
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SQR06 FOLLOW YOUR DREAM SWITZERLAND  
จุงเฟรา เซอร์แมท อินเตอรล์าเคน เบิรน์ ลเูซิรน์ เจนวีา อินเซลท์วอลด์  8วนั 5คืน  

 

เชค็อนิไฮไลทห์ลกั สวติเซอรแ์ลนด ์เมอืงแหง่สวรรค์ 
นงัรถไฟและกระเช้า Eiger Express พิชิต ยอดเขาจงุเฟรา "TOP OF EUROPE" 

สัมผัสวิวหลกัลา้น ชมความสวยงาม ยอดเขาแมทเธอร์ฮอรน์ กลางหบุเขา "หมูบ่า้นเซอร์แมท''  
นําตกไรน์ นําตกขนาดใหญ่ทีสดุในทวปียุโรป เช็คอนิ ปราสาทซิลยอง ทะเลสาบเบรียนซ์ 
ทะเลสาบทนู นา ิกา ไซท้์ กล็อคเค่ สะพานไม้ซาเปล อนุสาวรีย์สิงโตหนิ ช้อปปง เมืองซกุ 

 

เดินทางโดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS (QR) 

“สายการบินทดีทีสุีดในโลก (The World's Best Airline)” 
นาํหนกัสมัภาระโหลดใต้ทอ้งเครือง 25 Kg. / CARRY ON 7 Kg.    
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วันเดนิทาง ราคาผู้ใหญ่  
(บาท) 

ราคาเดก็ 2-11 ป   
(บาท) 

ราคาเดก็  2-11 ป 
ไม่เสริมเตียง 

(บาท) 

พักเดียว / 
เดินทางทา่นเดียว 

เพิม (บาท) 

ทนีงั หมายเหต ุ

02-09 พฤษภาคม 2566 76,900 
ไม่มีราคาเด็ก 

(Infant ไม่เกิน 2 ป 

ราคา 14,500 บาท) 

 

69,400 14,500 25  

16-23 พฤษภาคม 2566 76,900 69,400 14,500 25  

13-20 มถุินายน 2566 76,900 69,400 14,500 25  

22-29 มถินุายน 2566 77,900 70,400 14,500 25  

ไม่รวมคา่บริการและยนืวีซ่า (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) 5,500 บาท 

 

 FLIGHT:  
DEPARTURE :    QR831 BKK-DOH 19.25-22.40   / QR101 DOH-GVA 01.55-07.20   
RETURN    :    QR096 ZRH-DOH 16.40-23.20 / QR836 DOH-BKK 02.20-13.10    
 
 

 

วันท ี โปรแกรมท่องเทียว เช้า เทยีง เย็น โรงแรม 

1 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -ทา่อากาศยานนานาชาติฮามัด แวะพัก
เปลยีนเครือง QR831 BKK-DOH 19.25-22.40    

    

2 

QR101 DOH-GVA 01.55-07.20 ท่าอากาศยานนานาชาติเจนีวา 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – เมืองเจนีวา – เก้าอีสามขา – นา ิกา
ดอกไม้ – นําพุจรวดเจ็ทโด - เมืองโลซานน์ – สวนเดอน็องตู - รูป
ปนลิง 3 ตัว ปดหู ปดปาก ปดตา – ศาลาไทย – Olympic museum 
เมืองเวเว่ย์ – ส้อมยักษ์ - รูปปนชาลีแชปปลิน - เมืองมองเทรอซ์ 

   
Hotel de Chially 3*  
หรือระดับใกล้เคียงกัน 

3 
เมืองมองเทรอซ์ - รูปปนเฟรดดี เมอร์คิวรี -  ปราสาทซิลยอง -  
เมืองทาซ -  หมู่บ้านเซอร์แมท – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น - สะพาน 
Kirchbrücke                                                                                                                  

   
   Hotel Elite Tasch 3* 
หรือระดับใกล้เคียงกัน 

4 
กรุงเบิร์น – บ่อหมีสีนําตาล - นา ิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ – เมืองอินเตอร์
ลาเคน – ทะเลสาบทนู – สวนเฮอเฮ่อมัท – Unterseen –Kirchhofer 
& Hoheweg 

   

Hotel Central 
Continental 3*  

หรือระดับใกล้เคียงกัน 

5 

เมืองอินเตอร์ลาเคน – เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน – สถานีไอเกอร์เกลต
เชอร์ – ยอดเขาจุงเฟรา –ปราสาทนําแข็ง – อัลไพน์ เซนเซชัน – 
สฟงซ์ฮอลล์ - เมือง Isaltwald - ทะเลสาบเบรียนซ์ Crash landing 
on you bridge - เมืองลูเซร์ิน 

   
ibis Styles Luzern 3* 
หรือระดับใกล้เคียงกัน 

6 
เมอืงลูเซิร์น – สิงโตหนิแกะสลกั - ชมสะพานไม้ชาเปล -
Schwanenplatz – เมอืงซกุ - หอนา ิกา Zytturm Zug –  
Lohri AG Store – เมอืงชาฟฟเฮาเซิน – นําตกไรน์ – เมืองซูริค              

   

Intercity Hotel Zurich 
Airport 4*  

หรือระดับใกล้เคียงกัน 

7 

เมอืงซูริค - สะพาน Münsterbrücke - โบสถ์ Fraumünster - 
โบสถ์ Grossmünster –โบสถ์เซนต์ปเตอร์ –ถนนบานโฮฟซตราส
เซอร์ -  ทา่อากาศยานนานาชาติซูริค - ท่าอากาศยานนานาชาติฮา
มัด  แวะพักเปลยีนเครือง QR096 ZRH-DOH 16.40-23.20 

    

8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  QR836 DOH-BKK 02.20-13.10        
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16.30 น.  พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชัน 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน QATAR 

AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าทีบริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเปาก่อนขึนเครือง  

19.25 น.   นําท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา ประเทศสวติเซอร์แลนด์ โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เทยีวบินที QR831 

22.40 น.  เดนิทางถึง ทา่อากาศยานนานาชาติฮามัด ประเทศกาตาร์  แวะพักเปลยีนเครือง 

 
 

 

 

01.55 น. นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเจนีวา โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เทยีวบินที QR101 
07.20 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเจนีวา ประเทศ

สวติเซอร์แลนด์ นําท่านผ่านขนัตอนการตรวจคนเขา้เมอืง
และพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถินช้ากว่าประเทศไทย 
6 ชัวโมง) จากนันนําท่านเดินทางเช็คอินเข้าทีพักและให้
ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย จากนันนําท่านเดินทางสู่ 
เมืองเจนีวา (Geneva) (ระยะทาง 7 ก.ม. / 30 นาท)ี เมือง
ทีได้ชือว่าเปนศูนย์กลางทางการเงิน และ การทูตตังอยู่
มากทีสุดในโลก เปนเมืองใหญ่อันดับสองของประเทศ 
(รองจากเมืองซูริค) พาท่านถา่ยรูปเช็คอนิแลนดม์าร์คชอื
ดัง เก้าอีสามขา (The broken chair) ถูกสร้างขึนในป 
1997 โดยตังอยู่ที จัตุรัส Place des Nations เปนจัตุรัสที
เก่าแก่ทีสุดในเจนวีา ภายรอบบริเวณทีแห่งนีมทีงัร้านค้า ร้านอาหาร และคาเฟมากมาย มีบริเวณให้ทุกท่านได้แวะถา่ยภาพ
และพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย โดยตัวเก้าอีตังประชันหน้าประตูทางเข้าสํานักงานสหประชาชาติ สร้างขึนหลังจากการ
ประชุมนานาชาติทีประเทศแคนาดา ความหมายของมันก็เพือเปนการต่อต้านสงครามและเก้าอีสามขาก็เปรียบเสมือน
ผู้เคราะห์ร้ายจากสงครามนันเอง จากนันนําท่านเช็คอิน นา ิกาดอกไม้ (Flower Clock)ท จุดถ่ายรูปสําคัญตังอยู่ด้าน
หนึงของสวน Jardin Anglais ทตีิดกับถนน มองข้ามไปจะเห็น ร้านสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ดอกไม้จะถูกจัดเรียงให้มี
สีสัน จากนันแวะถ่ายภาพกับ  นําพุจรวดเจ็ทโด (Jet d-Eau) ทมีีนําพุพุ่งสูงถึง 400 ฟุตเหนือทะเลสาบเจนีวา นอกจาก
เต็มไปด้วยพืนทีสีเขยีวแล้ว ยังมีพืนทีเขตเมืองเก่าทีมีตรอกซอกซอยทีมีความน่าสนใจทางประวตัิศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทยีง   รับประทานอาหารเทียง (มอืที1) 

วันทีสอง     ท่าอากาศยานนานาชาติเจนีวา ประเทศสวติเซอร์แลนด์ – เมืองเจนีวา – เก้าอีสามขา – นา ิกาดอกไม้ – นาํพุจรวดเจ็ทโด -  
                    เมืองโลซานน์ – สวนเดอน็องตู - รูปปนลิง 3 ตัว ปดหู ปดปาก ปดตา – ศาลาไทย - Olympic museum – เมืองเวเวย่์ – 
                    ส้อมยักษ์ -  รูปปนชาลีแชปปลนิ - เมืองมองเทรอซ ์           อาหาร เทยีง,เยน็ 
                      

วันทีหนึง      ท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ -ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด แวะพักเปลยีนเครือง                                                
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 นําท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) (ระยะทาง 65 ก.ม. / 1 ชม.) เมืองเล็ก ๆ ทีตังอยู่ติดกับทะเลสาบเจนีวา

ทางด้านเหนือ มีวิวทิวทัศน์ทีสวยงาม มีภูเขาโอบล้อม พร้อมทังทะเลสาบกว้างใหญ่ บ้านเรือนเต็มไปด้วยตึกและอาคาร
รูปทรงคลาสสิก จากนันอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยที  สวนเดอน็องตู (Le Denantou) เปน สวนสาธารณะขนาด

ใหญ่ โดยบริเวณหัวมุมของสวน จะมีบันไดเล็ก และเดินเลยขึนไปอีกนิดหน่อยสวนสาธารณะทีมี รูปปนลิง 3 ตัว ปดหู ปด
ปาก ปดตา (Three monkey monuments) อันเปนสถานทีทรงโปรดของในหลวงเมือทรงพระเยาว์ และ ถ่ายรูปกับ 

ศาลาไทย (Pavillon Thaïlandais) ทีรัฐบาลไทยส่งไปตังในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ ถ่ายภาพด้านนอกที 
Olympic museum พิพิธภัณฑ์ทบีอกเล่าเรืองราวเกียวกับโอลิมปค ตังอยู่ใกล้กับทะเลสาบเจนีวา รอบๆพิพิธภัณฑ์ยังมี

สิงบอกเล่าเรืองราวมากมาย เช่น ลู่วิง หรือรันเวย์รัวไม้อีกด้วย  

 

 

 

 

 

 

 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (Vevey) (ระยะทาง 26 ก.ม./ 30 
นาที ) เมืองทีแสนโรแมนติกและน่า รัก ตังอยู่ ใน รัฐโวของ

สวิตเซอร์แลนด์ นักท่องเทียวต่างก็ขนานนามเวเว่ย์ให้เปนไข่มุก
แห่งริเวียร่าสวิส Pearls of the Swiss Riviera แวะถา่ยรปูกบัจดุ

ไฮไลท์ของเมือง เริมต้นที ส้อมยักษ์ (The Fork) ส้อมยักษ์นีเปน
ผลงานของศิลปนสวิส Jean-Pierre Zaugg สร้างขึนเพือเฉลิม

ฉลองพิพิธภณัฑ์ Alimentarium ครังแรกทีส้อมยักษ์ได้ปกลงใน

ทะเลสาบคือป 1995 แต่อยู่ได้เพียงปเดียว ส้อมยักษ์ถูกย้ายไปอยู่
ในสวนเมืองลูเซิร์นมากกว่าสิบป ก่อนทชีาวเมือง เวเว่ย์จะยืนเรือง

เพือทวงคืนส้อมนีสําเร็จ และกลายเปนสัญลักษณ์ของเมือง เปนแหล่งท่องเทียวสําคัญเคียงคู่กับ รูปปนชาลีแชปปลิน 

(Charlie Chaplin) ศิลปนชาวอังกฤษทีมีผลงานสร้างชือเสียงในอเมริกาทีมีชือเสียงโด่งดังมากและเขาเลือกเวเว่ย์เปน

สถานทีพักกายใจในบันปลายของชีวติ ชวีิต นําท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) (ระยะทาง 10 ก.ม./ 30 นาท)ี 
เปนเมืองเล็กๆน่ารักริมทะเลสาบเจนีวา ทีล้อมรอบด้วยไร่ไวน์และมีแบล็คกราวด์เปนเทือกเขาแอลป  

เย็น     รับประทานอาหารเย็น (มือที2) 
ทพัีก : Hotel de Chially 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

   (ชอืโรงแรมทีท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง) 
 

 
 
 
 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มอืที3) 

วันทสีาม     เมอืงมองเทรอซ์ - รูปปนเฟรดดี เมอร์คิวรี -  ปราสาทซลิยอง -  เมืองทาซ -  หมูบ่้านเซอร์แมท – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น   

                    สะพาน Kirchbrücke                                                                                                                          อาหาร เชา้,เทยีง,เยน็ 
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พาท่านเทียวเช็คอิน รูปปนเฟรดดี เมอร์คิวรี (Freddie Mercury Status) เขาเปนนักร้อง นักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์

ชาวบริติช เปนทีรู้จักดีในฐานะนักร้องนําวงควีน วงร็อกทีมีชือเสียงมาก ๆ  บุคคลโด่งดังไปทัวทะเลสาบเจนีวา ถ่ายภาพ
ด้านหน้า ปราสาทซิลยอง (Chillon castle) ปราสาทสไตล์กอทิกแห่งมองเทรอซ์ เปนปราสาทแห่งตระกูลซาวอย อายุ

เก่าแก่กว่า 1,000 ป เปนปราสาทแห่งความภูมิใจของชาวสวิส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทยีง   รับประทานอาหารเทียง (มอืที4) 
นํ า ทุ ก ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  เ มื อ ง ท า ซ  (Tasch) 
(ระยะทาง 140 ก.ม. / 2 ชม.) นําท่านเดินทางสู่ 
หมู่บ้านเซอร์แมท Zermatt ด้วย Shuttle Train 
จากสถานีรถไฟทาซสู่สถานีรถไฟเซอร์แมท 
(ราคาทัวร์รวมค่าโดยสารสําหรับการเดินทางสู่
เซอร์แมทแล้ว) ให้ท่านเดินเทียวชมหมู่บ้านเซอร์
แมททีมีบรรยากาศสบายๆล้อมด้วยเขาสูง
สวยงาม เปนเมืองทีปลอดมลพิษทางอากาศ
เพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้นํามันเชือเพลิง 
แต่ใช้แบตเตอรีเท่านัน เซอร์แมทเปนเมืองทีมี
ประชากรน้อยมาก และอาชีพหลักของคน
พืนเมือง คือพนักงานโรงแรมและร้านอาหาร 
ซึงรายได้หลักของเมืองนีมาจากการท่องเทียวในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว ในวันทีอากาศเอืออํานวย จากเมืองด้านล่างนี
ถ้าสภาพอากาศดแีละสดใด จะสามารถมองเหน็ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ทีได้ชอืว่าเปนยอดเขาทมีีรูปทรงสวยทีสุดในสวิส 
ทีความสูง 3,833 เมตรเหนือระดับนําทะเล ซึงความสูงของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สูงเด่นเปนสง่าท่ามกลางเทือกเขา
แอลป และมีรูปทรงทเีปนเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแมทเทอร์ฮอร์น แบบสามเหลียมคล้ายปรามิดทจีุดสูงสดุบนยอด และมี
ความโดดเด่นไปอีกเมือเอกลักษณ์เฉพาะตัวนีได้เปนโลโก้ของช็อคโกแล็ตดังทับเบอร์โรน จากนันพาท่านแวะเช็คอิน 
สะพาน Kirchbrücke จะเปนบริเวณทีมีแม่นํา Vispa ไหลผ่าน สีของแม่นํานีจะมีสีเปนสีเทาๆ เพราะเกิดจากการละลาย
ของทานนําแข็ง จากตรงสะพานสามารถมองเห็นยอดเขา Matterhorn ได้อีกด้วย ให้เวลาท่านอิสระเลือกเดินชม
บรรยากาศความสวยงามของหมู่บ้านเซอร์แมทตามอัธยาศัย หรือ Optional tour!! นังรถไฟสาย Gornergrat bahn 
หรือทีรู้จักกันในชือ รถไฟไต่เขา ขึนสู่ยอดเขากอร์นเนอร์แกรต (Gornergrat) เพือชมความสวยงา มของยอดเขา 
Matterhorn โดย สถานีรถไฟตังอยู่ในเมือง Zermatt รถไฟขึนเขา Gornergrat เส้นทางนใีช้เวลา 33 นาทีจาก Zermatt 
ไปยัง Gornergrat รถไฟเริมปนขึนไปในระดับความสูงมากกว่า 1,500 เมตรถึง 3,100 เมตรเหนือระดับนําทะเล ท่าน
สามารถแวะลงทีสถานีกลาง Findelbach, Riffelalp, Riffelberg และ Rotenboden ในแต่ละสถานีจะมีไฮไลท์ของ
ธรรมชาติพร้อมวิวของ Matterhorn สถานีส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยหิมะเกือบตลอดทังป อิสระตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัด
หมาย (ค่านังรถไฟสาย Gornergrat bahn ไม่รวมในค่าทัวร์ ราคาอาจมีการปรับเปลียนโปรดติดต่อเจ้าหน้าทีเพือซือ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7-14วนัก่อนเดินทาง ) 

เย็น     รับประทานอาหารเย็น (มือที5) 
ทพัีก : Hotel Elite Tasch 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

   (ชอืโรงแรมทีท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง) 
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เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มอืที6) 

นําท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Bern) (ระยะทาง 230 ก.ม. / 3.30 ชม.) นครหลวงอันงามสง่าของประเทศ และเปนเมือง
มรดกโลกอันลําค่าทไีด้รับการอนุรักษ์มาสู่ปจจุบันเบิร์น ถูกสร้างขึนในยุคกลางของยุโรปองค์การยูเนสโก้ประกาศให้ส่วน

หนึงของเบิร์นเปนเมืองมรดก  
เทยีง    รับประทานอาหารเทียง (มือที7) 

พาทุกท่านเยียมชม บ่อหมีสีนําตาล (Bear Pit) เมือมาถึงเมืองนีก็ต้องแวะเข้ามาชมเจ้าหมีก่อน ซึงเปนสัญลักษณ์ของ
กรุงเบิร์นทีว่าสญัลักษณ์ของกรุงเบิร์น เพราะว่ามีประวัติความเปนมาเก่าแก่ ตังแต่สมัยผู้ครองเบิร์นในยุคนันได้ออกล่า

สัตว์ สัตว์ตัวแรกทีล่าได้ คือ หมี นา ิกา ไซท้์ กล็อคเค่ (ZYTGLOGGE) หอนา ิกายุคกลางทมีีชือเสียงทสีุดของย่านเมอืง
เก่าเบิร์น ถูกสร้างขึนในศตวรรษที 13 อายุ 800 ป มีโชว์ให้ดูทุกๆชัวโมงทีนา ิกาตีบอกเวลา ปจจุบันเปนหนึงใน

สัญลักษณ์ทีมีชือเสียงมากทีสุดของกรุงเบิร์น  

 

จากนันนําทุกท่านเดินทางสู่  เมืองอินเตอร์ลาเคน 

(Interlaken) (ระยะทาง 60 ก.ม. / 1 ชม.) เมืองตาก
อากาศเล็กๆทีสวยเหมือนในฝน เปนเมืองแห่งสอง

ทะ เลสาบ ตังอยู่ ระหว่างทะเลสา บ ทูน  Thun และ

ทะเลสาบเบรียนซ์ Bienz ล้อมรอบด้วยภูเขามีทิวทัศน์

บริสุทธิและสวยงามมาก  แวะใ ห้ท่านถ่ายภ าพกับ 

ทะ เล สา บ ทูน  (Lake Thun) เป นท ะ เลส าบ บ ริเวณ
เทือกเขาแอลป ในอดีตทะเลสาบแห่งนีเปนทะเลสาบผืน

เดียวกับทะเลสาบเบรียนซ์ เคยมีชือว่า ทะเลสาบเว็นเดิล 
(Wendelsee) แต่ในคริสต์ศตวรรษที 10 ทะเลสาบเวน

เดิลก็แยกออกเปนสองทะเลสาบ คือทะเลสาบทูน กับ
ทะเลสาบเบรียนซ์ โดยมีแม่นําอาเรเปนแม่นําทีคอยเชอืม

ทะเลสาบทังสองแทน โดยทีแม่ นําอาเรจะไหลจาก
ทะเลสาบเบรียนซ์ มาสู่ทะเลสาบทูน เนืองจากผิวนําของ

ทะเลสาบบรีเอินซ์นันอยู่สูงกว่าของทะเลสาบทูน สวน
เฮอเฮ่อมัท (Hohematte) พืนทีเปดโล่งสีเขียวของ

เมือง เปนสนามหญ้าสีเขียวกว้างใหญ่อยู่หน้าโรงแรม 
The VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & Spa มี

วิวอันสวยงามซึงสามารถมองเห็น 3 ยอดเขาได้ทงัยอด
เขาไอเกอร์ (Eiger), เมินช์ (Mönch) และยอดเขายุงเฟ

วันทีสี       กรุงเบิร์น – บ่อหมีสีนําตาล - นา ิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ – เมืองอินเตอร์ลาเคน – ทะเลสาบทูน – สวนเฮอเฮ่อมัท – Unterseen –  

                Kirchhofer & Hoheweg                                                                                                                    อาหาร เชา้,เทียง,เย็น 
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รา(Jungfraujoch) อิสระให้ท่านเดินเล่นและไปถ่ายภาพกับ  ย่านเมืองเก่า Old Town หรือเรียกว่า Unterseen ตังอยู่

เลียบกับแม่นําอาเร่ บริเวณเชิงเขา Harder เมืองเก่าแห่งนีก่อตังมาตังแต่ป1471 อาคารหลายๆ แห่งยังคงถูกอนุรักษณ์
เอาไว้อย่างดี พาท่านช้อปปงท ีKirchhofer & Hoheweg มีทังร้านค้าและร้านอาหารมากมาย ให้ท่านได้อิสระช้อปปงตาม

อัธยาศัย  
เย็น            รับประทานอาหารเย็น (มอืที8) 

ทพัีก : Hotel Central Continental 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชอืโรงแรมทที่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง) 
 
 

 

 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มอืที9) 

นําท่านเดินทางสู่  เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน (Lauterbrunnen) (ระยะทาง 19  ก.ม. / 30 นาที) จากนันนําท่านเดิน ทางโดย
รถไฟ 2nd CLASS สู่ สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ (Eigergletcher station) ซึงเปนจุดเชือมต่อกับรถไฟจุงเฟราทีจะนํา

ผู้โดยสาร ยอดเขาจุงเฟรา (JUNGFRAUJOCH) จุดทีสูงทีสุดของยุโรป บนเทือกเขาแอลป ล้อมรอบด้วยภูเขาไอเกอร์ 

เมินช์ และจุงเฟรา นอกจากนีทนียีังเปนบริเวณแรกในเทือกเขาแอลปทไีด้รับการขึนทะเบียนเปนมรดกโลกอีกด้วย นําทา่น

เทียวชม ปราสาทนําแข็ง (Ice palace) สร้างขึนจากกองนําแข็งทีก่อตัวอยู่ใต้ระเบียงชมวิวลงไป 20 เมตร เปนจุดถ่ายรูป

สวยๆทีนีซึงเกิดจากไกด์ภูเขา 2 คนได้เริมสลักนําแข็งเข้าไปเปนโถงกว้างขนาด 1,000 ตารางเมตร โดยใช้เพียงสิวเจาะ
นาํแขง็และเลือยในป 1930 โดยทําทางเดินเหมอืนโพรงถําเข้าไป เพือชมรูปสลักนาํแข็งต่างๆ อุณหภูมิภายในถําจะคงทอียู่

ที  - 3  อ ง ศ า  อั ล ไ พ น์  เ ซ น เ ซ ชั น ( Alpine Sensation 
Adventure Tunnel)หนึงในสถานที เ ทียวของจุงเฟรา 

อุโมงค์ความยาว 250 เมตร แสดงเรืองราวของการรถไฟ
จุงเฟราและการพัฒนาของการท่องเทียวในเขตเทือกเขา

แอลป มีจอภาพยนตร์  360 องศาทีสฟงซ์ฮอลล์  โดย

ภาพยนตร์จะนําพาผู้ชมเข้าสู่โลกอัลไพน์ทีล้อมรอบจุงเฟรา 
สฟงซ์ฮอลล์ (Sphinx Observatory) ขึนลิฟต์ทีเร็วทีสุดใน

สวิตเซอร์แลนด์ไปเพียง 25 วินาทีก็จะถึงห้องชมวิวทีจะ

มองเห็นธารนําแข็งได้ในทุกสภาพอากาศ ซึงในวันฟาใสจะ

สามารถเปดออกไปยังลานชมวิวกลางแจ้งทีอยู่สูงจากระดับนําทะเล 3,571 เมตร พร้อมวิวธารนําแข็งอเล็ตช์ มองเลยไป
ถึงฝรังเศส เยอรมนีและอิตาลีได้อีกด้วย 

วันทหี้า       เมืองอินเตอร์ลาเคน – เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน – สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ – ยอดเขาจุงเฟรา –ปราสาทนาํแข็ง – 

                   อัลไพน์ เซนเซชัน – สฟงซฮ์อลล ์- เมือง Isaltwald - ทะเลสาบเบรียนซ์ Crash landing on you bridge - เมืองลูเซิร์น                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                 อาหาร เช้า,เทยีง,เยน็ 
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เทยีง  รับประทานอาหารเทียง (มือที10) 

จากนันนําท่านเดินทางลงจากยอดเขาจุงเฟรา โดยรถไฟ 2 nd  CLASS จากสถานี Lauterbrunnen สู่สถานี  

Eigerglertcher เพือนังกระเช้าลอยฟา Eiger Express กลับสู่ สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ (Eigergletcher station) (ตัว
กระเช้าลอยฟาและรถไฟรวมในค่าทัวร์แล้ว) และพาทุกทา่นเดินทางสู ่เมืองอิเซลทว์อลด์ (Iseltwald) (ระยะทาง 27 ก.ม. / 

45 นาที) เปนชุมชนขนาดเล็กทีมีการใช้ชีวิตกันอยู่อย่างเปนธรรมชาติมาก ซึงเหมาะสําหรับผู้ทีต้องการหลีกหนีจากความ
เปนอยู่ในเมืองอย่างแท้จริง เพราะทีนีมีร้านอาหารเพียงไม่กีร้าน ส่วนร้านมินิมาร์ทแทบจะหาไม่ได้เลย สิงทีถือว่าเปน

รางวัลของทีนคีือทิวทัศน์ความงามตามธรรมชาติทีมี ทะเลสาบเบรียนซ ์(Brienz Lake) อยู่เบืองหลัง ทีนกี็เปนอีกสถานที
หนึงทีคนนิยมมาเดินท่องเทียว และถ่ายกับสะพานชือดงัทีเปนทถี่ายทําซีรียช์ือดัง Crash landing on you หรือสหายผู้

กองนันเอง จนสะพานนีได้รับชือใหม่ว่า Crash landing on you bridge ในฉากทีพระเอกนังเล่นเปยโนซึงเปนภาพจํา
ของแฟนๆซีรีย์เรืองนีทุกท่าน นําท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซริ์น (ระยะทาง 60 กม. / 1 ชม.)  ในเมืองลูเซิร์นส่วนใหญ่รวมตัว

กันในเขตเมืองเก่าและบริเวณทะเลสาบ 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

เย็น             รับประทานอาหารเย็น (มือที11) 
ทพัีก : ibis Styles Luzern 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชอืโรงแรมทที่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง) 

 

 
 

 

 
เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มอืที12) 

วันทหีก      เมืองลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก - ชมสะพานไม้ชาเปล – Schwanenplatz – เมืองซุก - หอนา ิกา Zytturm Zug –  

                  Lohri AG Store – เมืองชาฟฟเฮาเซิน – นาํตกไรน์ – เมืองซรูิค                                                 อาหาร เช้า,เทยีง,เย็น 
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พาท่านเดินทาง เช็คอินทีเทียวเมืองลูเซิร์น เริมจากสัญลักษณ์ของเมืองคือ สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of 

Lucerne) ทีแกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพือเปนอนุสรณ์รําลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตทีเกิดจาก
การปฏิวัติในฝรังเศสเมือป ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึงมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่าน 

แม่นํารอยส์ (Reuss  River) ซึงเปนเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นเปนสะพานไม้ทีมีหลังคาทีเก่าแก่ทีสุดในยุโรป 
สร้างขึนเมือป ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมภีาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิสตลอดแนวสะพาน อิสระเดินเลน่ที 

Schwanenplatz ทีนีเปนแหล่งช้อปปงหลักสําหรับนักท่องเทียวทีมาเยือนลูเซิร์น มีร้านค้ามากมายทีนี ร้านกาแฟ 
ร้านอาหาร มีโรงงานนา ิกาโรเล็กซ์ในบริเวณนีด้วย ร้านค้ารอบๆขายงานฝมือสวิสท้องถิน ร้านค้าบางร้านขายของที

ระลึก ชอ็คโกแลต เครืองประดับ ฯลฯ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทยีง  รับประทานอาหารเทียง (มือที13) 

นําท่านเทียวชม เมืองซุก (ZUG) (ระยะทาง 31 ก.ม./ 1 ชม.)  

เปนเมืองทีรํารวยทีสุดในประเทศ และซุกเปนเมืองทีติด

อันดับหนึงในสิบของโลกเมอืงทีสะอาดทสีุด เปนเมืองเกา่ที

คงความสวยงามของพืนหินแบบยุโรปในยุคกลาง และยัง
เปนเมืองทีตังอยู่บนทะเลสาบ นําท่านถ่ายภาพกับ  หอ

นา ิกา Zytturm Zug ซึงเปนผลงานชินเอกอีกชินหนงึที
ตังอยู่ในเมืองซุกเปนหอคอยสูง 52 เมตรทีมีหลังคาทีมี

ลวดลายโดดเด่นเปนสีฟาขาว และนา ิกาทีตังอยู่เปน

นา ิกาดาราศาสตร์ ทีสามารถบอกข้างขึนข้างแรมของ

พระจันทร์ บอกวันในสัปดาห์ได้ด้วย อิสระช้อปปงท ีLohri 
AG Store ทีมีนา ิกาชันนําระดับโลกให้ท่านเลือกซือเลือก

ชมอาทิ  เช่น  Patek Philippe, Franck Muller Cartier , 

Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, 
Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯ ล ฯ 

จ า ก นั น นํ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  เ มื อ ง ช า ฟ ฟ เ ฮ า เ ซิ น 
(Schaffhausen) (ระยะทาง 95 ก.ม. / 1.30 ชม.) เมืองทตีงั

อยู่ทางตอนเหนือของประเทศ ซึงตังอยู่ในวงล้อมของ
ประเทศเยอรมนีทัง 3 ทิศทาง โดยมี แม่นําไรน์ (Rhein) 

ไหลผ่านเมือง ให้ท่านชมความงามของ นําตกไรน์ เปน
นาํตกขนาดใหญ่ทีสุดของทวีปยุโรป ตังอยู่บนแม่นําไรน์บริเวณพรมแดนระหว่างรัฐชาฟเฮาเซินกับรัฐซูริค นําตกแห่งนีมี

ความกว้าง 150 เมตรและสูง 23 เมตร ให้ท่านอิสระถ่ายภาพเก็บความประทับใจกับความสวยงามของนําตกไรน์ นําท่าน
เดินทางสู ่เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 35 กม./ 45 นาที) เปนเมืองทีมีขนาดใหญ่ทีสุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเปน

เมืองหลวงของรัฐซริูค 
เย็น            รับประทานอาหารเย็น (มอืที14) 

ทพัีก : Intercity Hotel Zurich Airport 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชอืโรงแรมทที่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง) 
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เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มอืที15) 

นําท่านเก็บภาพความประทับใจกับสถานทีต่างๆ 
สะพาน Münsterbrücke หรือเปนทีรู้จักกันในนาม 

Helmhausbrücke เปนสะพานข้ามถนนและเดิน
เท้าทีเปดขึนในป 2381 ตังอยู่เหนือแม่นํา Limmat 

ในใจกลางเมืองซูริค สะพานสามารถเดินข้ามไปมา

ได้ ระหว่างสองฝงของโบสถ์สําคัญของซู ริค

ฟากนึงมี  โบสถ์ Fraumünster ทีเลืองชือเรือง
ความงดงามของกระจกสี ซึงโบสถ์นับเปนไฮไลท์

ของเมืองชูริคเลยก็ว่าได้ เปนโบสถ์นิกายโปรแตส
แตนท์ทีมีจุดเด่นอยู่ทีเปนหอคอยตึกคู่แฝด และ

สถาปตยกรรมแบบโรมัน และอีกฝากเปน โบสถ์ 

Grossmünster ออกแบบมาในรูปแบบประตูแกะสลักในศิลปะยุคกลาง อิฐหินถูกใช้ในการก่อสร้างตัวโบสถ์ ยังมีการ

ตกแต่งด้วยหน้าต่างกระจกทีมีสีสันทันสมัยโดยจิตรกรชาวสวิส Augusto Giacometti โบสถ์เซนต์ปเตอร์ (St. Peter’s 
Church) ตกแต่งด้วยสถาปตยกรรมสไตล์โกธิค ไฮไลท์ทีสําคัญคือมีหอนา ิกาขนาดใหญ่โดยหน้าปดของหอนา ิกามี

เส้นผ่านศูนย์กลาง 8.7 เมตร ขึนชือว่าเปนหอนา ิกาทีใหญ่ทีสุดในทวีปยุโรป จากนัน อิสระให้ท่านช้อปปงตามอธัยาศัยที 

ถนนบานโฮฟซตราสเซอร์ (Bahnhofstrasse) ถนนนีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร ทีรู้จักในระดับนานาชาติว่าเปน
ถนนช้อปปง มีร้านค้าให้ได้เลือกซือของกันมากมาย ได้รับการขนานนามว่าเปนถนนทีแพงทสีุดในโลก ไม่ว่าจะเปน Gucci, 

Armani, Prada, Chanel, Dior, Burberry, เปนต้น  
จากนนันําทา่นเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค เพือเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

16.40 น.      เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบนิ QATAR AIRWAYS (QR)  เทยีวบินท ีQR096 
23.20 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด ประเทศกาตาร์  แวะพักเปลยีนเครือง 

02.20 น.    เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบิน QATAR AIRWAYS (QR) เทยีวบินที QR836 

 
 

 
13.10 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพ 

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

หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมกีารสลับวนัหรือเปลียนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
ขนึอยูก่ับตามสถานการณท์อ้งถนิ สถานททีอ่งเทียว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิน ณ เวลานนั 

           ทงันีการเปลียนทางบริษัทจะคาํนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกทา่นเปนหลกัสําคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันทีเจ็ด        เมืองซูริค - สะพาน Münsterbrücke - โบสถ์ Fraumünster - โบสถ์ Grossmünster –โบสถ์เซนต์ปเตอร์ –  

                      ถนนบานโฮฟซตราสเซอร์ -  ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค - ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด  แวะพักเปลียนเครือง 
                           อาหาร เชา้

วันทีแปด      ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ 
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► เอกสารทต้ีองทําการเตรียมก่อนเดนิทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายกุารใชง้านตอ้งเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน) 
 

เงือนไขการใหบ้รกิาร 

► การเดินทางครังนีจะตอ้งมจีํานวน 10 ท่านขนึไป กรณีไม่ถงึจํานวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัททีมโีปรแกรมใกล้เคียงกนั 

- หรือเลือน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทาํการแจ้งใหท้า่นทราบล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง 15 วนั 

- หรือขอสงวนสทิธิในการปรับราคาค่าบริการเพิม (ในกรณทีผีู้เดินทางไม่ถึง15ทา่นและทา่นยังประสงค์เดนิทางตอ่) โดยทาง

บริษัทจะทาํการแจ้งใหท้่านทราบกอ่นล่วงหน้า 

► ในกรณีทลีกูค้าต้องออกตัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ทีของบริษัทฯ กอ่นทกุครัง มฉิะนนัทางบรษัิทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทังสนิ   

► การจองทัวร์และชาํระค่าบริการ  

- กรุณาชําระคา่มัดจาํ ทา่นละ 25,000 บาท + ค่าบริการทําวซ่ีา 5,500 บาท (30,500) 

 กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอรต์และแบบฟอร์มกรอกขอ้มูลยืนวีซ่าพร้อมเอกสารชําระมัดจําค่าทัวร์ 

- ค่าทัวร์ส่วนทีเหลอืชําระ 20-25 วันกอ่นออกเดินทาง กรณบีริษัทฯต้องออกตัวหรือวีซา่ออกใกล้วันเดนิทางท่านจาํเปนตอ้ง

ชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลือตามทบีริษัทกาํหนดแจ้งเทา่นัน 
 

**สําคญั**สําเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและ

จาํนวนหนา้หนงัสือเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสําหรบัตดิวซีา่ไมต่ํากวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นส่งใหบ้รษัิทมฉิะนันทางบริษัท

จะไม่รบัผดิชอบกรณพีาสปอรต์หมดอายุ ** กรณุาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจาํ 

เงือนไขการยกเลกิและคนืค่าทวัร์  

1.  ยกเลกิการเดินทาง 30 วนักอ่นการเดินทางขึนไป คืนเงนิทังหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็ บค่าใช้จ่ายตามที เกดิขนึจริงเช่น คา่

วซ่ีา ค่ามัดจาํตัวเครืองบิน คา่มัดจาํโรงแรม ค่าวีซ่า  หรืออืนๆ)  

2. ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทางคืนมดัจํา 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเกดิขนึ จริงเชน่ ค่าวซ่ีา 

ค่ามัดจําตัวเครืองบิน  ค่ามัดจาํโรงแรม หรอือืนๆ )  

3. ยกเลกิการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เกบ็ค่าใช้จ่ายทังหมดตามราคาทัวรท์ีตามระบุใน โปรแกรม 

4. กรณีผู้เดนิทางถกูปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทังหมด 

5. เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือวา่ทา่น

สละสทิธิ ไมอ่าจเรียกรอ้งค่าบริการและเงนิมัดจาคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทังสนิ  

6. กรณีเจ็บปวย จนไม่สามารถเดนิทางไดจ้ะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสทิธิเรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามทีเกิดขนึจริง 

7. กรณีวซ่ีาถกูปฏิเสธจากสถานทูต (วีซา่ไม่ผา่น) ทางบรษัิทจะทําการเก็บค่าใช้จา่ยตามทีเกิดขนึจริง  

8. ตามพระราชบญัญติัธุรกิจนําเทียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนําเทียว การยกเลกิการเดนิทางของ

นกัท่องเทียว ผู้ประกอบธุรกิจนําเทยีวมีคา่ใช้จ่ายทีได้จา่ยจริงเพือเตรียมการจดันาํเทยีว ใหน้ํามาหกัจากเงินค่าบริการที

ต้องจ่าย ทังน ีผู้ประกอบธุรกิจนําเทยีวแสดงหลกัฐานใหน้กัทอ่งเทยีวทราบ เชน่ ค่าวีซา่ ค่ามดัจําตัวเครอืงบิน ค่าโรงแรม 

หรืออนืๆ 

 

อตัราค่าบรกิารนีรวม  

(บริษัท ดําเนนิการให้ กรณียกเลิกทังหมด หรืออย่างใดอยา่งหนึง ไมส่ามารถรีฟนด์เปนเงินหรือการบริการอืนๆได้) 

1. ค่าตวัโดยสารเครืองบินไป-กลบั ชนัประหยัดพรอ้มค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทัวรข้์างต้น   

2. ค่าทีพักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกนั  

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันทีเข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเปนต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดียว

เพิม) หรือเปนการเพิมเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองทีระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงาน
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แฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดทีพักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมทีพักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครืองปรับอากาศทีสามารถปรับ

ควบคุมความเย็นได้ภายในหอ้งพัก เนืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทังป  

4. ตัวกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ทีนังเปน Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตัวกรุ๊ปเท่านันไม่สามารถ

เลือนวันได้ ใน กรณีทีท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าทีเพือสอบถามราคาอีกครัง และ

การจัดทีนงัของผู้เดินทาง เปนการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพือแทรกแซงได้  

5. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนิด ตามทีระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้งตน้  

6. เจ้าหน้าทบีริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

7. ค่านาํหนักกระเปา สมัภาระโหลดใต้ทอ้งเครือง 25 กโิลกรัม ถอืขึนเครืองได้ 7 กโิลกรมั และค่าประกันวินาศภัยเครืองบิน

ตามเงือนไขของแตล่ะสายการบินทมีีการเรียกเก็บ และกรณีนําหนกัสมัภาระเกนิทา่นต้องเสียค่าปรับตามทีสายการบิน

เรียกเก็บ  

8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD 

INSURANCE แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชือโค

วดิ-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึงเกิดขนึภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลทีประกนัครอบคลุมการ

รักษาเท่านัน (เข้ารับรักษาในรูปแบบอืนๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาข้อมูลเพิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณี

ลูกค้าต้องการซือประกันเพิมวงเงินคุ้มครอง เพิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึงความคุ้มครองและข้อยกเวน้ 

เปนไปตามเงือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทังนีการทําประกันนีจากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ 

ตาม พรบ ธุรกิจนําเทียว  ทีบังคับให้บริษัทนําเทียว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านัน  แต่ทังนี ท่านสามารถ

ศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซือความ

คุ้มครองเพิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาทีบริษัทฯ 

9. ค่ารถปรับอากาศนาํเทยีวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 ช.ม./วนั) 

10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ทีจา่ย 3% 
 

อตัราค่าบรกิารนีไมร่วม  

1. ค่าทําหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งด้าวต่างๆ  จากทา่น 

2. ค่าบริการและยนืวีซา่เชงเก้น 5,500 บาท 

3. ค่าใช้จ่ายอนืๆ ทนีอกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น คา่อาหาร เครืองดืม ค่าซกัรีด ค่าโทรศัพท์ เปนตน้  

4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดนิทาง (ถ้ามกีารเรียกเก็บ)  

5. ค่าภาษีนํามนัทสีายการบินเรียกเก็บเพิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกตัวเครืองบิน และได้ทาํการขายโปรแกรมไปแล้ว 

7. ค่าพนกังานยกกระเปาทีโรงแรม 

8. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ทา่นละ 60 CHF/ท่าน  สาํหรับหัวหน้าทวัร์แล้วแต่ความประทบัใจ  

 

กรณวีซีา่ไมไ่ด้รบัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัร์มาแลว้ ทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเกดิขึน

จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยนืวีซา่/คา่มดัจําตัวเครืองบนิ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศึกษารายละเอียดทังหมดกอ่นทาํการจอง เพือความถกูต้องและความเขา้ใจตรงกันระหว่างทา่นลูกค้า

และบริษัท ฯ และเมอืท่านตกลงชาระเงนิมดัจาหรือคา่ทัวร์ทังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับ

เงอืนไขข้อตกลงตา่งๆ ทังหมด 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธทิจีะเลอืนการเดนิทางหรือปรับราคาค่าบริการขึนในกรณทีีมผีู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  

2. ขอสงวนสทิธกิารเก็บค่านา้มนัและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมกีารปรับขนึก่อนวนัเดนิทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิในการเปลยีนเทียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอนัเนืองจากสาเหตุตา่งๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสงิของผิดกฎหมาย ซึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
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5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหาย อนัเนืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนกัท่องเทียวเอง  

6. เมอืทา่นตกลงชาระเงินมัดจาหรือคา่ทัวร์ทังหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรับเงือนไขขอ้ตกลง

ต่างๆ ทังหมด  

7. รายการนีเปนเพียงขอ้เสนอทต้ีองได้รับการยืนยนัจากบรษัิทฯอกีครังหนึง หลังจากไดสํ้ารองโรงแรมทีพักในตา่งประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจดัในระดับใกล้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทรีะบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรืองหอ้งพัก เปนสทิธิของโรงแรมในการจัดหอ้งให้กับกรุ๊ปทีเขา้พัก  โดยมีหอ้งพักสาํหรับผู้สบูบุหรี/ปลอดบุหรี

ได้ โดยอาจจะขอเปลียนหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผู้ทีพัก ทังนีขนึอยูก่ับความพร้อมใหบ้ริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกนัได้   

9. กรณีผู้เดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน่ ใชวิ้วแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างนอ้ย14วนักอ่นการเดนิทาง 

มฉิะนนั บริษัทฯไมส่ามารถจดัการไดล้่วงหนา้ได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสทิธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทังสินแทนผูจ้ัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้

มีอํานาจของผู้จดักาํกบัเท่านัน 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไมส่ามารถคนืค่าใช้จา่ยตา่งๆ ได้เนืองจากเปนการเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีทีผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไม่วา่จะเปนกองตรวจคนเขา้เมืองหรอืกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการท่องเทียว อนัเนอืงมาจากการกระทําทีสอ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง 

หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอืน ๆ   

12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ FWD INSURANCE 

แบบแผนประกันภัยเดินต่างประเทศ แผน 3 โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชือโควิด-19 หรืออุบัติเหตุ

ต่างๆ ซงึเกิดขึนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลทีประกนัครอบคลุมการรักษาเทา่นัน (เข้ารับรักษา

ในรูปแบบอืนๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาข้อมูลเพิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซือประกันเพิม

วงเงินคุ้มครอง เพิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เปนไปตามเงือนไขกรมธรรม์

ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทังนีการทําประกันนีจากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจนําเทียว  ทีบังคับให้

บริษัทนําเทียว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านัน  แต่ทังนี ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเวน้

แผนเติมจากเว็บไซด์ FWD INSURANCE ได้กรณีท่านต้องการซือความคุ้มครองเพิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาทบีริษัท 

13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทังสินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้

มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านัน  

14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนืองจากเปนการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทผีู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเปนกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน

รายการท่องเทียว อันเนืองมาจากการกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอืน ๆ  
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รอ้งขอวซีา่เชงเก้น 

ระยะเวลาดาํเนนิการพิจารณาวซีา่ 25-30 วนัทาํการ 
ผูส้มคัรตอ้งเดนิทางมาแสดงตวั และสแกนลายนวิมอื ตามวนัเวลานดัหมายยนืวซีา่ 

โปรดดาํเนนิการตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ท ีเนอืงจากสถานทตูมกีารเปลยีนแปลงขอ้กาํหนดเงอืนไข 
รวมถงึเอกสารทใีชสํ้าหรบัยนืคาํรอ้งขอวซีา่อยูเ่ปนประจาํ 

 
 

1. พาสปอรต์เล่มปจจุบัน (Passport) 

มีอายุไม่ตําน้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันทีเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 
และมีจํานวนหน้าคงเหลือ ไม่น้อยกว่า 3 หน้า เพือให้ทางสถานทูตติดแปะหน้าวีซ่าเชงเก้น 
(หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาดําเนินการทําพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่งให้กบัเจ้าหน้าที) 

 

หมายเหต:ุ หากพาสปอร์ตเล่มเก่าของท่าน เคยได้รับวีซา่เชงเก้น อเมริกา และแคนาดา 
กรุณาถ่ายสําเนาหน้าพาสปอร์ตเล่มเก่า และสําเนาหน้าวีซ่าทีเคยได้รับ จัดส่งให้กับทางบริษัทฯ  
 
 

2. รูปถ่าย จํานวน 2 ใบ (Photo) 

ถ่ายภาพสี ใบหน้ามองตรง ฉากหลังสีขาว (ขนาด 2x1.5นิว หรือ 4.5x3.5เซ็นติเมตร) 
รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ห้ามตกแต่งรูป, ห้ามสวมแว่นตา, ห้ามใส่เครืองประดับ, ห้ามใส่คอนแทคเลนส์, ห้ามเห็นฟนโดยเด็ดขาด 

รูปถ่ายต้องเปดให้เห็นหน้าผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยตอ้งเปนรูปทีถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านัน 
(ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 70-80 % ของขนาดภาพ) 

 

 

 
 

 

** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซงึอาจสง่ผลให้รปูถ่ายชํารุด และไม่
สามารถใช้งานได้ ** 

 

 

3. เอกสารส่วนตัว (Personal evidence) 

 - สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมีเอกสารอนืๆ เพิมเติม (ถ้ามี) ท่านจําเปนต้องยืนเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเปนภาษาอังกฤษ ดังนี 
 - สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาใบหยา่ร้าง / สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 
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 - สําเนาใบเปลียนชอื - นามสกุล (จําเปน หากเคยมีการเปลียนแปลง) 

กรณีเด็กอายุตํากว่า 18 ป (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จําเปนต้องยืนเอกสารเพิม พร้อมแปลเปนภาษาอังกฤษ ดังนี 

- สําเนาสูติบัตร / สาํเนาใบเกิด (ของเด็ก) 

- สําเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ทีมีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหย่า/สําเนาใบมรณะบัตร 

  (ของบิดาและมารดา ทีมีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 
 

กรณีเด็กอายุตํากว่า18ป (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จําเปนต้องยืนเอกสารเพิม พร้อมแปลเปนภาษาอังกฤษ ดังนี 

- สําเนาสูติบัตร / สาํเนาใบเกิด (ของเด็ก) 

- สําเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ทีมีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหย่า/สําเนาใบมรณะบัตร 

  (ของบิดาและมารดา ทีมีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา และมารดา / สําเนาพาสปอร์ตบิดา และมารดา 

 

โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านัน หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรอง

ยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตร

เดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยนิยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลทีสาม 

พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ทีสํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานที
อยู่ตามทะเบียนบ้านของท่าน (พร้อมแนบสําเนาพาสปอร์ต/สําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือ

ผู้อํานวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายทีเด็กแสดงตัวยืน

คําร้องขอวซี่า บิดา-มารดา จําเปนต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าทีทีรับยืนวีซ่า กรณีบิดา-

มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหยา่ และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝายใดเปนผู้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้

เดียว 

 

จากนัน ผู้ปกครองจําเปนต้องนําหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ (ทังฉับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ) 

ส่งให้กรมการกงสุล กระทรวงระหว่างประเทศ ประทับตราลงนาม อนุมัติให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ก่อนนําส่งบริษัททัวร์ 

(สามารถขอดูตัวอยา่งได้ทีแผนกวีซา่ของบริษัททัวร์) 
 

4. หลักฐานการงาน / หนังสือรับรองการทํางาน (Proof of Work)  

 

4.1 กรณเีปนพนกังานทัวไป ทังภาครฐัและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัททีทา่นทํางานปจจุบัน   โดยระบุตําแหน่ง

งาน, เงินเดือนทีได้รับ, วัน เดือน ป ทีเริมทํางาน, และช่วงเวลาทีขอลางานไปเทียว (โดยไม่ต้องระบุชือประเทศ ให้ใช้ European 

แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกําหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอํานาจอย่างชัดเจน 
(เอกสารมีอายุ 30 วนั ก่อนยืนคําร้องขอวีซ่า และเอกสาร จําเปนต้องเปนภาษาอังกฤษ เท่านนั) 

4.2 กรณีทีเปนเจ้าของกิจการ  ใช้สําเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD) 

(คัดสําเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเปนภาษาอังกฤษ) 

4.3 กรณีทีเปนนกัเรยีน/นกัศึกษา ใช้หนังสือรับรองการศึกษา ฉบับจริง จากสถาบันการศึกษาเท่านนั สถานทูตไม่รับพิจารณา

บัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน 

(เอกสารมอีายุ 30 วัน ก่อนยืนคําร้องขอวีซ่า และเอกสาร จําเปนต้องเปนภาษาอังกฤษ เท่านนั) 
4.4 กรณีเปนแมบ่า้น ใช้สําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณี

ทไีม่ได้เดินทางร่วมกนักบัสาม ีจําเปนต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบุชือ-สกุล    วนั เดือน ปเกดิ 

ของสามีและบุตร ทีมีความสัมพันธ์ร่วมกัน 

(ผู้สมัคร จําเปนต้องเขียนจดหมายชีแจง บรรยายเปนภาษาอังกฤษเท่านัน) 
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4.5 กรณีกิจการที ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ จําเปนต้องเขียนจดหมาย

แนะนําตนเอง ชีแจงรายละเอียดการทํางาน แหล่งทีมาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบการพิจารณา อาทิ รูป

ถ่าย, สัญญาเช่า, สัญญาซือขาย, ใบเสร็จรับเงิน, โฉนดทีดิน, หลักฐานอ้างอิงอืนๆ ฯลฯ 

(ผู้สมัคร จําเปนต้องเขียนจดหมายชีแจง บรรยายเปนภาษาอังกฤษเท่านัน) 
 

5. หลักฐานการเงิน (Financial evidence) 

 5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง จําเป นต้องใช้เอกสาร ดังต่อไปนี  

5.1.1  Bank Certificate หนังสือรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร ระบุสกุลเงิน EUR 
(สะกด ชือ-สกุล เปนภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปจจุบันทีใช้เดินทาง) 

 5.1.2  Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน จากธนาคาร (1ชุด / ผู้สมัครเพียง 1ท่าน) 

กรุณาเลือกบัญชีทีมีประวัติการเดินบัญชีทีสมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สมําเสมอ และมียอดเงินคงเหลือ

อยู่ในบัญชีนันๆไม่ตํากว่า 6 หลัก เพือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้

อย่างไม่เดือดร้อนเมือท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลําเนา 

  (สะกด ชือ-สกุล เปนภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปจจุบันทีใช้เดินทาง) 
 
5.2 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใชจ้่ายเอง มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย  

5.2.1 Bank Guarantee หนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร เพือสนับสนุนค่าใชจ้่ายให้กับบุคคลอืน 

(สะกด ชือ-สกุล เจ้าของบัญชี และผู้สมัคร เปนภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปจจุบันทใีช้เดินทาง) 
5.2.2  Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ใหก้ารสนับสนุน (1ชุด / ผู้สมัครเพียง 1ท่าน) 

กรุณาเลือกบัญชีทีมีประวัติการเดินบัญชีทีสมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สมําเสมอ และมียอดเงินคงเหลืออยู่ใน
บัญชีนันๆไม่ตํากว่า 6 หลัก เพือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่

เดือดร้อนเมือท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลําเนา 

5.2.3 Sponsor Letter ผู้ให้การสนับสนุน จําเปนต้องเขียนจดหมายชีแจงความสัมพันธ์ระหว่างกัน พร้อมระบุวันถุ

ประสงค์ในการสนับสนุน และวนัเดินทางทีไปท่องเทยีวตามโปรแกรมทัวร์ 
 (โปรดติดต่อบริษัทฯ เพือขอดูตัวอย่าง) 

 

หมายเหตุ: สําหรับประเทศอิตาลี และสาธารณะรัฐเช็ก 
ผู้ทีสามารถสนับสนุนค่าใชจ้่ายให้ผู้เดินทางได้ จําเปนต้องเปนบิดา/มารดา/พี-น้องท้องเดียวกัน สายเลือดเดียวกันเท่านัน !! 

กรุณาระบุ ชือ-สกุล ลงในจดหมายชีแจ้งเปนภาษาอังกฤษ และสะกดชือ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตทีใช้เดินทาง 
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Bank Certificate & Bank Statement 

จําเปนต้องขอจากธนาคาร เปนภาษาอังกฤษ เท่านัน 

จําเปนต้องให้เจ้าหน้าทีธนาคาร ประทับตราสําคัญ พร้อมลงนามรับรองเอกสาร เท่านัน 
 

6. International Vaccine Certificate 

ประวัติการได้รับวัคซีน ฉบับภาษาอังกฤษ International ทอีอกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข 

 

7. ใบตรวจเอกสาร และ แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว สําหรับยื นคําร้องขอวีซ่าเชงเก้น  

 

 เพือประโยชน์ในการยืนวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มสําหรับยืนวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเปนจริง เนืองจาก
บริษัทฯ ต้องนําส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพืออนุมัติคําร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูล

ส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเปนเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเปนจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า 

หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิงขึน 

 
 เมือท่านชําระเงินมัดจําค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หาก

ดําเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเปนการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ

ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทีท่านได้ชําระไปแล้วทุกกรณี 

  
 หากถูกปฏิเสธวซ่ีา และมีความประสงค์ทีจะยืนคําร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัง 

 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามที
สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทังนีบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าทีเพือไปอํานวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทังช่วยประสานงาน

กับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิมเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพือนําส่งสถานทูตเช่นกัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธินําเรียนสถานทูตเพือพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน 

เนอืงจากการขอวีซา่ในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เปนสถิติในนามของบริษัทฯ 
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เอกสารทกุฉบับทีใชป้ระกอบการยนืคาํรอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเปนภาษาองักฤษเทา่นัน !! 

พรอ้มแนบสําเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่าํเปนต้องเซน็รบัรองสําเนาถกูตอ้ง) 
เพือความสะดวกในการยนืวซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ ์และทางบรษัิทไมม่นีโยบายรับแปลเอกสาร 

Checklist for Visa Application (เชค็ลสิตสํ์าหรบัตรวจเอกสาร) 
กรุณาระบุ ชอื รหสั รายการทัวร์ และวนัทีเดนิทาง 

พร้อมกรอกขอ้มูลท้ายรายการ ก่อนนําเอกสารส่งบริษัทฯ 
 

โปรแกรมทัวร์ :       วนัทเีดนิทาง :       

ชอื-สกลุ ผู้สมัครวีซา่ (ENG) :      บริษัททีจองทัวร์ :      

 

Date วนั/เดอืน/ป ทจีัดส่ง:                     Application’s Signature เซน็ชอืหมอืนพาสปอร์ต:            
  

 
หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบความถกูต้อง กอ่นลงนาม และนาํเอกสารส่งให้กับบริษัททัวร์ ตามลําดบั 

ทงันี บริษัทฯขอสงวนสทิธิในการตรวจรับเอกสาร โดยอา้งอิงจากใบ Checklist ทผีู้สมัครจดัส่งมาเท่านนั. 

 
 

เอกสารประกอบการขอสมคัรวซีา่ 
สําหรบันาํส่งบริษัททวัร ์

ฉบบัจรงิ 
(ชดุ) 

สําเนา 
(ชดุ) 

หมายเหต ุ
อนืๆ 

Passport (หนังสือเดนิทาง เลม่ปจจบัุน)    

Passport (หนังสือเดนิทาง เล่มเก่า) ถ้ามี โปรดระบจุํานวน ....... เล่ม    

Photo (รูปถา่ย)    

Certificate of Employment (หนังสือรับรองสถานะการทํางาน)    

Certificate of Study (หนังสอืรับรองสถานะการศึกษา)    

Bank Certificate (หนังสอืรับรองฐานะทางการเงนิ จากธนาคาร)    

Bank Statement (รายการเดินบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน จาก
ธนาคาร) 

   

International Vaccine Certificate 
   

Visa Application (ใบสมัครวีซ่า เซ็นชอืเหมอืนพาสปอร์ต) 
   

เอกสารส่วนตัว  
- สําเนา ใบเกดิ/ใบสูติบัตร 
- สําเนา ทะเบียนบา้น 
- สําเนา ใบทะเบียนสมรส 
- สําเนา ใบหยา่รา้ง 
- สําเนา ใบเปลียนชอืตัว 
- สําเนา ใบเปลียนนามสกลุ 
- สําเนา บัตรประจาํตัวประชาชน 
- สําเนา บัตรข้าราชการ 
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แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตวั ยืนคําร้องขอสมคัรวีซ่าเชงเก้น 
โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพือประโยชน์ในการยืนวซ่ีาของท่าน (กรอกขอ้มลูเปนภาษาอังกฤษ) 

ชอื/รหสั รายการทวัร ์และวนัทีเดนิทางทอ่งเทียว โปรดระบ ุ…………………………………………………… 

1. ชอื - นามสกลุ ปจจุบนั ตรงกับพาสปอร์ต (ภาษาอังกฤษ)   ............................................................................ 

2. ชอื - สกลุเดมิ ตอนเกิด (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญิง 

4. ทอียู่ตามสําเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 

5. ทอียู่พํานกัปจจบัุน กรณีไมต่รงกับสาํเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อีเมล์แอดเดรส .............................................. 

6.โทรศัพท์มอืถอื (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพทบ์้าน (ถา้มี) .......................................... 

7. อาชีพปจจุบนั .................................................... 

    ตําแหน่งงาน (ตรงกับทีระบุในหนังสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชอืสถานททีาํงาน ธุรกิจรา้นค้า โรงเรียน หรือมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการค้าขาย โปรดระบอุย่างชัดเจน) 

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

ทอียู่ททํีางาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณย์ี ............. โทรศัพท์ททีํางาน/โรงเรียน/มหาวทิยาลัย ................................... อีเมล์ .......................... 

9. รายได้ตอ่เดอืน ........................................................... บาท 

10สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส (ตามกฎหมาย)           ⃣   อยู่กินฉันสามี (ไม่ได้จดทะเบียน) 

  ⃣   หย่าร้าง   ⃣   หม้าย 

11. ชอื-สกลุคู่สมรส (ถ้ามี) .............................................  วัน/เดือน/ป เกิด................  สถานทีเกิด ..................... 

12. ชือ-สกลุของบิดา ..................................................... วัน/เดอืน/ป เกิด................. สถานทีเกดิ ...................... 

13. ชือ-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ป เกิด................  สถานทีเกดิ ...................... 

14. ทา่นมี Passport เลม่เกา่ลา่สุด หรือไม่ (ถ้ามี) โปรดระบุ 

      14.1 เลขพาสปอร์ต .................... วันออก ................... วันหมดอายุ ................. ยงัคงอยู่/สูญหาย ............... 

      14.2 เลขพาสปอร์ต .................... วันออก ................... วันหมดอายุ ................. ยังคงอยู่/สูญหาย ............... 

15. บุคคลทเีดนิทางไปท่องเทียวด้วยในทริป และความสมัพันธ ์โปรดระบุ  

      15.1 ชือ-สกลุ ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ ................. 

      15.1 ชือ-สกลุ ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ ................. 
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16. ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ (JAPAN / AMERICA / CANNADA / SCHENGEN / AUSTRALIA และอืนๆ) โปรดระบุ 

       16.1 วีซ่าของประเทศทีเคยถกูปฏิเสธ .......................... วัน/เดือนป ทถีูกปฏิเสธ ........................... 

เหตุผลทีถูกปฏเิสธ ...................................... 

17. ท่านเคยถกูปฏเิสธ ไม่อนุญาตให้เดนิทางเขา้ประเทศใดบ้าง โปรดระบุ 

       16.1 ประเทศทถีกูปฏิเสธ ไม่อนุญาตให้เดินทางเข้า ....................... วัน/เดือนป ทถีูกปฏิเสธ ...................... 

เหตุผลทีถูกปฏเิสธ ...................................... 

18. ท่านเคยได้รับวซ่ีา Schengen ในระยะเวลา 3 ปทผีา่นมา หรือไม่ (โปรดระบุรหสัประเทศและเลขวีซ่า ............................) 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ได้ตังแต่วนัที .............................................. ถึงวนัที .................................................. 

19. ทา่นเคยพิมพ์ลายนิวมอืเพือการขอวีซ่า Schengen ก่อนหน้าน ี

                        ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวนั/เดือน/ป ทีดําเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 

20. ความรับผิดชอบคา่ใช้จ่าย ในการดาํรงชีพระหว่างการเดนิทาง และระหวา่งพํานกั (ตรงกับใบสมัครวีซ่าส่งสถานเอกอัคค

ราชทูต) 

                 ตัวผู้ขอวีซา่เอง    มีผู้อืนออกคา่ใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องคก์ร) 

     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุชอื ............................................................. 

   บัตรเครดิต    ความสมัพันธ์ ............................................................ 

   เงินสด 

 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         กรณีวีซ่าของทา่น

ไม่ได้รับการอนุมัติทันตามกําหนดวนัเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบทุกกรณี 
 

 เมือท่านได้จองทําการจองโปรแกรมทัวร์ และชําระเงินมัดจําค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

 - กรุณาจัดส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลสําหรับยืนวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)    พร้อม

จัดส่งให้กับบริษัทฯทันท ี!! หากดําเนินการลา่ช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวซ่ีา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ   ไม่รับผิดชอบ

ทุกกรณี 
 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลทีท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารทีจะใช้ยืนสถานทูต 

เนืองจากข้อมูลทังหมด บริษัทฯจําเปนต้องดําเนินการนําส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากนําส่งข้อมูลทีไม่สอดคล้องกับ
ความเปนจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการทํางานของท่านให้ชดัเจน (ระบุ
เปนภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชือบริษัท, ตําแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนทีได้รับ และวันเดือนปทเีริมงาน 

 
 เมือท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสําหรับยืนวีซ่า จากเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ 

  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสําหรับยืนวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ ก่อน
ถึงวันนัดหมายยืนวีซ่า 

          - ท่านจําเปนต้องนําส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพือให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงทีผ่านมา 
 

 หมายเหตุ: การอนุมตัิวซ่ีาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมม่ีส่วนเกียวข้องใดๆทังสนิ ทงันีบริษัทเปนเพียงตัวกลางที
คอยให้บริการ และอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเทา่นัน 


