
  

9 วนั 6 คืน อนัซีน สวสิ สมอลล์วลิเลจ (เมืองเลก็น่ารัก) 
เที่ยวสวสิเมืองนอกกระแส นั่งรถไฟสาย VORALPEN  ธารน ้าแข็ง อเลท็ช์ กลาเซียร์ (มรดกโลก) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

เมษายน – ธันวาคม 2565 

เร่ิมต้นที่ 99,900 บาท  
(รวมทิปหัวหน้าทัวร์/คนขับรถแล้ว / ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น) 

ซูริค – เกาะไมนาว – ซงัค ์กาลเลิน – นัง่รถไฟสายโฟราลเพนเอก็ซ์เพรส VORALPEN EXPRESS – รัพเพอร์สวิล – 
ไอน์ซีเดิลน์ – ลูเซิร์น – ลาเวอเตซโซ – หุบเขาเวอร์ซาสกา้ – ลูกาโน (ข้ึนเขาเมาทเ์บร)- โลกาโน –  

เฟียช – มาร์ติญี - อีเวอร์ดง เล บาห์ – แกรนดซ์ง – ฟรีบูร์ก – บาเซิล – อาเรา – ซูริค น ้าตกไรน์ – ชาฟฟ์เฮาเซิน - 
ชไตน์ อมั ไรน์ – ซูริค 

29 เม.ย.-7 พ.ค./ 20-28 พ.ค./ 3-11 มิ.ย./ 17-25 ก.ย./ 7-15 ต.ค./ 11-19 ต.ค./  
14-22 ต.ค./ 21-29 ต.ค./ 25 ต.ค.-2 พ.ย./ 2-10 ธ.ค. / 8-16 ธ.ค./ 27 ธ.ค. 65–4 ม.ค. 66 

 
 



  

แผนที่การเดินทางตามโปรแกรมทัวร์ 

***ตารางเวลาบินอาจมีการเปลี่ยนแปลงเวลาได ้ตามประกาศของสายการบิน*** 

 

วันแรก กรุงเทพมหานคร – ซูริค 
 

20.00 น. คณะพบเจา้หนา้ท่ีและมคัคุเทศกไ์ดท่ี้ เคาน์เตอร์เชคอิน U สายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ส (TK) ประตูทางเขา้ท่ี 9 หรือ 
10 อาคารผูโ้ดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ   

รายละเอยีดเที่ยวบิน 
วนัเดินทาง สนามบินตน้ทาง สนามบินปลายทาง เท่ียวบิน เวลาตน้ทาง เวลาปลายทาง 

วนัแรก กรุงเทพฯ (BKK) อิสตนับูล (IST) TK69 23.00 05.15+1 
วนัท่ีสอง อิสตนับูล (ZRH) ซูริค (ZRH) TK1907 08.10 10.00 

วนัท่ีเจ็ด ซูริค (ZRH)  อิสตนับูล (IST) TK1910 18.45 22.45 

วนัท่ีแปด อิสตนับูล (IST) กรุงเทพฯ (BKK) TK68 01.45 15.25 



  

23.00 น. ออกเดินทางสู่นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี โดยเท่ียวบิน TK 69 (ใชเ้วลาบินประมาณ 10.30 ชัว่โมง) เพลิดเพลินกบั

ภาพยนตร์หลากหลายกบั จอทีวีส่วนตวัทุกท่ีนัง่ และสายการบินฯ บริการ อาหารค ่าและอาหารเชา้ ระหวา่งเท่ียวบินสู่

นครอิสตนับูล ประเทศตุรกี  
 

วันท่ีสอง กรุงเทพมหานคร – อสิตันบูล - ซูริค 
 

05.10 น. เดินทางถึงกรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง 
08.10 น. ออกเดินทางจากสนามบินอิสตนับูล (IST) สู่สนามบินนครซูริค (ZRH) ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์โดยสายการบินเตอร์

กิชแอร์ไลน์ส เท่ียวบินท่ี 1907 (ใชเ้วลาบินประมาณ 2.55 ชัว่โมง) 
10.00 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค (ZRH) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร  
 น าท่านสู่ภตัตาคาร 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เกาะไมนาว (Mainau Island) (ระยะทาง 80 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เกาะพื้นท่ี
ราว 0.45 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยูบ่นทะเลสาบคอนสแตนซ์บริเวณชายแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนดแ์ละเยอรมนี 
ปัจจุบนัเปิดเป็นสวนพฤกษศาสตร์ใหน้กัท่องเท่ียวไดเ้ขา้ชม เกาะแห่งน้ีถือครองและบริหารงานโดยมูลนิธิ Lennart 
Bernadotte ซ่ึงตน้ตระกูลเป็นราชสกุลท่ีสืบเช้ือสายจากราชวงศข์องประเทศสวีเดน บนเกาะแห่งน้ีมีการเพาะปลูก
พนัธุ์พืชและสวนดอกไมส้วนงามผลดัเปล่ียนตามฤดูกาลตลอดทั้งปี น าท่านถ่ายรูปกบั บารอคพาเลส (Baroque 
Palace) ซ่ึงปัจจุบนัยงัใชเ้ป็นท่ีอยูอ่าศยัของขนุนางประจ าตระกูล Bernadotte และเป็นส านกังานบริหารงานของ
ตระกูล ส่วนชั้นล่างเป็นคาเฟ่และร้านขายของฝากท่ีเปิดใหน้กัท่องเท่ียวไดใ้ชบ้ริการ อิสระใหท้่านเดินชมสวนตาม
อธัยาศยั โดยท่านสามารถเลือกเดินชมสถานท่ีหลากหลายบนเกาะไมนาวแห่งน้ี อาทิ เช่น โบสถเ์ซนตม์าเรียน (Palace 
Church St. Marian) สวนผีเส้ือ (Butterfly House) สวนปาลม์เรือนกระจก (Palm House) ฯลฯ ไดเ้วลาสมควรน าท่าน
เดินทางสู่ เมืองซังท์ กาลเลนิ (St.Gallen) (ระยะทาง 54 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

 ถึงซงัท ์กาลเลิน น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั เพื่อเช็คอิน 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่าแบบทอ้งถ่ิน ณ ห้องอาหารในโรงแรม  
 
 
 
 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั RADISSON BLU HOTEL ST. GALLEN **** หรือเทียบเท่า 
***หากโรงแรมที่เมืองซังต์ กาลเลิน ไม่สามารถรองรับกรุ๊ปได้ ทางบริษัทจะจัดโรงแรมที่เมืองใกล้เคียง ให้กับคณะแทน*** 

 



  

  
 

 
 
 
  

 
วันท่ีสาม ซังท์ กาลเลนิ – นั่งรถไฟสาย VORALPEN EXPRESS – รัพเพอร์สวิล –ไอน์ซีเดิลน์ – ลูเซิร์น 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านชม เมืองซังท์ กาลเลิน (St.Gallen) ซ่ึงไดช่ื้อว่าเป็นเมืองท่ีมีความรุ่งเรืองและเขม้แข็งทางศาสนามาตั้งแต่สมยั

ยุคกลาง น าท่านเข้าชม โบสถ์ซังท์กาลเลิน (St Gallen Cathedral) สร้างขึ้ นตามสถาปัตยกรรมสไตล์บารอคเม่ือ
ศตวรรษท่ี 8  ซ่ึงไดรั้บการยกย่องจากองคก์าร UNESCO ให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ. 1983 ภายในโบสถ์มีจิตรกรรม
ฝาผนงัอนัขึ้นช่ือและภาพเขียนเฟรสโก ้ท่ีออกแบบและเขียนโดยนกัจิตรกรช่ือดงัอยา่งไมเคิล แองเจโล น าท่านเขา้ชม 
ห้องสมุดแห่งส านักสงฆ์ซังท์กาล (The Abbey Library of St.Gall) ซ่ึงถูกยกย่องให้เป็นห้องสมุดท่ีเก่าแก่ท่ีสุดใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นหน่ึงในห้องสมุดท่ีสวยงามท่ีสุดแห่งตน้ๆ ของโลก ปัจจุบนัมีคอลเลคชัน่หนังสือ
เก่าแก่เก็บอยู่ในห้องสมุดแห่งน้ีราว 160,000 เล่ม น าท่านชมห้องโถงสไตล์บารอค (Baroque Hall) ท่ีมีการตกแต่ง
สไตล์ลาวิชรอคโคโค รวมถึงภาพเขียนเฟรสโก้ประดับผนังอย่างสวยงาม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ
ประจ าเมือง เพื่อขึ้ นรถไฟสายโฟราลเพนเอ็กซ์เพรส VORALPEN EXPRESS มุ่งหน้าสู่  เมืองรัพเพอร์สวิล 
(Rapperswil) รถไฟสายน้ีเป็นหน่ึงในรถไฟสายอนัซีน ท่ียงัไม่ค่อยโด่งดงัในหมู่นกัท่องเท่ียวชาวไทย โดยรถไฟสาย
น้ีจะว่ิงจากสถานีตน้ทาง เมืองซังท ์กาลเลิน สู่สถานีปลายทาง เมืองลูเซิร์น เปิดให้บริการคร้ังแรกตั้งแต่ปี ค.ศ.1992 
อิสระใหท้่านเพลินเพลินกบัทศันียภาพสองขา้งทางผ่านหุบเขาในภูมิภาค Toggenburg ระหวา่งการนัง่รถไฟสู่เมืองรัพ
เพอร์สวิลตลอดระยะเวลาราว 54 นาที  (หากขบวนรถไฟ Volrapen Express ในวันเดินทางไม่สามารถรองรับคณะได้ 
บริษัทจะจัดหารถไฟขบวนอ่ืนให้ทดแทน) 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชมเมือง รัพเพอร์สวิล (Rapperswil) หรือช่ือเต็มคือ Rapperswil-Jona ซ่ึงเดิมแยกเป็นสองเมืองกบัเมือง 
Jona จนกระทัง่รวมเป็นเมืองเดียวกนัเม่ือปี ค.ศ.2007 ท าให้กลายเป็นเมืองใหญ่ล าดบัท่ีสองในแควน้ซังท์ กาลเลิน 
เมืองท่ีไดถู้กขนานนามว่า เมืองแห่งดอกกุหลาบ (City of Rose) น้ีเป็นเมืองริมทะเลสาบซูริค ท่ีมีประชากรอาศยัเพียง
ราว 30,000 คน และเป็นเมืองท่ีความส าคญัทางคมนาคมทางรถไฟทางฝ่ังตะวนัออกเฉียงเหนือของสวิตเซอร์แลนด ์
โดยเป็นจุดเช่ือมต่อการจราจรท่ีส าคญัท่ีสุดในภูมิภาคส าหรับรถไฟสายต่างๆ น าท่านเขา้ชม ปราสาทรัพเพอร์สวิล 
(Rapperswill Castle) ป้อมปราสาทโบราณสร้างขึ้นในช่วงปลายศตวรรษท่ี 12 โดยผูค้รองเมืองอิสระหรือท่านเคาท์
แห่งรัพเพอร์สวิลในอดีต แลนด์มาร์คส าคญัประจ าเมืองแห่งน้ีตั้งอยู่เหนือเมืองรัพเพอร์สวิล และสามารถเห็นวิว
ทะเลสาบซูริคและเทือกเขาแอลป์ไดอ้ยา่งสวยงาม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองไอน์ซีเดิลน์ (Einsiedeln) (ระยะทาง 



  

193 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ชัว่โมง) เพื่อเขา้ชม ส านักสงฆ์แห่งไอน์ซีเดิลน์ (Einsiedeln Abbey) สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 
ค.ศ.934 เพื่ออุทิศแก่นักบวช Saint Meinrad และปัจจุบนัเป็นหน่ึงในเส้นทางแสวงบุญของชาวคริสต์ท่ีส าคญัท่ีสุด
แห่งหน่ึงในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตัวโบสถ์สร้างดว้ยสถาปัตยกรรมแบบบารอค ท่ีมีความขลงัและสวยงามเป็น
อยา่งยิง่ ไดเ้วลาสมควรน าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) (ระยะทาง 67 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชม.) 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารไทย 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั HOTEL CONTINENTAL PARK LUZERN **** หรือเทียบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ีส่ี  ลาเวอเตซโซ – หุบเขาเวอร์ซาสก้า – ลูกาโน 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองลาเวอเตซโซ (Lavertezzo) (ระยะทาง 169 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 2.30 ชม.) เมืองเลก็ๆ ทางตอน
ใตข้องประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในแควน้ติชิโน น าท่านแวะถ่ายรูปกบั แม่น ้ าเวอร์ซาสกา้ (Verzasca River) หรือแม่น ้ า
คริสตลั (Crystal River) แม่น ้ าแห่งอญัมณีท่ีตั้งอยู่ใจกลางหุบเขาสวิสแอลป์ส มีความโดดเด่นในเร่ืองของความใส
สะอาดราวกบัคริสตลั โดยจุดท่ีลึกสุดของแม่น ้าสายน้ีอยู่ที มีลึกถึง 50 ฟุต และมีระยะทางยาว 30 กิโลเมตร โดยแม่น ้ า
สายน้ีมีตน้ก าเนิดจากเทือกเขา Pizzo Barone และไหลลงสู่ทะเลสาบมาจจิออเร (Lake Maggiore) จุดเด่นของสถานท่ี
แห่งน้ีคือแม่น ้ าเวอร์ซาสก้าคือมีสีเขียวอมฟ้า หรือท่ีเราเรียกกันว่า เทอร์ควอยส์ (Turquoise) นั่นเอง น าท่านแวะ
ถ่ายรูปกบั สะพานหินโรมนั (Ponte Dei Salti) ซ่ึงถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษท่ี 17 เพื่อใชข้า้มแม่น ้ าแห่งอญัมณีสายน้ี  
 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองลูกาโน (Lugano) (ระยะทาง 47 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง 1 ชม.)  
  

 ถึงลูกาโน น าท่านขึ้นรถรางไต่เขาขึ้นสู่ ยอดเขาเมาทเ์บร (Mount Bre) ยอดเขาระดบัความสูง 925 เมตรเหนือ
 ระดบัน ้าทะเล ท่ีตั้งอยูท่างตะวนัออกของเมืองลูกาโน เมาทเ์บร ถูกขนานนามวา่ เป็นหน่ึงในยอดเขาท่ีมีความสวยงาม
 ท่ีสุดแห่งหน่ึงของประเทศสวิตเซอร์แลนดใ์นแง่ของความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ นอกจากน้ียงัเป็นจุดชมวิวท่ีมี
 ช่ือเสียงประจ าเมือง ซ่ึงสามารถมองเห็นวิวทะเลสาบลูกาโนและตวัเมือง รวมถึงเทือกเขาในแควน้ติชิโนไดอ้ย่าง
 งดงาม  
 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ินบนเขา 
 

บ่าย น าท่านเดินทางกลบัลงสู่ เมืองลูกาโน (Lugano) และเท่ียงชมเมืองท่ีถูกลอ้มรอบดว้ยภูเขาจ านวนมาก อีกทั้งยงัตั้งอยู่



  

 ริมทะเลสาบลูกาโน (Lake Lugano) ท่ีตั้งอยูร่ะหวา่งพรมแดนของประเทศสวิตเซอร์แลนด–์อิตาลี ลูกาโนไดช่ื้อว่า
 เมืองหลวงแห่งพนัธรัฐ ทิซิโน (Ticino) ท่ีมีบรรยากาศแบบสวิส–อิตาเล่ียน จนไดรั้บการขนานนามวา่ “สวิสริเวียร่า” 
 ในฐานะเป็นเมืองตากอากาศของชาวสวิส อิสระใหท้่านเก็บภาพบรรยากาศริมทะเลสาบลูกาโน จากนั้นน าท่านชม
 ความงดงามของ ยา่นเมืองเก่า (Old Town) ตั้งอยูบ่ริเวณใจกลางเมืองท่ีมีลกัษณะเป็นจตัุรัสสไตลเ์มดิเตอร์เรเนียนและ
 ยงัเป็นท่ีตั้งของยา่นการคา้ รวมไปถึงเหล่าอาคารเก่าแก่ของเมือง อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิงท่ีถนนชอ้ปป้ิงสาย Via Nassa  
 (***ร้านค้าในสวิตเซอร์แลนด์ส่วนมากปิดให้บริการในวันอาทิตย์) 
 

 ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั VILLA SASS ****หรือเทียบเท่า 
***หากโรงแรมท่ีเมืองลกูาโนไม่สามารถรองรับกรุ๊ปได้ ทางบริษทัจะจัดโรงแรมที่เมืองใกล้เคียงให้กับคณะแทน*** 

 
 
 
 

 
 
 

วันท่ีห้า  โลกาโน – เฟียช – เอกสิฮอร์น - โลซานน์ 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองโลกาโน (Locarno) (ระยะทาง 43 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) อีกหน่ึงเมือง

ท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงของแควน้ติชิโน เมืองโลกาโนตั้งอยู่ริมทะเลสาบมาจจิออเร (Lake Maggiore) มีประชากรอาศยั
อยูเ่พียงราว 16,000 คน น าท่านนัง่รถรางไต่เขาขึ้นสู่ ภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิมาดอนน่าเดลซัสโซ (Sacred Mount Madonna del 
Sasso) อนัเป็นท่ีตั้งของวิหารท่ีมีความส าคญัทางศาสนาและประวติัศาสตร์ท่ีส าคญัท่ีสุดในเขตติชิโน สร้างอยูบ่นหนา้
ผาเหนือเมืองโลกาโน สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1487 ภายในตวัโบสถแ์ละตามผนงัของกลุ่มอาคารมีภาพเขียนจิตรกรรม
ฝาหนังหรือท่ีเรียกว่า “เฟรสโก้” จากนั้นน าท่านเท่ียวชม เมืองเก่า (Old Town) เร่ิมจากจตัุรัสกลางประจ าเมือง หรือ 
Piazza Grande ผ่านชมแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์ท่ีตั้ งอยู่รายล้อมจัตุรัสแห่งน้ี ไม่ว่าจะเป็นโบสถ์เซนต์ แอนโตนิโอ 
(Church of St Antonio) หรือ โบสถซ์าน ฟรานเซสโก ้(Church of San Francesco)  

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเฟียช (Fiesch) ตรงสู่ สถานีเฟียช (Fiesch Station) (ระยะทาง 159 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทาง
ประมาณ 2.30 ชม.) ท่ีตั้งอยู่ในหุบเขาแควน้วาเลส น าท่านนั่งกระเชา้ ขึ้นสู่ยอดเขาเอกิสฮอร์น (Eggishorn) ท่ีจุดชมวิ
วอเล็ทช์ อารีน่า (Aletsch Arena) ณ ความสูง 2,869 เมตรเหนือระดับน ้ าทะเล ซ่ึงจากจุดน้ีสามารถเห็นยอดเขาทั่ว
สวิตเซอร์แลนด์ไดห้ลายยอดเลยทีเดียว รวมถึงยอดเขายุงเฟราดว้ย  น าท่านชมธารน ้ าแข็ง อเล็ทช์ กลาเซียร์ (Aletsch 
Glacier) ธารน ้ าแข็งท่ียิ่งใหญ่ท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ มีความยาวทั้ งส้ินกว่า 23 กิโลเมตร และหน้ากวา้งกว่า 1.8 
กิโลเมตร ธารน ้ าแข็งอเล็ทช์ กลาเซียร์เป็นส่วนหน่ึงของเทือกเขาสวิสแอลป์ร่วมกบัยุงเฟรา ท่ีไดรั้บการขึ้นทะเบียน
มรดกโลกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตั้งแต่ปี ค.ศ.2007 (UNESCO World Heritage) อิสระให้ท่านบนัทึกภาพความ



  

ประทบัใจตามอธัยาศยั (***การให้บริการของกระเช้าขึน้เขา ขึน้กับสภาวะอากาศในวันเดินทางและประกาศของผู้
ให้บริการกระเช้า)  
  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ินบนเขา 
 

บ่าย หลงัลงจากยอดเขาน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองมาร์ติญี (Martigny) (ระยะทาง 99 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 
นาที) ตั้งอยู่ในเขตมองเทรอซ์ ณ จุดบรรจบของ แหล่งก าเนิดสุนัขพนัธุ์ เซนท์ เบอร์นาร์ดอนัโด่งดัง เมืองน้ีเช่ือม
ต่อไปยงั ประเทศอิตาลี และประเทศฝร่ังเศสได้ แม้มีประชากรเพียงราว 17,000 คน แต่มีความยิ่งใหญ่ในด้าน
ประวติัศาสตร์ของตั้งแต่ยุคจกัรวรรดิโรมนั ยอ้นไปเม่ือราวคริสต์ศตวรรษท่ี 5 ท่ีชาว กอล (Gallo) อพยพลงมาจาก
ตอนกลางของฝร่ังเศสเพื่อตั้งถ่ินฐานแถบน้ีเม่ือรบแพช้าวโรมนั ชาวกอลมีภาษาเป็นของตนเอง เรียกว่า Gaullish ซ่ึง
เป็นรากของอีกหลายภาษาในหลายประเทศของยุโรป ท่านจะเห็นประจกัษห์ลกัฐาน อาทิ ป้อมปราการและปราสาท 
Batiaz อายุกว่า 800 ปี แวะให้ท่านถ่ายรูปกบั สะพาน Port de la Batiaz สะพานไมเ้ก่าแก่สร้างสมยัศตวรรษท่ี 16 ใช้
ขา้มแม่น ้า Dranse ซ่ึงจะไหลลงสู่ทะเลสาบเจนีวา เป็นสะพานไมแ้ห่งเดียวท่ียงัใชก้ารไดห้ลงเหลือมาจนปัจจุบนั 

 

 ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั HOTEL xxxx ****หรือเทียบเท่า 
***หากโรงแรมท่ีเมืองลกูาโนไม่สามารถรองรับกรุ๊ปได้ ทางบริษทัจะจัดโรงแรมที่เมืองใกล้เคียงให้กับคณะแทน*** 

 

วันท่ีหก อเีวอร์ดง เล บาห์ – แกรนด์ซง - ฟรีบูร์ก – บาเซิล 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองอีเวอร์ดง-เล-บาห์ (Yverdon-les-bains) เมืองทางตอนเหนือของเมืองโลซานน์  มีประชากร
อาศยัเพียงราว 30,000 คน ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเนอชาแตล (Neuchâtel) ทะเลสาบท่ีใหญ่ท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด ์หากไม่
นบัรวมทะเลสาบเลอมงัคท่ี์พรมแดนฝร่ังเศส และทะเลสาบคอนสแตนซ์ (Lake Konstanz) ท่ีพรมแดนเยอรมนี โอบ
ลอ้มดว้ยภูเขาจูรา (Jura Mountain) เมืองน้ีมีช่ือเสียงทางดา้นแหล่งน ้ าแร่ทางธรรมชาติและสปา น าท่านชม จตัุรัสกลาง
เมืองเก่า (Place Pestalozzi) ซ่ึงเป็นแหล่งท่ีตั้งของกลุ่มอาคารส าคญัประจ าเมืองหลายอาคาร แวะถ่ายรูปกบั ปราสาท 
อีเวอร์ดง-เล-บาห์ (Chateau Yverdon-les-bains) ปราสาทโบราณท่ีสร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 13 โดย มาสเตอร์เจมส์ออฟ
เซนต์จอร์จ นักออกแบบและสถาปนิกช่ือดงัแห่งซาวอย ผูซ่ึ้งเป็นผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายจากกษตัริยเ์อดเวิร์ดท่ี 1 แห่ง



  

ราชวงศ์องักฤษในการออกแบบและก่อสร้างปราสาททางตอนเหนือของเวลส์ ปัจจุบันปราสาทแห่งน้ีได้รับการ
อนุรักษ์โดยรัฐบาลสวิส ถูกใช้เป็นห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ประจ าเมือง น าท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์อีเวอร์ดง 
(Paroisse d'Yverdon-Temple) โบสถ์ประจ าเมืองสไตล์บารอคท่ีตั้งอยู่ไม่ไกลนักจากจตุรัสเมืองเก่า ได้เวลาน าท่าน
เดินทางสู่ เมืองแกรนด์ซง (Grandson) (ระยะทาง 6 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 15 นาที) เมืองเล็กๆ ทางตอนเหนือของ
เมืองอีเวอร์ดง-เล-บาห์ มีประชากรอาศัยไม่ถึง 3,500 คน น าท่านแวะถ่ายรูปกับ ปราสาทแกรนด์ซง (Grandson 
Castle) ปราสาทโบราณเก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 11 สร้างขึ้นโดยตน้ตระกูลแกรนด์ซง ตระกูลเก่าแก่ท่ีเรืองอ านาจช่วง
ศตวรรษท่ี 11-14 ปัจจุบนัปราสาทแกรนด์ซงมีขนาดใหญ่เป็นล าดบัท่ีสองของประเทศและเป็นหน่ึงในป้อมปราการ
ยุคกลางท่ีได้รับการอนุรักษ์ไวอ้ย่างดีท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด์  ได้เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองฟรีบูร์ก (Fribourg) 
(ระยะทาง 63 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 1 ชม.) อีกหน่ึงเมืองเก่าแก่ทางตะวนัตกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ซ่ึงมีแม่น ้ า
แซนน์ท่ีแยกมาจากแม่น ้ าอาเร่ไหลผ่านใจกลางเมืองซ่ึงตั้งอยู่บนท่ีราบสูงระดับ 500-700 เมตรเหนือระดับน ้ าทะเล 
เป็นอีกหน่ึงเมืองท่ีมีการอนุรักษว์ฒันธรรมและประวติัศาสตร์ของประเทศไวอ้ยา่งดีเยีย่ม 

  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย น าท่านแวะถ่ายรูปกบั โบสถป์ระจ าเมืองฟรีบูร์ก หรือโบสถแ์ห่งเซนตนิ์โคลสั (Cathedral of St.Nicolas) โบสถส์ไตล์
โกธิคท่ีตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมือง สร้างขึ้นช่วงปลายศตวรรษท่ี 13 และใช้เวลากว่า 200 ปีในการก่อสร้างให้เสร็จ
ส้ินสมบูรณ์ ส่ิงท่ีมีช่ือเสียงของโบสถแ์ห่งน้ีคือกระจกสีเสตนกลาส (Stained Glass) ซ่ึงออกแบบโดยจิตรกรชาวโปลิ
ชนาม โจเซฟ เมฮอฟเฟอร์ (Jozef Mehoffer) ในช่วงปลายศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงถูกอนุรักษเ์ป็นหน่ึงในประติมากรรมทาง
ศาสนาสไตลอ์าร์ตนูโวท่ีส าคญัท่ีสุดช้ินหน่ึง จากนั้นน าท่านท่านเดินทางสู่ เมืองบาเซิล (Basel) (ระยะทาง 130 ก.ม. 
ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.50 ชัว่โมง) อิสระใหท้่านชอ้ปป้ิง ณ ถนนสายชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน 
  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั NOVOTEL BASEL CITY **** หรือเทียบเท่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วันท่ีเจ็ด  บาเซิล – อาเรา – ซูริค 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
น าท่านเท่ียวชม เมืองบาเซิล (Basel) เมืองใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศรองจากนครซูริค เป็นเมืองชายแดน
เช่ือมต่อกบัฝร่ังเศสและเยอรมนี ท าให้เมืองน้ีเป็นศูนยก์ลางการเดินทางเขา้ออก 3 ประเทศ มีแม่น ้ าไรน์ไหลผา่นกลาง



  

ใจเมืองท าให้ตัวเมือง แบ่งออกเป็น Klien Basel (Little Basel) ฝ่ังขวา และ Gross Basel (Great Basel) ฝ่ังซ้าย เกิด
ชุมชนเมืองเม่ือราว 2 พนัปีก่อนโดยการตั้งรกรากของชนชาวเซลติก ต่อมาถูกชาวโรมนั และชาวแฟรงคข์องฝร่ังเศส
ยดึครองตามล าดบั ทิ้งศิลปะและวฒันธรรมในยุคกลางไวม้ากมาย ราวศตวรรษท่ี 15 เมืองน้ีถูกขนานนามวา่เป็นเมือง
เก่าท่ีสวยท่ีสุดในยโุรป ยงัคงส่ิงก่อสร้างโบราณ น ้ าพุเก่าแก่ท่ีถูกอนุรักษท์ุกซอกมุมเมืองท าใหบ้าเซิลมีเสน่ห์น่าคน้หา 
ปัจจุบนัเป็นเมืองทนัสมยั เป็นศูนยก์ลางการผลิตยาท่ีส าคญั น าท่านชม มหาวิหารมุนสเตอร์ (Basel Munster) สร้าง
คร้ังแรกเม่ือปี ค.ศ. 1019 บูรณะใหม่ในปี ค.ศ. 1356 หลงัไดรั้บความเสียหายจากแผ่นดินไหว เป็นสถาปัตยกรรมใน
ยคุกลางแบบโรมาเนสกผ์สมโกธิค โดดเด่นดว้ยผนงัทรายสีแดงดา้นนอก มุงหลงัคาดว้ยกระเบ้ืองสลบัสีโดยมีสีเขียว
อนัเป็นเอกลกัษณ์ของอาคารในแถบน้ีเป็นหลกั ภายในมีภาพกระจกสี ภาพจิตรกรรม ภาพแกะสลกันูนบรรยาย
เร่ืองราวทางศาสนา มีหลุมฝังศพของบิชอฟ (Bischof หรือ Bishop)ในยุคต่างๆ    รวมถึงสุสานของนักคิดนักเขียน
เร่ืองราวเก่ียวกบัศาสนาอยูด่ว้ย บริเวณโดยรอบมหาวิหารมีสวนให้พกัผ่อนหย่อนใจของศาสนิกชน และนกัท่องเท่ียว 
ท่ีดา้นหลงัของมหาวิหารยงัเป็นจุดชมทิวทศัน์สะพานขา้มแม่น ้ าไรน์ และ2 ฟากฝ่ังตวัเมืองไดอี้กดว้ย จากนั้นน าท่าน
ชม Mittere Rheinbrucke สะพานขา้มแม่น ้ าไรน์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุด หน่ึงในสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของเมืองบาเซิล เชิงสะพาน
จะมีรูปป้ันตัวแทนชนเผ่า Helvetia ซ่ึงเป็นชนเผ่าบรรพบุรุษของชาวสวิสตั้งอยู่ จากนั้นน าท่านเท่ียวชม ศาลาว่า
การเมือง Town Hall (Rathaus) อาคารสีแดงตั้งอยู่ในกลางเมืองในย่านเมืองเก่า Old Town สร้างในคริสต์ศตวรรษท่ี 
14 หน่ึงในส่ิงสวยงามท่ีสุดในบาเซิล ยงัคงใชเ้ป็น อาคารรัฐบาลและรัฐสภาของเมือง ส่วนตรงกลางลานหนา้ศาลาว่า
การแห่งน้ียงัเป็นท่ีรู้จกัในนามจตุัรัสตลาด หรือ Marktplatz เป็นตลาดนดัผลิตภณัฑพ์ื้นเมืองท่ีชาวเมืองบาเซิลนิยมมา
จบัจ่ายใชส้อยกนั และเป็นท่ีช่ืนชอบของนกัท่องเท่ียวอีกดว้ย ทุกวนัจนัทร์ถึงศุกร์จะวางจ าหน่ายผลิตภณัฑจ์ าพวกเนย
แข็งหรือชีสหลากชนิด ไส้กรอก ขนมปัง ผกั ผลไม ้ไมด้อกไมป้ระดบัให้ได้เลือกมากมาย แลว้น าท่านชม หอคอย
โบราณ Spalentor หน่ึงในสามหอคอยของแนวก าแพงเมือง และเป็นป้อมปราการเก่าแก่ สร้างในคริสตศ์ตวรรษท่ี 15 
ท่ียงัหลงเหลืออยู่จนถึงปัจจุบัน    ตัวหอคอยโดยเด่นด้วยยอดปลายท่ีแหลม มุงหลังคาสลับสีเขียวและเหลืองตั้ง
ตระหง่านคร่อมกลางถนนและทางรถรางอยา่งสง่างาม  

  

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย ท่านเดินทางสู่ เมืองอาเรา (Aarau) (ระยะทาง 60 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที) อีกหน่ึงเมืองท่องเท่ียวท่ี
ไดรั้บความนิยมเป็นอยา่งมากในหมู่นกัท่องเท่ียวชาวยโุรป ตวัเมืองตั้งอยูบ่นท่ีราบสูงสวิสทางตอนเหนือของประเทศ
ไม่ไกลมากนกัจากนครซูริค บาเซิล และลูเซิร์น สามหัวเมืองหลกัของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์เมืองอาเราเป็นหน่ึงใน
เมืองประวติัศาสตร์ท่ีก่อตั้งขึ้นช่วงยุคกลางราวศตวรรษท่ี 13 ริมแม่น ้ าอาเร่หรือส่วนหน่ึงของแม่น ้ าไรน์ซ่ึงไหลทอด
ผ่านใจกลางประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น าท่านเดินเท่ียวชมย่าน  เมืองเก่าหรือโอลด์ทาวน์ (Old Town) ท่ียงัคงกล่ินอาย
ของประวติัศาสตร์ซ่ึงเต็มไปด้วยส่ิงปลูกสร้างท่ีบ ารุงรักษามาตั้งแต่อดีตกาล น าท่านถ่ายรูปกับ Dachhimmel หรือ
ศิลปะการทาสีใตจ้ัว่หลงัคามากมายหลากหลายสีสันท่ีมีช่ือเสียงของเมืองอาเรา ซ่ึงสามารถหาชมไดจ้ากส่ิงปลูกสร้าง
หลงัยคุศตวรรษท่ี 16 เป็นตน้มา อิสระใหท้่านเดินเล่นชมเมืองตามอธัยาศยั 

 

 ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่ นครซูริค 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
  



  

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั CROWNE PLAZA ZURICH **** หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีแปด ซูริค - ชาฟฟ์เฮาเซิน - ชไตน์ อมั ไรน์ – ซูริค 
 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่  นครซูริค (Zurich) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น าท่านสู่ จตัุรัสปาราเดพลาทซ์ 

(Paradeplatz) จตุัรัสเก่าแก่ท่ีมีมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 17 ในอดีตเคยเป็นศูนยก์ลางของการคา้สัตวท่ี์ส าคญัของเมือง  
ซูริค ปัจจุบนัจตุัรัสน้ีไดก้ลายเป็นชุมทางรถรางท่ีส าคญัของเมืองและยงัเป็นศูนยก์ลางการคา้ของย่านธุรกิจ ธนาคาร 
สถาบนัการเงินท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น าท่านแวะถ่ายรูปกับ  โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster 
Abbey) โบสถท่ี์มีช่ือเสียงของเมืองซูริค สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 853 โดยกษตัริยเ์ยอรมนัหลุยส์ ใชเ้ป็นส านกัแม่ชีท่ีมีกลุ่ม
หญิ งสาวชนชั้ น สูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่  น าท่ านเดิน เล่นบนถนน บานโฮฟซตราสเซอ 
(Bahnhofstrasse) เป็นถนนอนัลือช่ือท่ีมีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนท่ีเป็นท่ีรู้จกัในระดบันานาชาติว่า
เป็น ถนนช้อปป้ิงท่ีมีสินค้าราคาแพงท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก  ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นท่ีตั้ งของ
หา้งสรรพสินคา้ ร้านคา้อญัมณี ร้านเคร่ืองประดบั ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดบัหรู ถดัจากถนนบานโฮฟซตราสเซอ 
คือ ถนนออกสัตินเนอร์กาส (Augustinergasse) ถนนเก่าแก่สายเล็กๆ ท่ีมีมาตั้งแต่สมยัยคุกลาง ตลอดสองขา้งทางเป็น
ท่ีตั้งของอาคารบา้นเรือนท่ีสร้างขึ้นจากช่างฝีมือในยุคกลาง ไฮไลทก์ารท่องเท่ียวคือการไปชมความงดงามของเหล่า
หนา้ต่างไมแ้กะสลกัตามอาคารต่างๆบนถนนแห่งน้ี (***ร้านคา้ส่วนมากในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะปิดท าการใน
วนัอาทิตย)์ 

 น าท่านเดินทางสู่ น ้ าตกไรน์ (Rhine Falls) น ้ าตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป (ระยะทาง 49 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 40 
นาที) ชมความแรงของกระแสน ้ าท่ีกระทบกบัโขดหินกลางน ้ าดงัสนัน่ทัว่บริเวณ ละอองน ้ าท่ีกระจายปกคลุมไปทัว่
เสมือนเมืองมายา อิสระให้ท่านไดสู้ดอากาศบริสุทธ์ิและสัมผสัตน้ไม้ใหญ่เรียงรายทัว่บริเวณและเก็บภาพความงาม
ตามอธัยาศยั 

 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารทอ้งถ่ิน  
 

บ่าย น าท่านเท่ียวชม เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) เมืองเก่าแก่ซ่ึงตั้งอยู่บนฝ่ังเหนือของแม่น ้ าไรน์ มาตั้งแต่ปี ค.ศ.
1045 เมืองท่ีมีความสวยงามเต็มไปดว้ยกล่ินไอของสถาปัตยกรรมสไตล์เรเนซองส์ และอาคารสไตล์คลาสสิคท่ีถูก
รักษาไวเ้ป็นอย่างดี อาณาเขตเมืองเก่าของชาฟฟ์เฮาเซินเป็นหน่ึงในเขตปลอดมลพิษของประเทศสวิตเซอร์แลนดท่ี์ไร้



  

รถยนต์สัญจรในตวัเมือง (Car-free city) จากนั้นน าท่านเขา้ชม ป้อมมูนอท (Munot Fortress) ป้อมปราการโบราณซ่ึง
สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษท่ี 16 เป็นจุดพิชยัยทุธไวป้้องกนัขา้ศึกจากฝ่ังประเทศเยอรมนี ปัจจุบนัรายลอ้มดว้ยไร่องุ่นอนั
สวยงาม และเป็นจุดแลนดม์าร์คส าคญัของเมืองชาฟฟ์เฮาเซิน 

 แลว้เดินทางต่อสู่ เมืองชไตน์ อัม ไรน์ (Stein am Rhein) (ระยะทาง 18 ก.ม. ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 25 นาที) เมือง
ประวติัศาสตร์เลก็ๆ ท่ีตั้งอยูใ่นแควน้ซอฟฮาวเซ่นทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ตวัเมืองตั้งอยูริ่มสองฝ่ัง
แม่น ้ าคอนแสตนซ์ติดกบัชายแดนประเทศเยอรมนี มีอาณาเขตเมืองเพียง 5.75 ตารางกิโลเมตร และมีประชากรอาศยั
เพียงไม่ถึง 4,000 คน น าท่านเท่ียวชมเมืองน่ารักแห่งน้ีท่ีสองขา้งทางของถนนสายหลกัเต็มไปดว้ยบา้นเรือหลากสีสัน
สวยงาม และแวะถ่ายรูปกบั ส านกัสงฆเ์ซนตจ์อร์จ (Abbey of St.George) ซ่ึงสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษท่ี 15 แบบสไตล์
โกธิคและถูกอนุรักษไ์วเ้ป็นอยา่งดี  

 

15.00 น. น าท่านเดินทางกลบัสู่ นครซูริค (ระยะทาง 55 ก.ม. ใช้เวลาเดินทาง 45 นาที) ตรงสู่สนามบินเพื่อเชคอินและท าคืน
ภาษี (Tax Refund) 

18.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี (IST) โดยสายการบินเตอร์กิช แอร์ไลน์ เท่ียวบิน TK 1910 (ใช้เวลาบิน 3 
ชัว่โมง)   

22.45 น.  เดินทางถึงกรุงอิสตนับูล ประเทศตุรกี เพื่อแวะเปล่ียนเคร่ือง  
 

วันท่ีเก้า อสิตันบูล – กรุงเทพฯ 
 

01.45 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TK 68 (ใชเ้วลาบินประมาณ 9 ชัว่โมง) 
15.25 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ (BON VOYAGE)  

 

(รวมทิปหัวหน้าทัวร์/คนขับรถแล้ว / ไม่รวมค่าวซ่ีาเชงเก้น) 
29 เม.ย.-7 พ.ค./ 20-28 พ.ค./ 3-11 มิ.ย./ 17-25 ก.ย./ 7-15 ต.ค./ 11-19 ต.ค./  

14-22 ต.ค./ 21-29 ต.ค./ 25 ต.ค.-2 พ.ย./ 2-10 ธ.ค./ 8-16 ธ.ค./ 27 ธ.ค. 65–4 ม.ค. 66 

**ราคาอาจมีการปรับขึ้น-ลงตามราคาน ้ามนัท่ีปรับขึ้น-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบิน 
ประกาศปรับ และท่ีมีเอกสารยนืยนัเท่านั้น ** 

อตัราค่าบริการ  (บาท) เม.ย. – ธ.ค. 2565 
ราคาผูใ้หญ่ พกัห้องคูห่รือ เด็ก 1 ท่านพกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 99,900 

พกัเด่ียวเพิ่มท่านละ 11,000 

เด็กอาย ุ2-11 ปี (เสริมเตียง – พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน) 96,900 

ชั้นธุรกิจเพิ่มเงินจากราคาทวัร์ เร่ิมตน้ท่ีท่านละ 
(ราคาสามารถยนืยนัไดก้็ต่อเม่ือท่ีนัง่ confirm เท่านั้น) 

70,000 - 90,000 

ไม่เอาตัว๋เคร่ืองบิน BKK-x/IST-ZRH-x/IST-BKK หกัค่าตัว๋คืน 20,000 



  

ข้อแนะน าและแจ้งเพ่ือทราบ 
▪ ส าหรับห้องพกัแบบ 3 เตียง มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน แนะน าใหท้่าน เปิดหอ้งพกั เป็น 

2 หอ้งจะสะดวกกบัท่านมากกวา่ 
▪ การเดินทางเป็นตัว๋กรุ๊ป หากออกตัว๋แลว้ ไม่สามารถขอคืนเงินได ้และไม่สามารถเปล่ียนวนัเดินทางได ้
▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไม่เกิน 30 กก. (TK)  
▪ กระเป๋าถือขึ้นเคร่ือง (Hand carry) น ้าหนกัไม่เกิน 7 ก.ก.  
 

โปรแกรมท่องเท่ียวสวิตเซอร์แลนด์ (ตามท่ีระบุไว้ในรายการ) อตัรานี้รวมถึง 
▪ ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัชั้นนกัท่องเท่ียวโดยสายการบิน TK  
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน ้ามนั, ประกนัภยัทางอากาศ 
▪ ค่าประกนัภยัการเดินทางอุบติัเหตุวงเงิน 1,500,000  บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลงักลบัจากต่างประเทศภายใน 21 วนั วงเงิน 40,000 บาท   (ประกนัภยัไม่ครอบคลุมผูท่ี้อายุเกิน 85 ปี) 
▪ ค่าท่ีพกัตลอดการเดินทาง (พกัหอ้งคู่), ค่าอาหารทุกม้ือ (ตามท่ีระบุ) 
▪ ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหวา่งน าเท่ียว, ค่าเขา้ชมสถานท่ี (ตามท่ีระบุ) 
▪ เจา้หนา้ท่ี (ไกดไ์ทย) คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

▪ ค่าทิปคนขบัรถ และค่าทิปหัวหนา้ทวัร์ไทย 
 

อตัรานีไ้ม่รวมถึง 
▪ ค่าวีซ่าเชงเกน้สวิตเซอร์แลนด ์ประมาณ 3,500 บาท (กรุณาตรวจสอบอีกคร้ังเน่ืองจากขึ้นกบัอตัราแลกเปล่ียน) 
▪ ค่าพนกังานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม ซ่ึงท่านตอ้งดูแลกระเป๋าดว้ยตวัเอง 
▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตวั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
 

 

การช าระเงิน งวดที่ 1 : ส ารองท่ีนั่งจ่าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลงัมีการจอง 
  งวดที่ 2 : ช าระส่วนท่ีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง  
กรณียกเลกิ  
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วนั ไม่เก็บค่าใชจ่้าย (หากไม่ไดมี้ค่าใชจ่้ายใดๆเกิดขึ้น)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 75 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-59 วนั หกัค่ามดัจ า 25,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถา้มี)   (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 44-59 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-29 วนั หกัค่ามดัจ า 25,000 บาท + ค่าใชจ่้ายอ่ืน (ถา้มี)  (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 20-43 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-9 วนั หกัค่าใชจ่้าย 100% ของค่าทวัร์    (เมษายน-ธนัวาคม ปีใหม่ 1-19วนั) 
ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากการยืน่เอกสารปลอม หกัค่าใชจ่้าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทวัร์ หลงัไดท้ าการยืน่วีซ่าเรียบร้อยแลว้ บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการน าเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก 
วีซ่าในทุกกรณี ไม่วา่ค่าใชจ่้ายในการยืน่วีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทวัร์ก็ตาม*** 



  

หมายเหต ุ: 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ต ่ากว่า 20 ท่าน โดยจะแจง้ให้ผูเ้ดินทางทราบล่วงหน้า 

อยา่งนอ้ย 20 วนั ก่อนการเดินทาง(หากจ านวนลูกค้าในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ราคาทัวร ์เพ่ิมท่านละ 3,000 บาท) 
▪ บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงการพาเขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดท าการ โดยจะจดัหาสถานท่ีท่องเท่ียวอ่ืนๆ

เพื่อทดแทนเป็นล าดบัแรก หรือคืนค่าเขา้ชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 
▪ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การ

นัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจราจล  อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ทั้ งน้ีจะค านึงและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางไวใ้หไ้ดม้ากท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการช าระแบบเหมาจ่ายกบับริษทัตวัแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ใน
กรณีท่ีท่านปฎิเสธหรือสละสิทธ์ิ ในการใชบ้ริการท่ีทางทวัร์จดัให ้ยกเวน้ท่านไดท้ าการตกลง หรือ แจง้ใหท้ราบ ก่อนเดินทาง 

▪ บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ท่ีท่านช าระ
มาแลว้  หากท่านถูกปฎิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเขา้เมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน ้ าเงิน) เดินทางกบัคณะ  บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบ หากท่าน
ถูกปฎิเสธการเขา้หรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกตินักท่องเท่ียวใชห้นังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสี
เลือดหมู 

กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเคร่ืองบินเอง (Land Only) 
▪ ในกรณีลูกคา้ด าเนินการเร่ืองตัว๋เคร่ืองบินเองและมาเท่ียวร่วมกบัคณะ (Join Tour) ลูกคา้ตอ้งด าเนินการมาพบคณะทวัร์ดว้ย

ตวัเอง และตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ยตวัเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าชา้
หรือยกเลิกเท่ียวบินอนัดว้ยสาเหตุใดๆก็ตาม 

ตั๋วเคร่ืองบิน 
▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบั หากท่านตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระ 

ค่าใชจ่้ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้และใน
กรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถา้ทางบริษทัไดอ้อกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
(ในกรณีท่ีตัว๋เคร่ืองบินสามารถท าการ Refund ไดเ้ท่านั้น) 

▪ ท่านท่ีจะออกตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจง้ฝ่ายขายก่อนเพื่อขอค ายนืยนัวา่ทวัร์
นั้นๆ ยนืยนัการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ภายในประเทศโดยไม่ไดรั้บการยืนยนัจากพนกังาน แลว้ทวัร์นั้นยกเลิก 
บริษทัฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใชจ่้ายใดๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมดัจ าแลว้ หมายถึงท่านยอมรับในขอ้ความและเง่ือนไขท่ีบริษทัฯแจง้แลว้ขา้งตน้ 
โรงแรมและห้อง 
▪ หอ้งพกัในโรงแรมเป็นแบบหอ้งพกัคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE 

ROOM ) ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของห้องพกัและรูปแบบของหอ้งพกัของแต่ละโรงแรม ซ่ึงมกัมีความแตกต่างกนั ซ่ึงอาจจะท าให้
ท่านไม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ หรือ อาจไม่สามารถจดัห้องท่ีพกัแบบ 3 เตียงได ้

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศท่ีมีจะใหบ้ริการ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น 



  

▪ ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตวั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการ
ปรับเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 

กระเป๋าเลก็ถือติดตัวขึน้เคร่ืองบิน 
▪ กรุณางดน าของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเลก็ท่ีจะถือขึ้นเคร่ืองบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตดัเลบ็ทุกขนาด ตะไบเลบ็ เป็นตน้ 

กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้มน าติดตวัขึ้นบนเคร่ืองบินโดยเด็ดขาด 
▪ วตัถุท่ีเป็นลกัษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น ้าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย ์และเหลา้ เป็นตน้ จะถูกท าการตรวจอยา่งละเอียดอีก

คร้ัง โดยจะอนุญาตใหถื้อขึ้นเคร่ืองไดไ้ม่เกิน 10 ช้ิน ในบรรจุภณัฑล์ะไม่เกิน 100 ml. แลว้ใส่รวมเป็นท่ีเดียวกนัในถุงใสพร้อม
ท่ีจะส าแดงต่อเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัตามมาตราการองคก์ารการบินพลเรือนระหวา่งประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินคา้ปลอดภาษีจากสนามบิน จะตอ้งปิดผนึกถุงโดยระบุ วนัเดินทาง เท่ียวบิน จึงสามารถน าขึ้นเคร่ืองได ้และ
หา้มมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 
▪ ส าหรับน ้าหนกัของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใตท้อ้งเคร่ืองบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้น

ประหยดั/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกบัแต่ละสายการบิน) การเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพิ่มเป็นสิทธ์ิของสายการบินท่ี
ท่านไม่อาจปฎิเสธได ้หาก น ้ าหนกักระเป๋าเดินทางเกินกว่าท่ีสายการบินก าหนด 

▪ ส าหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 
13.5 x 21.5 ส าหรับหน่วยวดั “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 55 ส าหรับหน่วยวดั “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ี
ขึ้นอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษทัขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนกัส่วนท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีลอ้เล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกบัการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเคร่ืองบิน (Hand carry) 
การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกดิการสูญหาย 

▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะน าไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเคร่ือง  เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาตา้เท่านั้น ซ่ึงจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน ้ าหนักกระเป๋าจริง ทั้งน้ีจะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณีเดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรือ USD 600 กรณีเดินทางชั้นธุรกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่
แนะน าใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทวัร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกนัภยัการเดินทางท่ี
บริษทัทวัร์ไดจ้ดัท าใหลู้กคา้จะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋าใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษทัฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสียหายให้ท่านได ้ดงันั้นท่านตอ้ง
ระวงัทรัพยสิ์นส่วนตวัของท่าน 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเก้นประเทศสวติเซอร์แลนด์ 
(ใชเ้วลาในการขอวีซ่าประมาณ 5-7 วนัท าการ) 

สถานฑูตไม่อนุญาตใหดึ้งเล่มพาสปอร์ต หากไดย้ืน่เขา้ไปแลว้ ดงันั้นถา้ท่านรู้วา่ตอ้งใชเ้ล่มกรุณาแจง้บริษทัทวัร์ฯ 
เพื่อขอยื่นวีซ่าล่วงหนา้ก่อนกรุ๊ป และใหแ้นบตัว๋เคร่ืองบินในช่วงท่ีท่านจะเดินทางมาดว้ย 

 



  

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านใหเ้ขา้ใจ และเตรียมใหค้รบ  
 

1. หนงัสือเดินทาง อายใุชง้านได ้เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหนา้วา่งอยา่งนอ้ย 2 แผน่ 
2. รูปถ่ายสีหนา้ตรง จ านวน 2 รูป มีรายละเอียดดงัน้ี  

- พื้นหลงัสีขาว 
- ขนาด 3.5 ซม. x 4.5 ซม. 
- ถ่ายจากดา้นหนา้โดยไม่สวมใส่ส่ิงต่างๆบนใบหนา้หรือศีรษะ 
- ภาพถ่ายปัจจุบนั (ไม่เกิน 6 เดือน) 
- ใบหูและคิ้วจะตอ้งปรากฏบนภาพถ่าย 
- ภาพถ่ายจะตอ้งครอบคลุมถึงศีรษะ และดา้นบนของหัวไหล่ โดยตอ้งเห็นใบหนา้ 70-80% ของภาพอยา่ง
ชดัเจนส าเนาบตัรประชาชน  

3. ส าเนาทะเบียนบา้น (กรุณาถ่ายหนา้แรกท่ีมีรายละเอียดบา้นเลขท่ีมาดว้ย) 
4. ส าเนาทะเบียนสมรส (กรณีผูห้ญิง.....หากมีการเปล่ียนค าน าหนา้เป็น ...นาง... ตอ้งแนบมา) 
5. ส าเนาทะเบียนหยา่ (กรณีผูห้ญิง.....ถา้หยา่และหากมีการใชค้  าน าหนา้เป็น ....นาง...ตอ้งแนบมา) 
6. สูติบตัร (กรณีเด็กต ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ตอ้งแนบสูติบตัรมา)  
7. กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางพร้อม พ่อและแม่) ตอ้งยืน่เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี  
- เด็ก เดินทางกบับุคคลอ่ืน บิดาและมารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอม ซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรือ

อ าเภอเท่านั้น และใหร้ะบุวา่ ยนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัใคร (ระบุช่ือ) มีความสัมพนัธ์อย่างไรกบัครอบครัว 
- เด็ก เดินทางกบับิดา มารดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้น

และใหร้ะบุวา่ มารดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบับิดา (ระบุช่ือบิดา)  
- เด็ก เดินทางกบัมารดา บิดาตอ้งท าหนงัสือแสดงความยนิยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีวา่การเขตหรืออ าเภอเท่านั้น

และใหร้ะบุวา่ บิดายนิยอมใหเ้ด็กเดินทางกบัมารดา (ระบุช่ือมารดา)   
8. หลกัฐานการท างาน (จดหมายรับรองการท างาน) ท าเป็นภาษาองักฤษ 

จดหมายรับรองการท างานใหร้ะบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและประเทศ) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของกิจการ : ใชห้นงัสือจดทะเบียนบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือผูป้ระกอบกิจการ (อายไุม่เกิน 3 

เดือน) 
- กรณีผูเ้ดินทางเป็นเจา้ของร้านคา้ : ใชท้ะเบียนพาณิชยท่ี์มีช่ือผูเ้ป็นเจา้ของร้านคา้ 
- กรณีพนกังานบริษทั : ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากนายจา้ง ระบุต าแหน่ง ระยะเวลาการวา่จา้ง เงินเดือน  
- กรณีท่ีเป็นขา้ราชการ : ใชห้นงัสือรับรองจากหน่วยงาน  
- กรณีเกษียณอายรุาชการ: ถ่ายส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
- กรณีเป็นนกัเรียนนกัศึกษา ตอ้งมีหนงัสือรับรองจากสถาบนัศึกษา นั้นวา่ก าลงัศึกษาอยู ่ระบุชั้นปีท่ีศึกษา  

9. หลกัฐานการเงิน :  (กรุณาเตรียมใหถู้กตอ้ง ใชท้ั้ง Bank guarantee และ ส าเนาบญัชี เล่มเดียวกนั) 



  

- สเตทเมนท ์( Bank Statement ) ของบญัชีออมทรัพย ์ (Saving account) ออกโดยธนาคารยอ้นหลงั 6 เดือน 
ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 30 วนั นบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 
บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน พร้อมประทบัตราจากธนาคาร 
- บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้ แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์ (Saving) มาดว้ย  
หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ าตอ้งเตรียมดงัน้ี  
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน 

************* ขอ้ 1 และ ขอ้ 2 ตอ้งเป็นสมุดบัญชีออมทรัพย์เล่มเดียวกนัเท่าน้ัน ************** 
 

หมายเหต ุ: หากสมุดบญัชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดขา้มเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เช่นจากเดือน 1 ขา้มไปเป็น
ยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านตอ้งไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายส าเนาสมุดบญัชี 

 

-    บญัชีฝากประจ า (Fixed) สามารถแนบประกอบได ้แต่ท่านตอ้งแนบบญัชีออมทรัพย ์(Saving) มาดว้ย 
      หากตอ้งการใชบ้ญัชีฝากประจ า ตอ้งเตรียมดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบญัชีฝากประจ า (Fixed account) ออกโดย

ธนาคาร ระบุช่ือเจา้ของบญัชีใหค้รบถว้น มีอายไุม่เกิน 20 วนันบัจากวนัท่ีจะยืน่วีซ่า 
- ส าเนาสมุดบญัชีฝากประจ า มียอดเงินไม่ต ่ากวา่ 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

หมายเหต ุหากตอ้งการรับรองการเงินใหค้นภายในครอบครัว ตอ้งเตรียมเอกสารดงัน้ี 
- หนงัสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ตอ้งระบุช่ือเจา้ของบญัชี รับรองค่าใชจ่้ายใหใ้คร (ตอ้งระบุ

ช่ือผูถู้กรับรองในจดหมายดว้ย)  
- กรุณาแนบสูติบตัร, ทะเบียนบา้น, ทะเบียนสมรส หรือหลกัฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพนัธ์ว่า

เป็นคนในครอบครัวเดียวกนั 
กรณีนายจา้งรับรองค่าใชจ่้ายใหลู้กจา้ง 
- จดหมายรับรองจากนายจา้งระบุวา่เป็นผูรั้บรองค่าใชจ่้าย พิมพเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
- หนงัสือรับรองเงินฝาก ดงัขอ้ 11.1 และ 11.2  

  
 (สถานฑูตไม่รับพิจารณาบญัชีกระแสรายวนัในทุกกรณี ไม่ตอ้งแนบมา) 


