
 

 

 
 
 
 

ท่องเทีย่วสวิตเซอร์แลนด์ 11วัน 8คืน 
1 ใน Bucket List ที่นักท่องเทีย่วท่ัวโลกใฝ่ฝัน 

เที่ยวสามเขา Top 5 ของสวิส ทติลิส,จุงฟราว และแมทเทอร์ฮอร์น   
ด่ืมด ่าและสัมผัสบรรยากาศเมอืงท่องเทีย่วยอดฮิตบนเทอืกเขาแอลป์ 
ซูริค-ลูเซิร์น-แองเกิ้ลเบร์ิก-Mt.Titlis-รถไฟ  Panoramic Golden Pass-   

อินเทอร์ลาเก้น-น่ังกระเช้า Eiger Expressตัวใหม่ล่าสุดขึ้นเขาจุงฟราว  

ทาซ-เซอร์แมท-Matterhorn Glacier Paradise  
มองเทรอซ์ –เวเว่ย์-โลซานน์-เจนีวา-เบร์ิน-ซุก 

 พักโรงแรมน่ารักๆในเมอืงเซอร์แมท 
 

บนิตรง...เทีย่วสบาย...โดยสายการบนิไทย (TG)  
 

 

คิดถึงเขา SWITZERLAND 

 



 

 

ซูริค  เมอืงศูนยก์ลางทางดา้นการคา้และธุรกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ 
ลูเซิรน์ เมอืงสวยทีต่ัง้อยู่รมิฝัง่ทะเลสาบแห่งสีพ่นัธรฐั หรอืเวยีวาลดส์ตรทัซ ีและเป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชีือ่เสยีงทีสุ่ด

แห่งหนึง่ในประเทศสวติเซอรแ์ลนด์   
แองเก้ิลเบิรก์ เมอืงเลก็ๆ บนเขาสงู อยู่ในรฐัออบวลัเดิ้น ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ ทีต่ัง้สถานีกระเชา้

โรแตร ์กระเชา้ขนาดใหญแ่ละกระเชา้ทีห่มุนรอบตวัเองไปดว้ยในขณะทีเ่คลือ่นที ่ชมววิแบบ 360 องศา สู่ ยอด
เขาททิลสิ Mt.Ttilis เป็นยอดเขาทีม่คีวามสงูทีสุ่ดในตอนเหนือของเขตประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ทีม่คีวามสงูถงึ 
3,028 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ชมทศันียภาพอนังดงามกบัหมิะปกคลุมตลอดปี  

อินเทอรล์าเก้น เมอืงสวยในหุบเขาทีต่ัง้รมิฝัง่ของ 2 ทะเลสาบ คอืทะเลสาบธุนน์และเบรยีนซ์ และเป็นทีต่ัง้ของสถานีรถไฟเพือ่
ต่อไปยงัแหล่งท่องเทีย่วส าคญัๆหลายแห่ง อาท ิยอดเขาจุงฟราว Top of Europe  

เซอรแ์มท หมู่บา้นเซอรแ์มททีน่่ารกัๆ และมบีรรยากาศสบายๆ ลอ้มดว้ยเขาสงูสวยงาม ดว้ยเป็นเมอืงปลอดพาหนะที ่
วุ่นวายและนัง่กระเชา้ Matterhorn Glacier Paradise เพือ่ชมววิยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์  

มองเทรอซ์  เมอืงสวยทางใตข้องสวสิรมิทะเลสาบเลอมงัค ์เป็นทีต่ัง้ของปราสาทชลิยอง และมหีลกัฐานในการก่อสรา้งมา
ตัง้แต่ศตวรรษที ่13 

เวเว่ย ์ เมอืงทีต่ัง้ของแหล่งผลติไวน์ทีส่ าคญัของสวติเซอรแ์ลนด ์และทีต่ัง้ของส านักงานใหญ่บรษิทัเนสตเ์ล่ ยกัษ์
ใหญ่แห่งวงการอาหารรวมถงึชอ็คโกแลต็นมทีม่ชีือ่เสยีงทีสุ่ดแหง่หนึง่ของโลก  

โลซานน์  เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยโบสถท์ีม่สีถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีใ่หญท่ีสุ่ดในสวสิเป็นเมอืงทีช่าวไทยรูจ้กัดใีนสวสิ  
เจนีวา เมอืงส าคญัอกีแห่งหนึง่ของสวติเซอร์แลนด ์ตัง้อยู่บรเิวณตอนปลายแหลมของทะเลสาบเจนีวา  
กรงุเบิรน์ เมอืงหลวงของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์สรา้งขึ้นเมือ่ 800 ปีทีแ่ลว้ 
ซุก  เมอืงเลก็ๆ รมิทะเลสาบทีส่วยงามราวกบัเทพนิยาย ตัง้อยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ 

 
ก าหนดการเดินทาง 01-11 ก.พ. / 15-25 ก.พ.2565 
 20-30 มี.ค./ 22 มี.ค.-01 เม.ย.2565 
 05-15 เม.ย./ 10-20 เม.ย./ 12-22 เม.ย. / 19-29 เม.ย.2565 
  
วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู 
21.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร ์สายการบิน Thai 

 Airways ROW D เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

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

00.35 น.  ออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG970  



 

 

06.55 น. เดินทางถึงสนามบินนครซูริค เมอืงเศรษฐกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ น าท่านผ่านขัน้ตอนพธิกีาร
ตรวจคนเขา้เมอืงตรวจหนังสอืเดนิทางและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัจากนัน้น าท่าน
เดนิทางสู่ย่านใจกลางเมอืงของนครซูริค Zurich น าท่านชมย่านเมอืงเก่าลนิเดอรฮ์อฟ ผ่านอาคารบา้นเรอืน
รา้นคา้ย่านเมอืงเก่า น าท่านแวะชมและถ่ายรปูกบั The Rathaus หรอือกีชื่อหนึ่งทีคุ่น้เคยดอีย่าง Zurich’s 
Town Hall สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1694 ถงึปี 1698 เป็นสถานทีร่าชการทอ้งถิน่ในเมอืงซูรคิ ตัง้อยู่รมิแม่น ้าลมิมตั
แต่เดมิเคยเป็นหอ้งประชุมสภาเทศบาลเมอืงทีส่รา้งขึน้ในปีค.ศ.1397 แตไ่ดร้บัการปรบัปรุงเรื่อยมาจนถงึ
ปัจจบุนั จากนัน้น าท่านชมและถ่ายรปูกบัโบสถก์รอสมุนเตอร ์Grossmunste Church มหาวหิาร
คู่บา้นคู่เมอืงซึง่ถอืเป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงซูรคิ ตัง้อยู่บรเิวณรมิฝัง่แม่น ้าลมิมตัเช่นกนั ปัจจุบนักลายเป็น
หนึ่งในสถานทีท่่องเทีย่วของซูรคิ และน าท่านเดนิขา้มสะพานไปอกีฝัง่ของแม่น ้าชมโบสถฟ์รอมุนสเตอร ์
Fraumünster ซึง่เป็นหนึ่งในสีโ่บสถ์หลกัของเมอืงซูรคิ ทีส่รา้งขึน้จากซากปรกัหกัพงัของวหิารส าหรบัสตรี
ชนชัน้ขนุนางชัน้สงูในสมยัก่อนโดยกษตัรยิแ์หง่บาวาเรยีเพื่อพระราชธดิาฮลิตก์ารต์ ภายหลงัไดพ้ระราชทาน
ใหก้บัคณะนักบญุเบเนดกิต ์จุดเด่นของโบสถ์คอืภายนอกประกอบดว้ยกระจกสขีนาดใหญ่ 5 บาน เรยีกว่า
กระจกชากาล ออกแบบโดย มารก์ ชากาล จติรกรชาวเบลารุส-ฝรัง่เศส และไดต้ดิตัง้ในปีค.ศ. 1970 ซึง่จติร
กรคนนี้โด่งดงัอย่างยิง่ในแถบยุโรป  จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่เมืองลูเซิรน์ Lucerne  (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงท่องเทีย่วอนัดบัหนึ่งของสวสิทีห่ลายท่านอาจจะเคยไปเยอืนมาแลว้ แต่ลู
เซริน์กย็งัคงมคีวามสวยงามเหมอืนเดมิ  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเดนิเทีย่วชมเมอืงลูเซริน์ ชมสะพานไมช้าเพล Chapel Bridge ทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่14 

ประดบัตกแต่งบนโครงหลงัคาหน้าจัว่ดว้ยภาพวาดในศตวรรษที ่17 ซึง่ภาพเขยีนเหล่าน้ีเป็นการเล่าเรื่องราว
ประวตัคิวามเป็นมาของเมอืงลูเซริน์ โดยมหีอคอยน ้า Wasserturm อยู่กลางสะพาน ซึง่เดมิใชเ้ป็นทีคุ่มขงั
นักโทษและเกบ็เอกสารรวมทัง้ของมคี่าของเมอืงไว ้หอคอยนี้มลีกัษณะเป็นรปูทรงแปดเหลีย่มทีม่ฐีานเชื่อม
ตดิอยู่กบัสะพานสรา้งขึน้ราวปี ค.ศ. 1300 สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหมไ้ปเมื่อปี ค.ศ. 1993 แลว้กม็กีาร
บูรณะใหม่จนมสีภาพใกลเ้คยีงของเดมิ (ภาพวาดดัง้เดมิถูกไฟไหมไ้ปค่อนขา้งมาก) สะพานชาเพลน้ีถอืเป็น
สะพานไมท้ีเ่ก่าแกท่ีสุ่ดในยโุรป จากนัน้แวะชมโบสถฮ์อฟเคียรเ์คอ Hofkirche St.Leodegar โบสถ์ที่
ส าคญัและเป็นแลนดม์ารค์ของเมอืงลูเซริน์ ลกัษณะเป็นโบสถ์หอคอยคู่ปลายแหลมถูกสรา้งขึน้ในปี 1633-
1639 ภายในมแีท่นบชูาพระแมม่าเรยี รปูปัน้นักบญุ Leodegar และ Mauritus นักบุญอปุถมัภข์องเมอืงลู
เซริน์ โบสถ์แหง่นี้จงึมชีื่อเรยีกอกีชื่อนึงว่า St.Leodegar Church จากนัน้ชมอนุสาวรียสิ์งโต Lion 
Monument ซึง่แกะสลกัอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมอืงเป็นสญัลกัษณ์ใหร้ะลกึถงึทหารรบัจา้งชาวสวสิซึง่
ท างานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลุยสท์ี ่16 แห่งฝรัง่เศส  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
จากนัน้น าท่านเขา้พกั ณ โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า  

 

วนัทีส่าม ลูเซิรน์-แองเก้ิลเบิรก์-นัง่กระเช้าไฟฟ้าหมุน 360 องศาขึ้นเขาทิตลิส-ถ ้าน ้ าแขง็-ลูเซิรน์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองแองเกิลเบิรก์ Engelberg เมอืงเลก็ๆ บนเขาสงู อยู่ในรฐัออบวลัเดิ้น ประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ ชื่นชมทศันียภาพทีส่วยงามของหุบเขาแอลป์จนถงึสถานีกระเชา้
หรอืเคเบิล้คาร ์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี ให้ท่านได้มโีอกาสสมัผสักบัการนัง่กระเช้ารุ่นใหม่



 

 

โรแตร ์Rotair ในหลากหลายแบบ กระเช้าขนาด 6-8 ท่ีนัง่ต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่และกระเช้าท่ี
หมุนรอบตวัเองไปด้วยในขณะท่ีเคลื่อนท่ี เพื่อให้ท่านจะได้ช่ืนชมกบัวิวสวยๆ ในแบบ 360 องศา 
จนถงึบน ยอดเขาทิทลิส Mt.Ttilis เป็นยอดเขาทีม่คีวามสงูทีสุ่ดทางตอนเหนือของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีม่ี
ความสงูถงึ 3,028 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ชมทศันียภาพอนังดงามกบัหมิะปกคลุมตลอดปี และยงัเป็น
แหล่งของนักเล่นสกชีัน้ดใีนชว่งฤดหูนาวดว้ย น าท่านชมถ า้น ้าแขง็ Glacier Cave ใหท้่านไดส้มัผสัอุณหภมูิ
ทีเ่ยน็เหนือจุดเยอืกแขง็  จากนัน้อสิระใหท้่านไดช้มววิและถ่ายรปูกบัววิบนยอดเขาแบบพาโนราม่าหรอืเดนิ
เล่นบนสะพานแขวน Titlis Cliff Walk เดนิขา้มหุบเขาทีม่คีวามยาวกว่า 98 เมตร ซึง่เป็นสะพานแขวนทีส่งู
ทีสุ่ดในทวปียุโรป หรอืทดลองนัง่กระเช้าห้อยขา Ice Flyer ทีจ่ะน าท่านลงไปยงัลานสกบีนยอดเขาทีน่ักเล่น
สกนีิยมมาเล่นสกใีนชว่งฤดหูนาวดว้ย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา  
บ่าย อสิระใหท้่านเพลดิเพลนิกบักจิกรรมบนยอดเขาทติลสิ จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางกลบัสู่เมอืงลู

เซริน์ จากนัน้น าท่านเดนิเล่นชมเมอืงลูเซริน์ ทีส่องขา้งทางเตม็ไปดว้ยอาคารบา้นเรอืนและรา้นขายสนิคา้
ต่างๆ ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงเลอืกซื้อสนิคา้ตามอธัยาศยั **เพือ่ความสะดวกในการเดินชมถ่ายรปูและเลือก
ซื้อสินค้าต่างๆ อิสระให้ท่านรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 
จากนัน้น าท่านเขา้พกั ณ โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า  

 

วนัทีสี่ ่  ลเูซิรน์- นัง่รถไฟ Panoramic Golden Pass-อินเทอรล์าเก้น 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านนัง่รถไฟสาย Panoramic Golden Pass จากสถานีรถไฟลูเซริน์มุ่งหน้าสู่เมืองอินเทอรล์าเก้น 
Interlaken Ost.  เมอืงสวยในหบุเขาทีต่ัง้รมิฝัง่ของ 2 ทะเลสาบ คอืทะเลสาบธุนน์และเบรยีนซ์ และเป็นทีต่ัง้
ของสถานีรถไฟเพื่อต่อไปยงัแหล่งท่องเทีย่วส าคญัๆ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) จนกระทัง่ถงึเมอืง
อนิเทอรล์าเกน้  เมอืงสวยในหุบเขาทีต่ัง้รมิฝัง่ของ 2 ทะเลสาบ คอืทะเลสาบธุนน์และเบรยีนซ์ และเป็นทีต่ัง้
ของสถานีรถไฟเพื่อต่อไปยงัแหล่งท่องเทีย่วส าคญัๆหลายแหง่ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเดนิเล่นชมเมอืงอนิเทอรล์าเกน้ ทีต่ัง้อยู่เลยีบรมิแม่น ้าอาเร่ ชมสวนสาธารณะ Hohematte Park 

สวนสาธารณะทีม่วีวิทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่งของสวสิ จากนัน้ใหท้่านเดนิเล่นพกัผ่อนชื่นชมบรรยากาศของตวั
เมอืงทีม่ทีุ่งหญา้กวา้งกลางเมอืงมสีวนดอกไมเ้ลก็ๆน่ารกัสรา้งสสีนัใหต้วัเมอืงรวมทัง้ม ีอาคารคาสโินคซูาล
อายุกว่า 100 ปี ทีง่ดงามดว้ยสถาปัตยกรรมทีโ่ดดเด่นและยงัเป็นคาสโินของเมอืงอกีดว้ย หรอืเลอืกชอ้ปป้ิง
สนิคา้คุณภาพดแีบรนดด์งัของสวสิอาท ินาฬกิา ชอ็คโกแลต มดีพกอเนกประสงค ์ฯลฯ  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพื้นเมือง ให้ท่านได้ล้ิมรสฟองดวูอ์าหารพื้นเมอืงขึ้นช่ือของสวิส 
จากนัน้น าท่านเขา้พกั ณ โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า  
 

วนัทีห้่า  อินเทอรล์าเก้น-นัง่กระเช้าไฟฟ้า Eiger Express-ยอดเขาจงุฟราว Top of Europe -ทาซ-เซอรแ์มท 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางจากอนิเทอรล์าเกน้สู่สถานีกรินเดอวาลด ์Grindelwald Terminal (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 40 นาท)ี น าท่านนัง่กระเช้าไฟฟ้าตวัใหม่ลา่สุด Eiger Express ทีเ่พิง่เปิดตวัเมื่อธนัวาคม 2563 



 

 

น าท่านสูส่ถานี Eiger Glacier หรือ Eigergletscher ทางฝัง่เหนือ (ใชเ้วลาประมาณ 15 นาท)ี และขึ้น
รถไฟฟ้า (Cog Wheel) สายจงุฟราวบาห์เนน (Jungfrau Banen) ไต่เขาขึน้สู่ยอดเขาจงุฟราว  (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 26 นาท)ี ซึง่ตลอด 2 ขา้งทางท่านจะไดส้มัผสักบัธรรมชาตขิองภูเขาที่มหีมิะปกคลุมแนวป่า
สนทีง่ดงามและยิง่ใหญข่องเทอืกเขาแอลป์ จนเดนิทางถงึ ยอดเขาจงุฟราวยอรค์  ซึง่มคีวามสงูกว่า 3,454 
เมตรจากระดบัน ้าทะเล และไดร้บัการขนานนามว่า TOP OF EUROPE ทีเ่พิง่ฉลองครบรอบ 100 ปีของการ
ก่อสรา้งเสน้ทางรถไฟสายนี้ เมือ่ วนัที ่21 กมุภาพนัธ ์ค.ศ.2012 ใหท้่านเดนิชมประวตัขิองการก่อสรา้ง และ
น าท่านชมววิสวยและสมัผสัอากาศทีห่นาวเยน็บนสถานีตรวจวดัสภาพภมิูอากาศ Sphinx จากนัน้น าชม
ถ า้น ้าแขง็ ทีไ่ดร้บัการขดุเจาะและตกแต่งไวอ้ย่างงดงามก่อนใหเ้วลาเดนิเล่นสบาย ๆ หรอืซื้อไปรษณียบตัร
ส่งกลบับา้นจาก TOP OF EUROPE 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา 
บ่าย อสิระใหท้่านมเีวลาอย่างเตม็ทีท่ีจ่ะเกบ็ภาพทีร่ะลกึบนลานกวา้งทีเ่ตม็ไปดว้ยหมิะขาวโพลนใหท้า่นได้

สนุกสนานอย่างเตม็อิม่ จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านลงจากยอดเขาโดยใชเ้สน้ทางทีสุ่ดแสนจะโรแมนตกิเสน้
ทางเดมิ รถโคช้รอรบัท่านทีส่ถานีกรนิเดลวาลด์เทอรม์นิอล จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองทาซ Tasch 

 เมอืงเลก็ๆ น่ารกัทีร่ายลอ้มไปดว้ยยอดเขาสงูมากมายเป็นทศันยีภาพทีส่วยมากๆ อกีจุดหนึ่ง (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) จากนัน้น าท่านนัง่รถไฟจากเมอืงทาซสู่เมืองเซอรแ์มท ด้วย Shuttle Train 
เมื่อเดินทางถึงเมืองเซอรแ์มท เมอืงเลก็ๆน่ารกัและมบีรรยากาศสบายๆ ลอ้มดว้ยเขาสงูสวยงาม ดว้ยเป็น
เมอืงปลอดพาหนะทีวุ่่นวาย เน่ืองจากไม่อนุญาตใหร้ถยนตว์ิง่และเป็นเมอืงทีไ่ดร้บัการยกย่องวา่ปลอด
มลพษิทีด่แีห่งหนึ่งของโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 12 นาท)ี 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
จากนัน้น าท่านเขา้พกั ณ โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า  

 

วนัทีห่ก  เซอรแ์มท-นัง่กระเช้า Matterhorn Glacier Paradise-ชมวิวแมทเทอฮอรน์-ทาซ-มองเทรอซ ์
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้า Matterhorn Glacier Paradise สถานีของเคเบิล้คารท์ีส่งูทีสุ่ดในทวปียโุรป
บนยอดเขาไคลน์แมทเทอรฮ์อรน์ น าท่านนัง่กระเชา้สมัผสักบัความงดงามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ในอกี
มุมหนึ่ง ท่านจะไดช้มววิแบบพาโนรามาไต่ความสงูเหนือเทอืกเขาแอลป์พรอ้มชื่นชมกบัทวิทศัน์ทีส่วยงาม
อนัตระการตา โดยมฉีากหลงัเป็นววิ “ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์” Matterhorn ยอดเขาทีม่รีปูทรงคลา้ย
พรีะมดิทีโ่คง้ลงเลก็น้อยซึง่ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยมคีวามสงูกว่า 4,478 เมตร 
เหนือระดบัน ้าทะเล ทีม่คีวามงามทีแ่ปลกตาและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของแมทเทอรฮ์อรน์ ท าใหม้บีรษิทั
โด่งดงัระดบัโลกต่างช่วงชงิเพื่อทีจ่ะไดค้รอบครองใหเ้ป็นเสมอืนดัง่ตวัแทนสญัลกัษณ์ของตน ทัง้ชอ็กโกแลต็
ทบัเบอโรนทีผู่ค้นทัว่โลกต่างรูจ้กักนัเป็นอย่างดแีละผูผ้ลติหนังรายใหญ่อย่างพาราเมาทพ์คิเจอรท์ีน่ าแมท
เทอรฮ์อรน์ไปท าเป็นโลโกข้องบรษิทัจนเป็นทีจ่ดจ าของผูค้นจากทัว่โลก จากนัน้น าท่านชมถ า้น ้าแขง็ทีอ่ยู่สงู
ทีสุ่ดในสวสิ ถ่ายรปูกบัรปูแกะสลกัน ้าแขง็ทีส่วยงาม อสิระใหท้่านไดช้มและถ่ายรปูกบัววิทวิทศัน์อนัตื่นตาตื่น
ใจของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์รวมทัง้ววิยอดเขาอื่นๆบนเทอืกเขาแอลป์  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
บ่าย น าท่านนัง่กระเชา้ไฟฟ้ากลบัสู่เมอืงเซอรแ์มท หากมเีวลาใหท้่านเดนิเล่นชมเมอืงเซอรแ์มทพรอ้มสดู

บรรยากาศอนัแสนบรสุิทธิป์ราศจากมลภาวะ ซึง่เกดิการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งด ีท่านจะ



 

 

ไดด้ื่มด ่ากบับรรยากาศของธรรมชาตอิุดมสมบูรณ์ แฝงดว้ยความโรแมนตกิเมอืงเลก็ๆอย่างเซอรแ์มทโดยมี
ฉากหลงัเป็นยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์อนัเลื่องชื่อ ซึง่รา้นคา้และบา้นเรอืนยงัคงความโดดเด่นเป็นอาคารไม้
แบบสวสิชาเล่ตท์ีย่งัรกัษาไวไ้ดส้มบูรณ์มาก จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางโดยรถไฟสู่เมอืงทาซ รถ
โคช้รอรบัทีส่ถานีจากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่เมืองมองเทรอซ์ Montruex เมอืงสวยทางใตข้องสวสิ ทีต่ัง้อยู่
รมิทะเลสาบเจนีวาและไดร้บัสมญานามว่าเป็น “ไขมุ่กแหง่รเิวยีรา่สวสิฯ” ทีม่ฉีากหลงัเป็นภูเขาสงูสวยงาม
มาก ท่านจะไดช้มทศันยีภาพของธรรมชาตอินังดงามระหว่างสองขา้งทางจนกระทัง่ถงึเมอืงมองเทรอซ์ (ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน 
จากนัน้น าท่านเขา้พกั ณ โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า  

 

วนัทีเ่จด็  มองเทรอซ์-เวเวย่-์Chaplin’s World-โลซานน์-เจนีวา 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิเล่นชมเมอืงมองเทรอซ์เมอืงตากอากาศรมิทะเลสาบเจนีวาทีม่ชีื่อเสยีงเยา้ยวนใหน้ักท่องเทีย่ว
เขา้มาพกัผ่อน ดว้ยความเงยีบสงบของตวัเมอืงกบับรรยากาศทีสุ่ดแสนสบาย น าท่านชมรปูปัน้ของ เฟรดดี ้
เมอรค์รูี ่นักรอ้งวงควนีเจา้ของบทเพลง We are the Champion ซึง่ถดัไปเป็น Casino Barrière de 
Montreux โดยตรงขา้มกบัคาสโินคอื Tour d'Ivoire ตกึสงูทีสุ่ดของมองเทรอซ์สรา้งมาตัง้แต่ปีค.ศ. 1962 มี
จ านวนชัน้ทัง้หมด 29 ชัน้ ใชเ้ป็นทีพ่กัอาศยัอกีดว้ย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองเวเวย่ ์Vevey เมอืงทีไ่ด้
ชื่อว่าเป็นไขมุ่กแห่งรเิวยีร่าสวสิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี เมอืงเวเวย่เ์ป็นเมอืงทีต่ัง้ของแหล่งผลติ
ไวน์ทีส่ าคญัของสวติเซอรแ์ลนด ์และเป็นทีต่ัง้ส านักงานใหญ่ของบรษิทัเนสตเ์ล่ บรษิทัยกัษใ์หญ่แห่งวงการ
อาหารรวมถงึชอ็คโกแลต็นมทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดแห่งหนึ่งของโลก น าท่านเข้าชม Chaplin’s World บา้นและ
พพิธิภณัฑข์องนักแสดงตลกชื่อกอ้งโลกอย่างชารล์ ีแชปลนิ ผูโ้ด่งดงัจากคาแรกเตอรบ์นจอเงนิอนัเป็น
เอกลกัษณ์ทีบ่อกเล่าชวีติและการท างานของเขาทีถ่่ายทอดผลงานรวมทัง้ประวตัแิละมมุชวีติส่วนตวัของ
ราชาหนังเงยีบ ซึง่เขาไดเ้ดนิทางมาใชช้วีติช่วงบัน้ปลายทีเ่มอืงเลก็ๆแห่งนี้ เป็นเวลากว่า 25 ปี ชมผลงาน
ภาพยนตรแ์ละชมหอ้งต่างๆ ทีช่ารล์ ีแชปลนิเคยใชช้วีติอยู่ในบา้นหลงันี้จนวาระสุดทา้ย จากนัน้น าท่าน
เดนิทางสู่เมืองโลซานน์ Lausanne (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยโบสถ์ทีม่ ี
สถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีใ่หญท่ีสุ่ดในสวสิ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภ้ตตาคารจีน 
บ่าย น าท่านชมเมอืงโลซานน์เมอืงใหญ่อนัดบั 5 ของสวติเซอรเ์เลนด ์ทีต่ัง้อยู่รมิทะเลสาบเจนีวาทีเ่เสนจะงดงาม 

โดยฝัง่ตรงขา้มเป็นเมอืงคาสโินชื่อดงัของฝรัง่เศสอย่าง vian-les-Bains เมอืงโลซานน์มคีวามสวยงามคลาสสคิ
เตม็ไปดว้ยโบสถ์ทีม่สีถาปัตยกรรมแบบโกธคิเป็นเมอืงทีช่าวไทยรูจ้กักนัดใีนสวสิ นอกจากเป็นเมอืงทีป่ระทบั
ของสมเดจ็ย่าแลว้ ยงัเป็นเมอืงทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรชักาลที ่9 ส าเรจ็การศกึษาดว้ย  
น าท่านชมวิหารแห่งเมืองโลซานน์ หรือช่ือเดิมรู้จกักนัในนาม Cathedral of Notre Dame of 
Lausanne โบสถ์ครสิตน์ิกายโปรเตสแตนต ์สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิ บรเิวณซุม้ทางเขา้มกีาร
แกะสลกัอย่างสวยงาม เดมิวหิารโลซานน์นี้มชีื่อว่าวหิารนอเทรอดาม ตามการตัง้ชื่อของนิกายคาทอลกิแต่เมื่อ
เปลีย่นเป็นวหิารนิกายโปรเตสแตนตใ์นยุคทีม่กีารปฏริปูศาสนา จงึไม่มใีครเรยีกวหิารแห่งนี้ว่าวหิารนอเทรอ
ดามอกีต่อไปแต่เรยีกเป็นมหาวหิารโลซานน์แทน จากนัน้น าท่านถ่ายรปูกบัศาลาไทย Thai Pavilion ที่



 

 

รฐับาลไทยส่งไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมอืงโลซานน์ใกลก้ลบัพพิธิภณัฑโ์อลมิปิก ซึง่ศาลาไทยตัง้อยูใ่น
สวนสาธารณะทีม่รีปูปัน้ลงิ 3 ตวั ปิดห ูปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานทีท่รงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว ์
จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่นครเจนีวา Geneva เมอืงส าคญัอกีแห่งหนึ่งของสวติเซอร์แลนด ์
ตัง้อยู่บรเิวณตอนปลายแหลมของทะเลสาบเจนีวา ทะเลสาบทีม่รีปูคลา้ยพระจนัทรค์รึง่เสีย้วยามขา้งแรม (ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
จากนัน้น าท่านเขา้พกั ณ โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า  

 

วนัทีแ่ปด เจนีวา-น ้ าพเุจท็โด-นาฬิกาดอกไม้-เบิรน์-บ่อหมสีีน ้ าตาล-Zytglogge Clock Tower-ถนนมารค์กาสเซ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าท่านชมกรงุเจนีวาอนังดงามทีร่ายลอ้มดว้ยสวนสาธารณะและองคก์ารนานาชาตติ่างๆ อาท ิสภาแรงงาน
โลก องคก์ารกาชาดสากล โดยเริม่จากชมและถ่ายรปูภายนอกกบัตกึทีท่ าการของสหประชาชาต ิจากนัน้น า
ท่านแวะชมและถ่ายภาพกบันาฬิกาดอกไม้ Jardin Anglais รมิทะเลสาบ  ชมความสวยงามน ้าพเุจท็โด 
กลางทะเลสาบเลอมงัค ์น ้าพุทีไ่ดร้บัการยอมรบัว่าสงูทีสุ่ดในโลก โดยน ้าพุสามารถพุ่งไดส้งูสุดประมาณ 130 
เมตร ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงทีง่ดงามรมิทะเลสาบเจนีวา ท่านจะไดช้ื่นชมกบับรรยากาศของเมอืงทีง่ดงาม
และร่มรื่นสไตลส์วสิฝรัง่เศส จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่กรงุเบิรน์ Berne เมอืงหลวงของประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์สรา้งขึน้เมื่อ 800 ปีในยุคกลางของยุโรป มหีลกัฐานทางประวตัศิาสตรม์ากมายซึง่องคก์าร
ยเูนสโกป้ระกาศใหส่้วนหนึ่งของเมอืงเป็นมรดกโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าท่านชมบ่อหมีสีน ้าตาล Bear Park สตัวท์ีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของกรุงเบริน์ จากนัน้น าท่านชมและถ่ายรปู

ภายนอกกบัโบสถแ์ห่งกรงุเบิรน์ The Cathedral of Bern มหาวหิารแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ในสไตลก์อธคิ
ตัง้แต่ปีค.ศ.1964 หอคอยมคีวามสงูราวๆ 100 เมตร สรา้งแลว้เสรจ็ในปีค.ศ. 1893 ถอืเป็นมหาวหิารทีส่งู
ทีสุ่ดในสวติเซอรแ์ลนดแ์ละถอืเป็นสมบตัทิางวฒันธรรมของสวสิดว้ย จากนัน้น าท่านเดนิชมย่านเมอืงเก่าบน
ถนนมารค์กาสเซ Marktgasse  ซึง่ปัจจบุนัเตม็ไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบตูคิ เป็นย่านทีป่ลอดรถยนต ์จงึ
เหมาะกบัการเดนิทางเทีย่วชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี ชมหอนาฬิกาดาราศาสตรไ์ซ้ท์ กลอ็คเค่น 
Zytglogge Clock Tower อายกุว่า 800 ปีทีจ่ะมตีุ๊กตาออกมาเรงิระบ าใหด้ทูุกๆ ชัว่โมงทีน่าฬกิาตบีอกเวลา 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน 
จากนัน้น าท่านเขา้พกั ณ โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า  

 

วนัทีเ่ก้า  เบิรน์-ซุก-ซูริค 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าท่านเดนิทางสู่เมืองซุก Zug เมอืงเลก็ๆทีต่ัง้อยู่รมิฝัง่เหนือของทะเลสาบซุก บนทีร่าบเชงิเขาและมแีม่น ้า 
Lorze ไหลผ่าน ท าใหเ้มอืงซุกมทีศันียภาพอนังดงามผสมผสานกบัเขตเมอืงเก่าทีย่งัคงสภาพความสมบูรณ์
มาก อกีทัง้ยงัเป็นเป็นหนึ่งในศนูยก์ลางการคมนาคมแห่งหนึ่งของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์นอกจากน้ีเมอืง
ซุกยงัตดิ 1 ใน 10 เมอืงทีส่ะอาดทีสุ่ดในโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  
จากนัน้น าท่านชมเมอืงชมหอนาฬิกา Clock Tower แลนดม์ารค์ทีส่ าคญัแห่งหนึ่งของเมอืง ดว้ยความสงู
ของหอถงึ 52 เมตรและความโดดเด่นของอาคารทีม่หีลงัคาซึง่เป็นสนี ้าเงนิขาวตดักบัหลงัคาสนี ้าตาลของ



 

 

อาคารในเมอืงสวยงามอย่างยิง่ น าท่านแวะชมและถา่ยรปูกบัโบสถเ์ซนทอ์อสวอรล์ St.Oswald's 
Church โบสถ์ศกัดิส์ทิธิท์ีส่ าคญัของเมอืงสรา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ. 1478 ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถงึ 6 ปี ถอืเป็นหนึ่ง
ในสถาปัตยกรรมทีส่ าคญัทีสุ่ดในยุคโกธคิตอนปลาย นอกจากน้ีชาวสวสิยงัมคีวามเชื่ออกีว่าถา้ใครมเีรื่องทุกข์
รอ้นหรอืเจบ็ป่วย ถา้ไดม้าขอพรกบัโบสถ์แห่งนี้จะชว่ยบรรเทาใหด้ขีึน้อย่างรวดเรว็ น าท่านเขา้ชมร้านท า
ทองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยโุรป ของครอบครวั Lohri เปิดท าการตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่16 ภายในตวัอาคารมกีาร
ตกแตง่ในรปูแบบสถาปัตยกรรมสมยัจกัวรรดิน์โปเลยีน มซีุม้ประตูและเสาโรมนั มรีปูปัน้และจติรกรรมฝา
ผนัง ดว้ยการวาดลายหนิอ่อนดว้ยมอื ในปี 1971 ไดเ้ปิดรา้นน้ีเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะล ้าค่าและเครื่องประดบั
หายากและบางชิน้มเีพยีงชิน้เดยีวในโลก มเีวลาใหท้่านเดนิชื่นชมอาคาร งานศลิปะล ้าค่าและเครื่องประดบั
หายากแลว้ ในส่วนของ Lohri Store ยงัมนีาฬกิาชัน้น าระดบัโลกใหท้่านเลอืกซื้อเลอืกชมอาท ิเช่น Patek 
Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-
LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ จากนัน้อสิระใหท้่านเดนิเล่นชมเมอืงซุกหรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์
เนมต่างๆภายในย่านเมอืงเก่า **เพื่อความสะดวกในการเดินชมถ่ายรปูและเลือกซือ้สินค้าต่างๆ อิสระ
ให้ท่านรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั** 
จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่นครซูริค Zurich (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพื้นเมือง 
จากนัน้น าท่านเขา้พกั ณ โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า  

 

วนัทีสิ่บ  สนามบินซูริค  
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

สมควรแก่เวลาใหท้่านเชค็เอ๊าทจ์ากทีพ่กั รถโคช้รอรบัพรอ้มน าท่านออกเดนิทางสู่สนามบินซูริค และเผื่อ
เวลาส าหรบัการท าคนืภาษทีีส่นามบนิ  

13.15 น.  ออกเดินทางจากนครซูริค โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG971 
 
 
 

วนัทีสิ่บเอด็ สนามบินสวุรรณภมิู 
06.10 น.  เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ... 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรือต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

 



 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ  
ท่ีไม่คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ และหากท่ีพกัตามรายการไม่ได้รบัการยืนยนั  

บริษทัฯ ขอท าการเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัหรือเมืองใกล้เคียงให้  
ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 
อตัราค่าเดินทาง 01-11 ก.พ. / 15-25 ก.พ.2565 
 20-30 มี.ค./ 22 มี.ค.-01 เม.ย.2565 
 05-15 เม.ย./ 10-20 เม.ย./ 12-22 เม.ย. / 19-29 เม.ย.2565 

 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัรต์ ัว๋เครื่องบิน** 
 

**ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการท่านละ 4,800 บาท และค่าทิปท่านละ 1,900 บาท  โดยเรียก
เกบ็และช าระพร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้าย** 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 

คิดถึงเขา Switzerland 11Days8Night 
 ทวัรส์วิตเซอรแ์ลนด ์11 วนั 8 คืน /TG 

ก.พ.- มี.ค.2565 เม.ย.2565 

ผูใ้หญ่เดนิทาง 15 ท่าน ราคาท่านละ 116,900 129,900 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (มเีตยีง) 111,900 124,900 
เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน (ไม่มเีตยีง) 109,900 122,900 
ท่านทีต่อ้งการพกัเดีย่วเพิม่ท่านละ 21,500 22,800 

มาตรการความปลอดภยั Covid-19 
- หวัหน้าทวัร,์ มคัคเุทศกท้์องถ่ินและคนขบัรถ ฉีดวคัซีนครบแล้วก่อนรบักรุป๊ 14 วนั 

- รบัจองเฉพาะลูกค้าท่ีฉีดวคัซีนครบแล้ว 14 วนัก่อนเดินทาง 

- รบัเพียงคณะละ 15 ท่านเท่านัน้ เท่ียวสบายใจ 

- เน่ืองจากการเดินทางเข้าสวิตเซอรแ์ลนดจ์ าเป็นต้องท าการลงทะเบยีนในระบบ Swiss Covid-19 Vaccine 

Certificate โดยรองรบัวคัซีน Pfizer / Moderna / J&J / Astraseneca / Sinovac / Sinopharm  

(ทัง้น้ีอาจมีการเปลีย่นแปลงขึ้นอยู่กบัสถานการณ์โดยดจูากประกาศจากทางภาครฐัของสวิตเซอรแ์ลนดเ์ป็นส าคญั)  



 

 

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เขา้พกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
หมายเหตุ 

• อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมจี านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 15 ท่าน ตามข้อก าหนดและเงื่อนไข
ของบริษทัฯและจะต้องช าระมดัจ าหลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 

• การด าเนินการขอวซ่ีาจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วนัท าการ ซ่ึงผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตวัด้วย
ตวัเองและได้รบัการสแกนน้ิวมือจากศนูยร์บัค าร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการ
กรอกในใบรายละเอียดด้านลา่ง และ ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อท าการนัดหมาย  

• กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ ช าระค่าธรรมเนียมในการท าตัว๋อยู่ต่อท่ีสนามบินเดิมได้ไม่เกิน 7 วนั นับจากวนัท่ี
เดินทางออกจากต้นทาง และมีค่าธรรมเนียมในการเลื่อนวนัเดินทาง แต่ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัในวนันัน้ๆ จะสามารถ
ยืนยนัการเดินทางได้และการยื่นวีซ่าจะต้องแยกยื่นวซ่ีาเด่ียว ประกนัต่างๆ ผู้เดินทางจะต้องซื้อเพ่ิมเติม
เพื่อให้ครอบคลุมกบัวนัท่ีเดินทาง ซ่ึงค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีไม่รวมในราคาทวัร ์

• กรณีท่านท่ีมีตัว๋โดยสารแล้ว แล้วเดินทางไมพ่ร้อมหมู่คณะ ตรวจสอบตารางการเดินทางของท่านว่ามีการ
พ านักอยู่ในประเทศอ่ืนมากกว่าในประเทศสวิตเซอรแ์ลนดห์รือไม่ หากมีและระยะเวลาในการพ านักนานกวา่
ในเขตประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ท่านจะต้องด าเนินการยื่นวซ่ีาท่ีประเทศนัน้ๆ แทน โดยท่านจะต้อง
ด าเนินการด้วยตนเอง โดยค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการยื่นวีซ่าประเทศนัน้ๆ ไม่ได้รวมในราคาทวัร์
เช่นเดียวกนั 

อตัราน้ีรวมบริการ 

• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ซูรคิ-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
• ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่านต่อหอ้ง)เน่ืองจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณี

ทีเ่ดนิทาง 3 ท่าน ท่านตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระค่าพกัเดีย่วเพิม่  
• ค่ารถรบัส่งระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุ
• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 
• ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่าธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการ

เดนิทางในต่างประเทศ 
• ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึง่เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี วงเงนิ

คุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋
โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) หากสนใจซือ้ประกนัสุขภาพหรอื
ประกนัภยัการเดนิทางแบบอื่นๆ กรุณาตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัร ์

• ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ่งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่17
พ.ย.2564 หากมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสารหรอืเพิม่เตมิภายหลงัหรอืมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษี
ใดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฎและเงือ่นไขของสายการบนิ 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

• ค่าน ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (20 กโิลกรมั/จ ากดั 1 ใบ/ท่าน) 
• ค่าธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 



 

 

• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดืม่และคา่อาหารทีส่ัง่เพิม่เอง ค่าโทรศพัท ์ ค่าซกัรดี ฯลฯ 
• ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
• ค่าธรรมเนียมวซี่าและค่าบรกิารดา้นการนัดหมายและเอกสาร ท่านละ 4,800บาท โดยช าระพรอ้มค่าทวัรส่์วนทีเ่หลอื 
• ค่าทปิพนักงานขบัรถและทปิหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 1,900บาท โดยช าระพรอ้มค่าทวัรส่์วนที่

เหลอื 
• ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
• ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัราเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิ

ดว้ยตวัท่านเอง 
• ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
• ไม่มสีญัญาณ Wifi และไม่รวมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม   
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ หรอื

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัค่าน ้ามนั, ค่าธรรมเนียมวซี่าทีน่อกเหนือจากทีร่ะบุหรอืค่าแปล 
เอกสาร, ค่าบรกิารทีเ่กีย่วกบัวซีา่ หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

• ค่าธรรมเนียมการลงทะเบยีนในระบบ Swiss Covid-19 Certificate (35.00CHF/ ท่าน) ส าหรบัใชเ้ดนิทางเขา้
สวติเซอรแ์ลนด ์โดยขณะนี้ในการลงทะเบยีนรองรบัวคัซนี Pfizer / Moderna / J&J / Astraseneca / Sinovac / 
Sinopharm และวคัซนี AZ+mRna ทัง้นี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยู่กบัสถานการณ์โดยดจูากประกาศจากทางภาครฐัของ
สวติเซอรแ์ลนดเ์ป็นส าคญั 

• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง 
• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงกอ่นเดนิทาง (ประมาณ

160.00 CHF / ท่าน) ทัง้นี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยู่กบัสถานการณ์โดยดจูากประกาศจากทางรฐับาลเป็นส าคญั 
• ค่าธรรมเนียมบรกิารเกีย่วกบัการด าเนินการลงทะเบยีนระบบ Thailand Pass (ตอ้งลงทะเบยีนออนไลน์ในระบบ Thailand 

Pass ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนักอ่นวนัเดนิทาง https://tp.consular.go.th/) 
• ค่าธรรมเนียมการตรวจโควดิและค่าโรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus)อย่างน้อย 1 วนั เมื่อเดนิทางถงึไทย (การ

เปลีย่นแปลงมาตรการและการเปลีย่นแปลงจ านวนวนัใหด้ปูระกาศจากทางภาครฐัเป็นส าคญั) 
• ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (เฉพาะในกรณีทีต่อ้งการใบก ากบัภาษเีท่านัน้) 
 

ขัน้ตอนการสมคัรร่วมเดินทางกบัทวัร ์

ขัน้ตอน 1 ส่งแจง้เรื่องหรอืแบบฟอรม์การจองทวัร ์+ Copy passport ทีย่งัไม่หมดอายุ และจะตอ้งมอีายไุม่ เหลอื
ไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และกรอกฟอรม์รายละเอยีดส่วนตวัเพิม่เตมิ เมื่อทางบรษิทัฯ ไดเ้อกสารครบทุก
ท่านทีเ่ดนิทางแลว้ จะเริม่ด าเนินการลงทะเบยีนตามขัน้ตอนทีป่ระเทศปลายทางก าหนด 

ขัน้ตอน 2 ส่งแบบฟอรม์กรอกรายละเอยีดเกีย่วกบัการนัดหมายการท าวซี่าโดยละเอยีด เพื่อทางเจา้หน้าทีจ่ะ
ด าเนินการนัดหมายยื่นวซี่าพรอ้มเอกสารประกอบเบือ้งตน้ทีจ่ าเป็นส าหรบัการท านัดหมาย 

ขัน้ตอน 3 ท่านช าระเงนิค่าทวัรส่์วนทีเ่หลอืก่อนการเดนิทางอย่างน้อยก่อนการเดนิทาง 21 วนั เพื่อทีท่างบรษิทั
จะ 
ไดน้ าไปเป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ ในการเดนิทางของคณะทวัร ์

 

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


 

 

การช าระเงิน 
ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 50,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็ทนัที

หลงัจากการจองทวัร ์ส่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว 
 

การยกเลิก 
1.หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 21 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า โดยทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์
ในการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า และ
ค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 
2.หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของค่าทวัร์ รวมถงึบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ้่ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซี่า 
และค่าใชจ้่ายทีจ่ าเป็นอื่นๆ 
3. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
4.กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีลู่กคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท้่านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 
หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ 

หมายเหตุ  

• รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

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

• บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตส่ิอไปในทางเสื่อมเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคนเขา้
เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

• บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
• บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย 
• บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

• บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสารตอ้งสงสยัหรอืถูกตรวจสอบจากเจา้หน้าทีเ่กีย่วกบัการน าสิง่ของตอ้งหา้มเขา้สู่
อาคารสนามบนิหรอืตรวจคนเขา้เมอืงหรอืบนเครื่องบนิหรอืส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาท ิอาวธุปืนทุกชนิด
และส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอดัอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบตา่งๆ/ปืนเดก็เล่น/ปืนจ าลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลกั
เกลยีว/ปืนยงิตะป,ู ธนูและลูกธนูหรอืหน้าไม,้ กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆา่สตัว,์ สเปรยเ์ครื่องเทศ/สเปรยพ์รกิต่างๆ/สเปรยไ์ล่
สตัว/์สเปรยก์รด, แก๊สน ้าตา, วตัถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มดี มดีพบั ใบมดีโกน/ใบมดีคตัเตอร,์ ขวานทุกชนิด, กรรไกรทีย่าว
กว่า 6 ซ.ม.เมื่อวดัจากจุดหมุน, เครื่องมอืส าหรบัศลิปะการต่อสูท้ีม่คีมหรอืปลายแปลม, ดาบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกีย่ว
สนิคา้, สว่านเจาะและหวัเจาะ, เครื่องมอืช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไมม่คีมแต่อาจก่อใหเ้กดิอนัตราย เช่น 



 

 

ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟทบ์อล/ไมก้อลฟ์/ไมฮ้อกกี/้ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไมค้ ้าส าหรบัเล่นสก,ี กระบอง, สนับมอื, วตัถุระเบดิทุก
ชนิด/ดอกไมเ้พลงิ/สารเคมหีรอืส่วนประกอบทีก่่อใหเ้กดิเพลงิเป็นภยัคุกคามต่อความปลอดภยัของอากาศยาน และอื่นๆ 
นอกเหนือจากขา้งตน้ทีเ่ป็นสิง่ตอ้งหา้มตามส านักงานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทยก าหนดและ/หรอืภายใตก้ารประเมนิ
ความเสีย่งดา้นการรกัษาความปลอดภยัการบนิพลเรอืนและการประเมนิภยัคุกคามของส านักงานการบนิพลเรอืนแห่ง
ประเทศไทย (ตามประกาศราชกจิจานุเบกษาวนัที ่26 ม.ีค.2563)   

• ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนักส่วนที่
เกนิ 

• ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสุขภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความช่วยเหลอืและการ
ดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความ
สะดวกส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

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

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

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

• หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ ่ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบห้อง

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

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  



 

 

3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่างอาบน ้า 
ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 
 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าเชงเก้น (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 

ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 15-20 วนัท าการหรือมากกว่าเน่ืองจากสถานการณ์ Covid-19 

- ผู้ยื่นค าร้องต้องแสดงตวัและสแกนน้ิวมอื ณ วนันัดหมายยื่นค าร้องท่ีศนูยย์ื่น 

- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทูตและศนูยย์ืน่ 

- รปูถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องท าการถ่ายใหม่ท่ีศนูยย์ื่น โดยผู้ยื่นค าร้องต้องช าระเงินค่าถ่ายรปูด้วยตนเอง 

- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผู้ยื่นค าร้องช าระเงินด้วยตนเอง 

- ผู้ยื่นค าร้อง กรณุาส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ีเป็นปัจจบุนัท่ีสุด พร้อมกรอกข้อมูลเบือ้งต้นส าหรบัเพื่อใช้ในการ

ท านัดหมาย กรณุากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง พร้อมเบอรโ์ทร.ท่ีสามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอรโ์ทร.ผู้แทน 

ยกเว้น ผู้ยื่นค าร้องสูงอายุมากๆ หรือเดก็เลก็มากๆ 

- เอกสารต้นฉบบัท่ีเป็นภาษาไทย อาทิ ส าเนาหนังสือรบัรองบริษทั / กิจการร้านค้า, ส าเนาทะเบยีนบา้น (กรณีเดก็), 

ส าเนาสูติบตัร (กรณีผู้ท่ีอายุต า่กว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบยีนสมรส, ส าเนาทะเบยีนหย่า, ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, ส าเนาใบ

เปล่ียนนามสกลุ จะต้องถกูแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะบริการท่าน ยกเวน้ ส าเนาหนังสือสญัญาซื้อ

ขาย/สญัญากู้/สญัญาอาชีพพิเศษท่ีมีเน้ือหาระบุเจาะจง กรณุาใช้บริการศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพือ่หลีกเล่ียง

ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผู้ยื่นค าร้องจะต้องช าระด้วยตนเอง 

 
• หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน  

o โดยนับวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนังสอืเดนิทาง  

o หน้าหนังสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ทา่นทีม่ปีกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ  



 

 

 

• รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู 
เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกน

รปูลงบนวซี่า (ไม่ควรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใส่แว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใส่คอนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อายส ์** 
 

• ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุน้อยกว่า 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

• หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ้์านและเบอรมื์อถือ  
• ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
• ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชื่อ 
• ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล 
• ส าเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
 
• หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

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

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นังสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชุด (หนังสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัยื่นวซี่า) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนังสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บ้าน   
• หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
• หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นับสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นังสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  (หนังสอืรบัรองการเรยีนออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัยื่นวซี่า) 



 

 

 
• หลกัฐานการเงิน   

-  สเตทเม้นท์จากธนาคารบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั ขอยอ้นหลงั 6 เดอืน และอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัทีสุ่ด
หรอืไมต่ ่ากว่า 15 วนันับจากวนันัดหมายยื่นวซี่า พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัช ี
- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่มหรอื 1 บญัช ีกรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ยหรอื statement 

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

ใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบุความสมัพนัธเ์พื่อชีแ้จงต่อสถานทตูอกี 1 ฉบบัดว้ย  โดยเฉพาะคู่
สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแล้วกต็าม หากมกีารเงนิใน
บญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าตอ้งขอหนังสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้ม
ระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงตอ่สถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 

• กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสียหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแตง่กายสุภาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซี่าของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแตล่ะประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แตห่าก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นังสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 



 

 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                   

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเขา้ยโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ย่ืนค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย์ื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม ่
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยวา่งไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 



 

 

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

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

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

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

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

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

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

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

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

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

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

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

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

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

 โทรศพัทมื์อถือ................................................. อีเมลล ์...........................................................................  
 

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

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเกี่ ยวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

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

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



 

 

  

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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