ด ้ผา่นลงิก ์ (บรษิทัจองใหท้า่น) 

https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-

ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#-
1675462321  

 
 

 
 

 

https://swissplf.admin.ch/formular
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#-1675462321
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#-1675462321
https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#-1675462321


 

 

 

 

 

 

 

 

 
►การเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย ส าหรบัคนไทย ผูเ้ดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass  

ชัน้ตอนการขอ “Thailand Pass” เพือ่เดนิทางเขา้ประเทศไทย  
ข ัน้ตอนที ่1 : เตรยีมเอกสารใหพ้รอ้ม 

1. หนังสอืเดนิทาง (Passport) 
2. VISA (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 

3. เอกสารรับรองการฉีดวัคซนีครบถว้น ตามขอ้ก าหนดของรัฐบาลไทย มากกวา่ 14 วันกอ่นเดนิทาง 

4. ประกันสขุภาพทีค่รอบคลมุการรักษาโควดิในตา่งประเทศวงเงนิ USD 50,000 (ส าหรับชาวตา่งชาตเิทา่นัน้) 
ข ัน้ตอนที ่2 : ลงทะเบยีน “Thailand Pass” 

1. ลงทะเบยีนอยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทย 
2. กรอกรายละเอยีดขอ้มลูสว่นตัวรวมถงึแบบฟอรม์ Immigrationและอัปโหลดเอกสารทีจ่ าเป็นตามรายละเอยีดขัน้ตอนที ่1 

3. รอการอนุมัตเิอกสารรับรองการฉีดวัคซนี 

4. เมือ่อนุมัตแิลว้จะไดร้ับ “Thailand Pass QR Code” ส าหรับการเดนิทางเขา้ประเทศไทย 
ข ัน้ตอนที ่3 : เอกสารตรวจหาเชือ้โควดิ-19  

โดยตอ้งมผีลเป็นลบกอ่นเดนิทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง 
ข ัน้ตอนที ่4 : เมือ่เดนิทางถงึประเทศไทย 

1. แสดงเอกสารทั้งหมดรวมถึง “Thailand Pass QR Code” และเอกสารตรวจหาเชื้อโควดิ-19 โดยตอ้งมีผลเป็นลบก่อนเดิน

ทางเขา้ประเทศไทยแบบ RT-PCR ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงกอ่นออกเดนิทาง แสดงตอ่เจา้หนา้ทีส่นามบนิทีท่่านมาถงึ 
2. ผา่นกระบวนการพธิตีรวจคนเขา้เมอืง และกรมควบคมุโรค 

3. ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศไทยจากประเทศที่รัฐบาลก าหนด แบบ “Test & Go” ยังคงตอ้งกักตัวที่โรงแรม AQ 1 คนืเพื่อรอผลการ
ตรวจหาเชือ้โควดิ-19 (ไมร่วมอยูใ่นคา่ทัวร ์ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรับทา่นทีส่นใจ) 

ข ัน้ตอนที ่5 : ระหวา่งรอตรวจหาเชือ้โควดิ-19  
เขา้รับการตรวจเรยีบรอ้ยแลว้เมือ่ผลตรวจออกเป็นลบสามารถเดนิทางตอ่ไดโ้ดยไม่ตอ้งกักตัว  
 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 15 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนทั์วรกั์บบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีที่ผูเ้ดนิทางไม่ถงึ15ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดยทาง

บรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทัจะไม่

รบัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้  

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 70,000 บาท  

 กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทัวร ์

- ค่าทัวรส์่วนที่เหลอืช าระ 25-30 วันก่อนออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกต๋ัวหรอืวซี่าออกใกลวั้นเดนิทางท่านจ าเป็นตอ้งช าระค่าทัวร์

สว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เท่านัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและจ านวนหน ้

หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบกรณี

พาสปอรต์หมดอาย ุ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า 

การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

 เนื่องจากเป็นราคาต๋ัวเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิค่าจองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  และ 

กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรือ เขา้ประเทศที่ระบุไว  ้ในรายการเดนิทาง 

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการ

ใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจาคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

(บรษิทั ด าเนนิการให ้กรณียกเลกิท ัง้หมด หรอือยา่งใดอยา่งหนึง่ ไมส่ามารถรฟีนัดเ์ป็นเงนิหรอืการบรกิารอืน่ๆได)้ 

1.  คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบนิทุกแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไม่สามารถเลือ่นวันได)้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกัน  

3. กรณีพัก 3 ท่านถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง (มคี่าใชจ่้ายพักเดีย่วเพิม่) 

กรณีหอ้งพักในเมอืงทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวันหยุด มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจัดทีพ่ักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน 

4. คา่เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ (Switzerland) 

5. คา่บรกิารตรวจ RT-PCR 1 คร ัง้ทีส่วสิเซอรแ์ลนด ์ตามเงือ่นไขการเดนิทางเขา้ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์และ

เงือ่นไขการเดนิทางกลบัเขา้ประเทศไทย 

6. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนดิ ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

7. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

8. คา่น ้าหนักกระเป๋า สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7 กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัย

เครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิท่านตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิ

เรยีกเก็บ  

9. การประกนัการเดนิทาง บรษิทัฯไดจ้ดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ กบั Allianz 

Travel แผน Oasis Tripper  สามารถศกึษาขอ้มลูเพิม่เตมิจากเจา้หนา้ทไีด ้กรณีลูกคา้ตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่

วงเงนิคุม้ครอง เพิม่ความคุม้ครอง สามารถแจง้ บรษิทัฯ  ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรม์

ประกันภัย  ประกันภัยเดนิทางอันนีโดยทัง้นี้การท าประกันนี้จากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธรุกจิน าเทีย่ว ที่

บังคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกันเฉพาะอุบัตเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ แตทั่ง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครอง

และขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีทา่นตอ้งการซือ้ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าที่

บรษัิทฯ 

10. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามันตามรายการทัวร ์

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

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วต่างๆ  
2. คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 

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

6. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
7. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 EUR หรอื 2,200 บาท/ทา่น ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจจากทา่น 

8. ค่าตรวจ RT-PCR Test COVID 72 ชัว่โมงก่อนออกเดนิทาง หรอื Antigen Rapid Test 24 ช ัว่โมงก่อนออก
เดนิทาง จากประเทศไทย  

9. แพคเกจ “Test & Go” กกัตวัทีโ่รงแรม AQ 1 คนื พรอ้มรถรบัส่งสนามบนิ และ ค่าตรวจ RT-PCR เพื่อรอผลการ

ตรวจหาเชือ้โควดิ-19 (ซึง่บรษัิทมแีพคเกจเสรมิส าหรับทา่นทีส่นใจ ราคาเริม่ตน้ 3,900 บาทตอ่คนตอ่หอ้ง) 

 

กรณีวซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิขึน้จรงิ เช่นคา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่งทา่นลูกคา้

และบรษิทั ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืค่าทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบั

เงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้่วมคณะไมถ่งึ 20ทา่น  



 

 

 

 

 

 

 

 

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทุกแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเนื่องจากสาเหตตุ่างๆ  

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อ

การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการโจรกรรม และ 

อบัุตเิหตจุากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง  

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ 

ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้ับการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพ่ักในต่างประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ 

โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหกั้บกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้โดย

อาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูกั่บความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกันได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างนอ้ย14วันก่อนการเดนิทาง มฉิะนั้น 

บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้่วงหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ

ของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการ

พจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน

เนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกันภัย บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัย แบบ 

Oasis Tripper แบบรายบุคคล ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกันภัย  โดยทัง้นี้การท าประกันนี้จาก

บรษัิท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว  ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุในการเดนิทางเทา่น ัน้ 

แต่ทัง้นี้ ท่านสามารถศกึษาเงือนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด์ Allianz ได ้ กรณีท่านตอ้งการซือ้ความคุม้ครอง

เพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  

13. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้สิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจ

ของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้  

14. ผูจั้ดจะไมร่ับผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการ

พจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อัน

เนื่องมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

 

 

 

เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ (Switzerland) 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 10-15 วนัท าการ 

** หากผูส้มคัรเคยสแกนลายนิว้มอืภายใน 3 ปี กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ของทวัร ์**โปรด
ด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซี่าอยูเ่ป็นประจ า 

1. พาสปอรต์ โดยมอีายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวันหมดอาย ุโดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมจี านวน

หนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้ เพือ่ใหท้างสถานทตูตดิหนา้วซีา่ (หากมอีายไุมเ่พยีงพอ กรุณาด าเนนิการท าพาสปอรต์เลม่

ใหม่ ก่อนจัดส่งใหก้ับเจา้หนา้ท)ี หากผูส้มัครเคยไดรั้บวซีา่เชงเกน้ กรุณาจัดสง่หลักฐานใหก้ับทางบรษัิททัวร ์     เพื่อ

น าไปแสดงตอ่สถานทตู 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. รปูถา่ย รปูสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมอีายุไม่เกนิ 3เดอืน 

หา้มตกแตง่รูป,หา้มสวมแวน่ตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดับ,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรูปทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้ 

** หา้มขดีเขยีน แม็ก หรอืใชค้ลปิลวดหนีบกระดาษ ซึง่อาจสง่ผลใหรู้ปถา่ยช ารุด และไมส่ามารถใชง้านได ้** 
 (ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 

 
 

3. เอกสารสว่นตวั 

 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบัตรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ (ถา้ม)ี ทา่นจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหยา่/ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 
 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลีย่น) 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่18ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร 
 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 
โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเท่านัน้ หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพียงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง

ยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางจากมารดา หรอืหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทาง
จากมารดาบดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมหีนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับบคุคลทีส่าม พรอ้ม
กับยนิยอมสนับสนุนคา่ใชจ่้ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานทีอ่ยูต่าม
ทะเบยีนบา้นของท่าน (พรอ้มแนบส าเนาพาสปอรต์/ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการ
เขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอยา่งถกูตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายทีเ่ด็กแสดงตัวยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ 
บดิา-มารดา จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบตุร และเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ทีท่ีรั่บยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้ง 
จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

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

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทที่ท่านท างานปัจจุบัน   
โดยระบุต าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ริม่ท างาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยุโรป (โดยไม่ตอ้ง
ระบุชือ่ประเทศ ใหใ้ช ้European แทน) และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลังครบก าหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท 
และลงนามผูม้อี านาจอยา่งชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
 

4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403), หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ (DBD), 
(คัดส าเนาไมเ่กนิ 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบับจรงิจากสถาบันการศกึษาเท่านัน้ สถานทตูไมรั่บพจิารณาบัตร
นักเรยีน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 
4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 กรณีเป็นแม่บา้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสยีชวีติ), หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  
ในกรณีที่ไม่ไดเ้ดนิทางร่วมกันกับสาม ีจ าเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองค่าใชจ่้ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชือ่-สกุล    
วัน เดอืน ปีเกดิ ของสามแีละบตุร ทีม่คีวามสมัพันธร่์วมกัน (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
 

4.6 กรณีกจิการทีไ่มไ่ดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ (Freelance), ธรุกจิขายสนิคา้ออนไลน ์ฯลฯ 
จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอียดการท างาน แหล่งที่มาของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐานหรือ
เอกสารประกอบ อาท ิรูปถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้ (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5.1 กรณีออกคา่ใชจ้า่ยเอง Statement  รายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน (กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบัญชี

ทีส่มบูรณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สม ่าเสมอ) และมยีอดเงนิคงเหลอือยูใ่นบัญชนัีน้ๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นว่ามี
ฐานะทางการเงนิเพยีงพอ ครอบคลมุกับคา่ใชจ่้ายไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่ทา่นเดนิทางกลับสูภู่มลิ าเนา โดย Statement 
ตอ้งเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และออกจากธนาคารเท่านั้น หากผูย้ื่นค ารอ้งวซี่า ปริน้เอกสารผ่าน Internet/Application 
ทา่นจ าเป็นตอ้งน าเอกสารไปใหธ้นาคารประทับตราอกีครัง้ 

 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางไม่ไดอ้อกค่าใชจ้่ายเอง จ าเป็นตอ้งเขียนหนังสอืรับรอง ชีแ้จงความสัมพันธร์ะหว่างตนกับผูเ้ดนิทาง 
(Sponsor Letter) และขอหนังสอืรับรอง/สนับสนุนค่าใชจ่้ายจากทางธนาคารเท่านั้น โดยใหบุ้คคลที่เป็นผูส้นับสนุน 
(Sponsor) ด าเนนิการตามเอกสารขา้งตน้ พรอ้มกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงนิจากธนาคาร                         Bank  
Sponsor/Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น โดยระบุชือ่ผูส้นับสนุนที่เป็นเจา้ของบัญช ี(Sponsor) 
และระบชุือ่ผูเ้ดนิทาง/ผูท้ีไ่ดรั้บการสนับสนุน เอกสารตอ้งเป็นฉบบัภาษาอังกฤษ และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกับพาสปอรต์
ทีใ่ชเ้ดนิทางเทา่นัน้   (กรุณายืน่ขอจากธนาคารลว่งหนา้ บางแหง่อาจใชเ้วลาด าเนนิการนานถงึ 3 วัน) 

 

หมายเหต:ุ ทา่นจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ (Bank Statement) 
 

** สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 
 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 
 

 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวีซ่าทา้ยโปรแกรมทัวร์ใหต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ 
เน่ืองจากบรษัิทฯ ตอ้งน าสง่ขอ้มูลใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพื่ออนุมัตคิ ารอ้งขอวซี่า และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถกรอก
ประวัต/ิขอ้มลูสว่นตัวแทนผูส้มัครได ้หากสถานทตูตรวจพบวา่ขอ้มลูของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มลูไมถ่กูตอ้งกับความเป็นจรงิ ทา่น
อาจถกูปฏเิสธวซีา่ หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 

 เมือ่ทา่นช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯทันท ี!! 
หากด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 

 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 
  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มัครตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 
 

 บางกรณี สถานทูตอาจมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์ผูส้มัครบางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสัมภาษณ์
ตามทีส่ถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสภุาพ) ทัง้น้ีบรษัิทฯ จะส่งเจา้หนา้ทีเ่พื่อไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทัง้
ชว่ยประสานงานกับทางการสถานทตู และหากสถานทตูมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่ขอความร่วมมอื
ใหท้า่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วใหก้ับทางบรษัิท เพือ่น าสง่สถานทตูเชน่กัน 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดรั้บวซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทตูเพือ่พจิารณาต่อวซีา่ของ
ทา่น เน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 
 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 



 

 

 

 

 

 

 

 

พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ ์และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

 

 

 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศสวติเซอรแ์ลนด)์ 
 

โปรดกรอกรายละเอยีดขอ้มลูใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 

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

3. เพศ   ชาย          หญงิ 

4. ทีอ่ยูต่ามส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

5. ทีอ่ยูพ่ านักปัจจุบัน กรณีไมต่รงกับส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

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

7. อาชพีปัจจุบัน .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกับทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองการงาน)  ...................................................................... 

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     ⃣   แยกกันอยู ่

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 กอ่นหนา้น้ี 

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

17.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

18. ความรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

            ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ่้ายให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

     เชค็เดนิทาง     กรุณาระบชุือ่ ............................................................. 

   บัตรเครดติ    ความสมัพันธ ์............................................................ 

   เงนิสด 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารใหบ้รษัิทฯล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         
กรณีวซีา่ของทา่นไมไ่ดร้ับการอนุมัตทิันตามก าหนดวันเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบทกุกรณี 
 

 เมือ่ทา่นไดจ้องท าการจองโปรแกรมทัวร ์และช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 - กรุณาจัดส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มูลส าหรับยืน่วซี่า (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร)์    

พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯทันท ี!! หากด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลต่อกระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์  
ไมรั่บผดิชอบทกุกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอรม์ใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง และชดัเจน โดยขอ้มลูทีท่า่นกรอกตอ้งตรงกับเอกสารทีจ่ะใชย้ืน่สถานทูต 
เน่ืองจากขอ้มูลทัง้หมด บรษัิทฯจ าเป็นตอ้งด าเนินการน าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าส่งขอ้มูลที่ไม่
สอดคลอ้งกับความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มูลการท างานของท่านใหช้ัดเจน 
(ระบเุป็นภาษาอังกฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ และวันเดอืนปีทีเ่ริม่งาน 

 

 เมือ่ทา่นไดร้ับยนืยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายส าหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 
  - กรุณาจัดสง่หนังสอืเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบับจรงิส าหรับยืน่วซีา่ใหก้ับบรษัิทฯ อยา่งชา้ไมเ่กนิ 2 สปัดาห ์

กอ่นถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 
          - ทา่นจ าเป็นตอ้งน าสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดูประวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่า่นมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้น้ีบรษัิทเป็น
เพยีงตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
 

 

 

 

 

 

 

 


