
 
 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปราสาทไฮเดลเบิร์ก| เซอร์แมต|ยอดเขากรอนเนอร์แกรต | ยอดเขากลา 
เซียร์ 3000  |ป่าด า |แฟรงค์เฟริ์ต|ยอดเขาจุงเฟรา | ซุก| ลเูซิร์น| อนิเทอร์

ลาเกน| น  าตกไรน ์|ซูริค 

 

EUROPE THE TRIPLE MOUNTAINS 

เยอรมนี – สวิตเซอร์แลนด์ 3 เขา 

8 วัน 5 คืน เดินทาง ธันวาคม 2565 



 

 

 

 ก ำหนดกำรเดนิทำง                                                                                 
 

วนัที ่ 30 พ.ย. – 7 ธ.ค. 65  92,900.- 

วนัที ่26 ธ.ค. 65 -2 ม.ค. 66 105,900.- 

วนัที ่ 29 ธ.ค. 65 -5 ม.ค. 66 105,900.- 

 

วันที่ 1 กรุงเทพ  

17.30 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 

เคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอ านวยความ

สะดวก 

20.35 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเท่ียวบินที่ EK 373 

วันที่ 2 แฟรงค์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – ทิทิเซ่ 

00.50 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบรอเปลี่ยนเครื่อง 

03.20 น. ออกเดินทางต่อสู่แฟรงค์เฟิร์ต โดยเท่ียวบินที่ EK 43 

07.35 น. ถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง 

และจะเปลี่ยนเป็น 6 ชั๋วโมงในวันที่ 29 ตุลาคม 2565) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้า

เมืองและศุลกากร น าท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลาง

วนัที ่ เสน้ทางการเดนิทาง เชา้ กลางวนั เยน็ โรงแรม 

วนัที่ 1. กรุงเทพ ✈ ✈ ✈ - 

วนัที่ 2. แฟรงค์เฟิร์ต – ไฮเดลเบิร์ก – 

ปราสาทไฮเดลเบิร์ก – ทิทิเซ่ 

✈   
MARIRIM 

TITISEE 

วนัที่ 3. ทิทิเซ่ – กรุงเบิร์น – เวเว่ย์ – โลซานน์ 
   

NOVOTEL 

LAUSANNE 

BUSSIGNY 

วนัที่ 4. โลซานน์ – เขากลาเซียร์ 3000 - 

ปราสาทชิลยอง  – แทซ 

   
ELITE TAESCH 

วนัที่ 5. แทซ – เซอร์แมท – ยอดเขากรอน

เนอร์แกรต – อินเทอร์ลาเกน 

   
METROPOLE 

วนัที่ 6. อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – 

ซุก – ลูเซิร์น 

   
IBIS STYLES 

LUZERN 

วนัที่ 7. ลูเซิร์น – ชาฟฟ์เฮาเซิน - น  าตกไรน์ – 

ซูริค – สนามบิน 

  ✈  

วนัที่ 8. ดูไบ - กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  



 

ทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่ส าคัญของเยอรมนี รวมทั งเป็นศูนย์กลางการธนาคาร

การเงินและการค้าหุ้นที่ส าคัญของประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งถือ

ได้ว่าเป็นสถานีรถไฟต้นแบบของหัวล าโพงประเทศไทย ครั งเมื่อคราวเสด็จประพาส

ยุโรปของรัชกาลที่ 5 น าเที่ยวชมจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่

ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ THE ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่า

การเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร์ น าท่านออกเดินทาง

โดยรถโค้ชสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) เป็นเมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตั งอยู่

บริเวณฝั่งแม่น  าเน็กคาร์ (Neckar River) อดีตเมืองศูนย์กลางการศึกษาที่ส าคัญของ

เยอรมัน เป็นที่ตั งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของ

เยอรมัน ด้วยความสวยงามของเมืองนี ท าให้มีนักท่องเที่ยวนับล้านคนในแต่ละปีต้อง

มาเยือนเมืองแห่งนี  แล้วน าท่านผ่านชมย่านการค้าและแหล่งรวมของนักศึกษา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บ่าย จากนั นน าเข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ที่สร้างขึ นอยู่บนเชิง

เขาเหนือแม่น  าเน็กคาร์ ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้โดยรอบ โดยตัว

ปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี ชมประตูคืนเดียว (Elisabeth’s 

Gate) ที่สร้างขึ นโดยค าสั่งของพระเจ้าเฟเดอริก ที่สร้างเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดแด่ 

พระมเหสี อลิซาเบธ ซึ่งสร้างเสร็จภายในคืนเดียว จากนั นชมถังไวน์ที่ใหญ่ที่สุดใน

โลกมีความจุถึง 220,000 ลิตร จากนั นน าท่านเดินทางสู่เมืองทิทิเซ่(Titisee) เมืองริม

ทะเลสาปที่ตั งอยู่ในเขตป่าด า (Black Forest) ให้ท่านได้อิสระชมความงามของ

บ้านเรือน ชมทัศนียภาพของทะเลสาบที่มีฉากหลังเป็นป่าสนอยู่บนภูเขา ที่เรียกว่า 

แบล็กฟอเรสต์ สถานที่อันเป็นต้นก าเนิดนาฬิกากุ๊กกู ให้ท่านได้มีโอกาสชิมเค้กแบล็ก

ฟอเรสอันขึ นชื่อ ณ เมืองต้นต ารับตามอัธยาศัย และเพลิดเพลินกับการเลือกซื อสินค้า

ที่ระลึก 

 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารพื นเมือง 

ที่พัก น าท่านเข้าสู่ที่พัก MARIRIM TITISEE หรือเทียบเท่า 

วันที่ 3  ทิทิเซ่ – กรุงเบิร์น – เวเว่ย์ – ปราสาทชิลยอง -โลซานน์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่กรุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็น

เมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี เบิร์นยังถูกจัดอันดับอยู่ใน    1 ใน 10 



 

ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ.2010 น าท่านชมบ่อหมีสีน  าตาล 

(Bear Park) สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น น าท่าน  ชมมาร์กาสเซ ย่านเมือง

เก่า ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการ

เดินเที่ยวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี น าท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ 

ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี  ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้าน

ขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ที่มี “โชว์” 

ให้ดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครั ง น าท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์ Munster 

สิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถูกสร้างขึ นในปี ค.ศ. 

1421 ประตูจะมีภาพที่บรรยายถึงการตัดสินครั งสุดท้ายของพระเจ้า    

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บ่าย จากนั นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (Vevey) ตั งอยู่ริมชายฝั่งด้านเหนือของ

ทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” (Pearls of the 

Swiss Riviera) ดินแดนที่เหมาะแก่การท ากิจกรรมแทบทุกฤดูกาล น าท่านเดินทาง

โดยรถโค้ชปรับอากาศสู่เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองตากอากาศที่ตั งอยู่ริม

ทะเลสาบเจนีวา ได้ชื่อว่าริเวียร่าของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน์ บ้านเรือน 

ริมทะเลสาบ น าท่านถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (ด้านนอก) (Chillon castle) ปราสาท

โบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างขึ นบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตั งแต่ยุคโรมันเรือง

อ านาจโดยราชวงศ์ SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเดินทางของนัก

เดินทางและขบวนสินค้าที่จะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต้หรือจากตะวันตกสู่

ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ เนื่องจากเป็นเส้นทางเดียวที่ไม่ต้องเดินทางข้าม

เทือกเขาสูงชัน ปราสาทแห่งนี จึงเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบชาวสวิสมา

นานนับร้อยปี  น าท่านเดินทางสู่เมืองโลซานน์ (Lausanne) ซึ่งตั งอยู่ตอนเหนือของ

ทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุด

เมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตั งแต่ศตวรรษที่ 4 ใน

สมัยที่ชาวโรมันมาตั งหลักแหล่งอยู่บริเวณริมฝั่งทะเลสาบที่นี่ เมืองโลซานน์มีความ

สวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูด

นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศที่นี่  เมืองนี ยังเป็นเมืองที่มี

ความส าคัญส าหรับชาวไทยเนื่องจากเป็นเมืองที่เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จย่า 

จากนั นน าท่านชม สวนสาธารณะที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็น

สถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว์ และถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ที่รัฐบาล

ไทยส่งไปตั งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารพื นเมือง 

ที่พัก น าท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL LAUSANNE BUSSIGNY หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 โลซานน์ – เขากลาเซียร์ 3000 - แทซ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองโกล เดอ ปิยง (Col Du Pillon) เมืองที่ตั งของสถานีกระเช้า

ไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จุผู้โดยสารได้ถึง 125 คน น าท่านขึ นกระเช้ายักษ์ ขึ นสู่ เขากลา



 

เซียร์ 3000 (Glacier 3000) น าท่านเดินข้าม " The Peak Walk by Tissot" สะพาน

แขวนที่มีความยาว 107 เมตร ข้ามหน้าผาที่ระดับความสูง 3,000 เมตร ท่านจะได้

ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ อันสวยงามแบบกว้างไกลสายตา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื นเมือง  

บ่าย หลังจากนั นน าท่านเดินทางลงจากเขา เพื่อเดินทางสู่เมืองแทซ (Teasch) เมืองทาง

ตอนใต้ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเตรียมขึ นรถไฟเข้าสู่เมืองแซอร์แมตในวันรุ่ง

ขึ น 

 
ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารพื นเมือง 

ที่พัก น าท่านเข้าสู่ที่พัก ELITE TAESCH หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 แทซ - เซอร์แมท – ยอดเขากรอนเนอร์แกรต – อินเทอร์ลาเกน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านสู่สถานีรถไฟเมืองแทซ เพื่อเดินทางเข้าสู่เมืองเซอร์แมต (Zermatt) น าท่าน

นั่งรถไฟฟันเฟืองสู่สถานีรถไฟกรอนเนอร์แกรต (Gornergrat railway) ท าท่าน

เดินทางสู่จุดชมวิวที่ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น 

ที่สวยงาม น าท่านเดินเท้าสู่บริเวณทะเลสาบที่อยู่สูงจากระดับน  าทะเล 2,757 เมตร 

โดยบริเวณทะเลสาบนี เป็นเงาสะท้อนภาพเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn's 

reflect) อันสุดสวยงามยิ่งนัก ( โดยปกติน  าในทะเลสาบ จะมากหรือน้อยขึ นอยู่กับ

ปริมาณน  าฝน และ สภาพอากาศ ถ้าช่วงฤดูหนาวทะเลสาบจะกลายเป็นน  าแข็ง) 



 

 
กลางวัน 

บ่าย 

 

 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื นเมือง  

น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองอินเทอร์ลาเกน (Interlaken) เป็นเมืองที่ตั งอยู่ระหว่าง 

ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) อันเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวที่ส าคัญ และ มีความส าคัญประหนึ่งเมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอลันด์ 

มีภาพของยอดเขาจุงฟราวด์เป็นฉากหลัง 

ค่ า รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารพื นเมือง (ชีสฟองดูว์) 

ที่พัก น าท่านเข้าสู่ที่พัก METROPOLE หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 อินเทอร์ลาเกน – ยอดเขาจุงฟราวด์ – ซุก – ลูเซิร์น 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงาม เพื่อขึ น

กระเช้าEiger Express กระเช้าลอยฟ้าตัวใหม่ สู่สถานี  Eigergletscher  โดย

กระเช้าตัวนี นอกจากจะให้ท่านได้เห็นวิวความสวยงามของจุงเฟราโดยรอบแล้วยัง

จะช่วยให้ท่านลดเวลาลงกว่า 40 นาที เมื่อเทียบกับการขึ นสู่ยอดเขาแบบเดิม 

หลังจากนั นน าท่านเดินทางต่อด้วยรถไฟเพื่อขึ นสู่  สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค 

(Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยู่สูงที่สุดในยุโรป (Top of Europe) ระหว่างเส้นทาง

ขึ นสู่ยอดเขาท่านจะได้ผ่านชมธารน  าแข็งที่มีขนาดใหญ่   โดยเมื่อปี คศ.2001 

องค์การยูเนสโกประกาศให้ยอดเขาจุงเฟรา เป็นพื นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่ง

แรกของยุโรป มีความสูงกว่าระดับน  าทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร หลังจาก

นั นน าท่านเข้าชมถ  าน  าแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน  าแข็ง

ลึกถึง 30 เมตร อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขาและ

เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขา และที่ไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ท า

การไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา  



 

บา่ย เดินทางต่อสู่เมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยายตั งอยู่

ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแล้ว 

เมืองนี ยังมีอัตราการเก็บภาษีที่ค่อนข้างต่ าจึงถือเป็นที่ตากอากาศที่นิยมของเหล่า

เศรษฐี คนดังส าคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ท่านอาจจะเห็นซูเปอร์คาร์จอดเรียง

รายอยู่ 2 ข้างทาง จนเป็นเรื่องธรรมดาไปเลย น าท่านชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก 

(Clock Tower) แลนด์มาร์กที่ส าคัญแห่งหนึ่งของเมือง ด้วยความสูงของหอถึง 52 

เมตรและความโดดเด่น ของหลังคาซึ่งเป็นสีน  าเงินขาวโดนเด่นตัดกับสีหลังคาสี

น  าตาลของบ้านเมืองสวยงามอย่างยิ่ง น าท่านเข้าชมร้านท าทองที่เก่าแก่ที่สุดใน

ยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปิดท า

การตั งแต่สมัยศัตวรรตที่ 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรม

สมัยจักวรรดินโปเลียน มีซุ้มประตูและเสาโรมัน มีรูปปั้นและจิตรกรรมฝาผนัง ด้วย

การวาดลายหินอ่อนด้วยมือ ในปี 1971 ได้เปิดร้านนี เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะล  าค่าและ

เครื่องประดับหายาก และบางชิ นมีเพียงชิ นเดียวในโลก มีเวลาให้ท่านเดินชื่นชม

อาคาร งานศิลปะล  าค่าและเครื่องประดับหายากแล้ว ในส่วนของ Lohri Store ยังมี

นาฬิกาชั นน าระดับโลกให้ท่านเลือกซื อเลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck 

Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-

LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ ออกเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) 

เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วย

ทะเลสาบและขุนเขา น าท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่

แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของ

ทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล 

(Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น  ารอยส์ (Reuss 

River) อันงดงามซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคา

ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาด

ประวัติศาสตร์ 

 
ค่ า 

ที่พัก 

รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก IBIS STYLE LUZERNหรือเทียบเท่า 



 

วันที่ 7 ลูเซิร์น – ชาฟฟ์เฮาเซิน - น  าตกไรน์ – ซูริค – สนามบิน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางเข้าสู่เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) เมืองเล็กๆที่ตั งอยู่ทาง

เหนือของสวิตเซอร์แลนด์ติดกับพรมแดนเยอรมนี โดยสถาปัตยกรรมของบ้านเรือน

ในเมืองนั นตกแต่งด้วยศิลปะแบบเรเนอซองซ์และศิลปกรรมแบบเฟรสโกรวมกับ

ภาพวาดตามผนังของอาคารต่างๆที่บอกเรื่องราวของชาวเมืองอย่างสวยงาม 

นอกจากนั นแล้วเมืองนี ยังมีชื่อเสียงจากการที่เป็นที่ตั งของน  าตกไรน์ (Rhine Fall) 

ซึ่งเป็นน  าตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป  น าท่านชมน  าตกไรน์ (RhineFall) น  าตกที่ใหญ่

สวยงามและตื่นตาตื่นใจซึ่งเกิดจากแม่น  าไรน์ทั งสายไหลผ่านหน้าผากว้าง 150 

เมตร จึงเป็นน  าตกขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปและได้ชื่อว่าเป็นน  าตกที่สวยงามที่สุดใน

ยุโรปกลางด้วย อิสระให้ท่านได้ชื่นชมความงามของน  าตกและถ่ายรูปตามอัธยาศัย    

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 

บ่าย จากนั นน าท่านเดินทางเที่ยวเมืองซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ  น า

ท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster abbey) สร้างขึ นในปี ค.ศ. 853 

โดยกษัตริย์เยอรมันหลุยส์ ใช้เป็นส านักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั นสูงจากทางตอน

ใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่ น าท่านสู่จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) เป็นจัตุรัส

เก่าแก่ที่มีมาตั งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันเป็นชุมทางรถรางที่ส าคัญของเมือง

และยังเป็นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดใน

ประเทศ อิสระให้ท่านได้เดินชมเมือง ถ่ายรูปและเลือกซื อของที่ระลึกตามอัธยาศัย 

 
ได้เวลาอันสมควรน าเดินทางสู่สนามบิน เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท าการคืนภาษี 

(Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซื อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายใน

สนามบิน 

21.15 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสารเท่ียวบินที่ EK86 

วันที่ 8 ดูไบ - กรุงเทพฯ 

07.10 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเครื่อง 

09.30 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพด้วยเที่ยวบินที่ EK372 

18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ   

 



 

***รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญ่จะปิดท าการในวนัอาทติย์, ขอสงวนสทิธิก์ารยา้ยเมอืงที่

เขา้พกั  

เชน่ กรณทีีเ่มอืงนั นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีใ่กล้เคียงแทน  

และโปรแกรมอาจมกีารปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 

กรณุาอา่นหมายเหตุให้ละเอยีดทุกข้อ 

หมาย

เหต ุ  
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิด

จากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล

, การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาต

ให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้า

เมือง รวมทั งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน  าเงิน) เดินทาง  

หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง      

2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้อง

แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

4. กรณีที่คณะไม่ครบจ านวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออก

เดินทาง โดยทางบริษัทฯ  จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 14 วันก่อนการเดินทาง  

5. เมื่อท่านท าการซื อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ

เงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว 

ในกรณทีีล่กูค้าตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ 

กรณุาตดิต่อเจ้าหนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุครั ง มฉิะนั นทางบรษิทัฯจะไมข่อ

รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายใดๆ ทั งสิ น 

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ทั งนี ขึ นอยู่

กบัสภาวะอากาศ 

และ เหตสุุดวสิัยตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบริษัทฯ จะ

ค านงึถงึ 

ผลประโยชน ์และ ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเปน็ส าคญั 

 

 

 

EUROPE THE TRIPPLE MOUNTAINS 



 

เยอรมนี – สวิตเซอรแ์ลนด์ 3 เขา 

8 วนั 5 คืน 

โดยสายการบิน EMIRATES (EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ่พัก 2-3 

ทา่น 

ทา่นละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 

ทา่นละ 

30 พ.ย. – 7 ธ.ค. 65 92,900.- 7,900.- 

26 ธ.ค. 65 – 2 ม.ค. 66 105,900.- 8,900.- 

29 ธ.ค. 65 – 5 ม.ค. 66 105,900.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและ

ฤดกูาล 

 

เงือ่นไขการเดนิทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถนุายน 

2565) 

ผู้มีสัญชาติไทย 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน) 

2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate (ข้อมูลตรงตามพาสปอร์ต) หรือ เอกสาร 

International Vaccinated 

Certificate (สามารถลงทะเบียนขอออนไลน์ ได้ในแอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” หรือวัคซีน

พาสปอร์ต *เล่มสีเหลือง* 

ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนมาแล้ว 

3. ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass - เดินทางเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัวและไม่ต้อง

ตรวจหาเชื อโควิด-19  

    เม่ือเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 

► เงื่อนไขวัคซีน การเดินทางท่องเที่ยวในทวีปยุโรป ในโปรแกรมเข้าท่องเท่ียวประเทศ

ออสเตรีย เชก สโลวัค ฮังการี   

แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีน ต้องได้รับการฉีดวัคซีน โดย Moderna, Pfizer or Astra-

Zeneca 2 โดส หรือ Johnson & Johnson 1 โดส (โดยได้รับวัคซีนไม่เกิน 270 วัน ครอบคลุม

วันเดินทาง)  

 



 

เงือ่นไขการให้บริการ 

1.   ช าระเงินมัดจ าท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจ า

แล้วเท่านั น 

2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท า

การจองคิวยื่นวีซ่า  

      ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาติ

ยกเลิกการจองทัวร์โดย      

      อัตโนมัต ิ

3. เม่ือได้รับการยืนยันว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลูกค้าจัดเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทันที 

4. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่าน

ติดต่อเจ้าหน้าที่  

      ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอ

สงวนสิทธิ์ไม่  

      รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ น 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั นตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน 

ทั งแบบหมู่คณะและ 

      ยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนการ

จองได้จากทาง 

      เจ้าหน้าที่ 

6.  หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มี

โรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกใน  การเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมง

ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง 

เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั งหมด 

 

อัตราคา่บรกิารนี รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ใน

กรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 

2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 

3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  

4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า 

5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 

6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 

7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จาก

เจ้าหน้าที่) 

ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  



 

ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500 ,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม)์ 

** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ

สอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **  

- เบี ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

- เบี ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  

**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **   

[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8.  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ) 

 

อัตราคา่บรกิารนี ไม่รวม 
     1.  ค่าธรรมเนียมการจัดท าหนังสือเดินทาง 

  2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, ค่าน  าหนักเกินจากทางสายการบินก าหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิด

การเจ็บป่วยจากโรค    

       ประจ าตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

  3. ค่าธรรมเนียมน  ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ นราคา 

  4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง 

  5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ รวมค่าบริการยื่นวีซ่า (8,200.-บาท)  

  6. ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น  (13 ยูโร/ต่อท่าน)  

  7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 ยูโร/ต่อท่าน) 

 

เงือ่นไขการช าระคา่ทวัรส์่วนทีเ่หลอื 

ทางบรษิทัขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนทีเ่หลอื 30 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่่านการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุ าเป็น 

ทางบรษิทัขอเกบ็เฉพาะคา่ใช้จ่ายทีเ่กิดขึ นจรงิ 

 

 

 

ขอ้มูลเบื องตน้ในการเตรยีมเอกสารยื่นวซีา่และการยืน่วซีา่ 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและ

ถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของสถานทูตง่ายขึ น 



 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทาง

บริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่ง

บางสถานทูตใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้างนานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมา

ระหว่างการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วย

ตนเองในประเทศที่ตนพ านักหรือศึกษาอยู่เท่านั น 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หาก

นับแล้วต่ ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และ

กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เนื่องจากประวัติการเดินทาง

ของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวนหน้าหนังสือ

เดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต่ ากว่า 3 หน้า 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ

ต่อปกหนังสือเดินทางนั นๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนังสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอย

ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ในเล่ม 

 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเรือ่งตัว๋เครื่องบนิและทีน่ัง่บนเครือ่งบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นั่งพร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ 

ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี

ค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวน

สิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลา

ประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติ

ตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้

อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น  าหนัก

ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพและร่างกาย และอ านาจในการ

ให้ท่ีนั่ง Long leg ขึ นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั น 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ นไปก่อนการเดินทาง   คืนค่าใช้จ่ายทั งหมด 

2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  

3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง   เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 

4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั งหมด 

5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท า

ให้คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (20ท่านขึ นไป) เนื่องจากเกิด



 

ความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องน าไป

ช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล

รับรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั งนี ท่านจะต้อง

เสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียม

วีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระ

ค่าทัวร์ 

     หรือมัดจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริง เช่น ค่าวีซ่าและ

ค่าบริการยื่นวีซ่า /   

     ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว)   ค่าส่วนต่างในกรณี

ที่กรุ๊ปออก 

     เดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  

ไม่คืนค่าทัวร์ 

      ทั งหมด 

9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของ

เจ้าหน้าที่ ไม่ว่า 

      เหตุผลใดๆ ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั งหมด 

 

ข้อมลูเพิม่เติมเรื่องโรงแรมที่พัก 

1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบ

ห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple 

Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 

ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ า 

3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ นมากและห้องพัก

ในเมืองเต็ม  

      บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่

มีขนาดกะทัดรัต  

      และไม่มีอ่างอาบน  า ซึ่งขึ นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั นๆ และห้องแต่ละห้อง

อาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

 

 

เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 



 

ใชเ้วลำท ำกำรอนุมตัวิซีำ่นบัจำกวนัยืน่ประมำณ 15 วนัท ำกำร หรอืมำกกวำ่น ัน้ ข ึน้อยูก่บั

ดลุยพนิจิของสถำนทตู 

ยืน่วซีำ่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีำ่ VFS Global (จำมจรุสีแควร)์ 

ในระหวำ่งยืน่วซีำ่เขำ้สถำนทตูแลว้ ไมส่ำมำรถดงึเลม่ออกมำกอ่นได ้

**หำกทำ่นเคยโดนปฏเิสธกำรขอวซีำ่มำกอ่น กรณุำแจง้เจำ้หนำ้ทีท่วัรใ์หร้บัทรำบต ัง้แตท่ ีท่ำ่นท ำกำร

จองทวัรเ์ขำ้มำ เพือ่ท ำกำรแกไ้ขในกำรขอวซีำ่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หำกทำ่นไมแ่จง้ใหท้รำบ อำจจะมี

ผลเสยีตอ่กำรขอวซีำ่ของทำ่นในคร ัง้นี*้* 

**ลกูคำ้กรณุำอยำ่ยดึตดิกบักำรยืน่ขอวซีำ่ในอดตี 

เพรำะสถำนทตูมกีำรเปลีย่นแปลงกฎและเอกสำรกำรยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทบัวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพำสปอรต์ สญัชำตไิทย แตพ่ ำนกัอยูต่ำ่งประเทศ, ท ำงำนอยูต่ำ่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษำศกึษำอยู่ต่ำงประเทศ กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ทีข่องทำงบรษิทัใหท้รำบทนัท ี

เพรำะกำรยืน่ขอวซีำ่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก ำหนดของทำงสถำนทตูตอ้งกำรเพิม่เตมิ และ บำง

สถำนทูตอำจไม่สำมำรถยืน่ขอวซี่ำในประเทศไทยได ้ขอ้ก ำหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทำงทีถ่อื

พำสปอรต์ตำ่งชำตดิว้ย*** 

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

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

6 เดอืน รวบผมใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หำ้มสวมแวน่ตำหรอืเครือ่งประดบั หำ้มใสค่อนแทคเลนส ์รปูไม่

เลอะหมกึและไมม่รีอ่งรอยช ำรดุ *** 

 

 

 



 

3. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

- เจำ้ของกจิกำร หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิกำรไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

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

รอ้น 

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

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบนัทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

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

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐำนกำรเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทำงออกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ใช ้Bank Statement ตวัจรงิ บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดำของ

ธนำคำรท ัว่ไป ยอ้นหลงั 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกบัมตีราประทบัจากธนาคาร 

ทางสถานทตูจะไมรั่บ Bank Statement ทีป่ริน้เองจาก Internet (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัชโีดย

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

- กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ใช ้Bank Statement ตวัจรงิ บญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 3 

เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกบัมตีราประกบัจากธนาคาร อพัเดทไมเ่กนิ 15 วนันับจากวนั

ยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) และตอ้งมหีนา้ Passport ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย พรอ้มหนังสอืชีแ้จง

ออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาองักฤษ (Sponsor letter) 

- กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง แตบ่รษิทัออกคำ่ใชจ้ำ่ยให ้ใช ้Bank Statement ตวัจรงิ 

บญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกบัมตีราประกบัจากธนาคาร 

อพัเดทไมเ่กนิ 15 วนันับจากวนัยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) หรอื หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank 

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

พรอ้มหนังสอืชีแ้จงออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาองักฤษ (Sponsor letter) 

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกบัพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ญัชคีรบทกุตวั และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตวัครึง่กระดาษ A4 ไม่

สามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบบัเด็ม 

**สถำนทตูไมร่บัพจิำรณำ Bank Statement ทีป่ร ิน้จำกอนิเตอรเ์น็ต หรอื Bank 

Statement ทีอ่อกจำกธนำคำรแตไ่มม่ตีรำประทบั , บญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรำยวนั 



 

 พนัธบตัร ตรำสำรหนี ้กองทนุ และสลำกออมสนิ** 

5. เอกสำรสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอำยไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ  

- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา)พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ

ส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 

- *** ในวนัยืน่วซีำ่กรณุำถอืเอกสำรตวัจรงิตำ่งๆ เชน่ ทะเบยีนพำณิชย ์DBD สตูบิตัร ใบเปลีย่น

ชือ่-สกลุ เป็นตน้ พรอ้มสมดุบญัชอีพัเดทไมเ่กนิ 15 วนักอ่นยืน่วซีำ่ *** 

                                                                               

 

เอกสำรยืน่วซีำ่อำจมกีำรปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลำ หำกทำงสถำนทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์



 

**หำกทำ่นเคยโดนปฏเิสธกำรขอวซีำ่มำกอ่น กรณุำแจง้เจำ้หนำ้ทีท่วัรใ์หร้บัทรำบต ัง้แตท่ ีท่ำ่นท ำกำร

จองทวัรเ์ขำ้มำ เพือ่ท ำกำรแกไ้ขในกำรขอวซีำ่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หำกทำ่นไมแ่จง้ใหท้รำบ อำจจะมี

ผลเสยีตอ่กำรขอวซีำ่ของทำ่นในคร ัง้นี*้* 

(กรณุำกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตำมควำมเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจำกจะมผีลตอ่กำรพจิำรณำวซีำ่ของทำ่น) 

 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุนั ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุนั………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มคัรขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

……………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……………..… 

11. ทีอ่ยูปั่จจบุนัของผูข้อวซีำ่ 

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

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์…………..…………… 

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



 

   หมายเลขโทรศพัทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุนั (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบนัศกึษา  

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

……………………………………………………………………………………รหสัไปรษณีย…์……….…… 

 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 5 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่.........................ถงึวันที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

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

 

**กรณีลกูคำ้เคยมวีซีำ่เชงเกน้ รบกวนทำ่นถำ่ยส ำเนำหนำ้วซีำ่เชงเกน้ตวัลำ่สดุแนบมำดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

  

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

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจ้ัดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     



 

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

หมำยเหต ุ กำรอนมุตัวิซีำ่เป็นดลุพนิจิของทำงสถำนทตู ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเทำ่น ัน้ 

 


