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ซูริค-เบิรน์-มองเทรอซ์-เซอรแ์มท-กอรน์เนอรแ์กรต็ ชมวิวแมทเทอรฮ์อรน์-ธนุน์- 

อินเทอรล์าเกน้-ขึ้นจงุฟราวยอคด้วยกระเช้าใหม่ล่าสุด Eiger Express-ลูเซิรน์-ชทานส-์

กระเช้าลอยฟ้า 2 ชัน้เปิดประทุน Cabrio สู่ยอดเขา Stansherhorn-ซุก-ซูริค 
                    

 

โดยสายการบินไทย 
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ซูริค  เมอืงศูนยก์ลางทางดา้นการคา้และธุรกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ 
เบิรน์  เมอืงหลวงของประเทศสวติเซอร์แลนด ์สรา้งขึ้นเมือ่ 800 ปีทีแ่ลว้ และไดร้บัการขึ้นทะเบยีนใหเ้ป็น

มรดกโลกโดยองคก์าร Unesco ในปี ค.ศ.1983 

มองเทรอซ์  เมอืงสวยทางใต้ของสวสิรมิทะเลสาบเลอมงัค ์เป็นทีต่ ัง้ของปราสาทชลิยอง และมหีลกัฐานในการก่อสรา้งมา

ตัง้แต่ศตวรรษที ่13 

เซอรแ์มท หมู่บา้นเซอรแ์มททีบ่รรยากาศสบายๆ ลอ้มดว้ยเขาสูงสวยงามกบัทวิทศัน์แบบลา้นววิ เป็นทีต่ ัง้ของยอดเขา

ดงัแมทเทอรฮ์อรน์ทีส่ามารถขึ้นชมเป็นฉากหลงัไดจ้ากยอดเขากอนเนอรแ์กรต็ 

Gornergrat ยอดเขาดงัอกีแห่งหนึง่ของเซอรแ์มททีส่ามารถขึ้นชมทศันียภาพได้ดว้ยรถไฟสู่ยอดเขาเพือ่ชมววิของยอด

เขาดงัแมทเทอรฮ์อรน์ 

ธุนน์ เมอืงรมิทะเลสาบทีไ่ดร้บัฉายาว่าเป็นเป็นเมอืงปราสาทงาม ทะเลสาบสวยของสวสิ ใกลก้บัเมอืงอนิเทอร์

ลาเกน้ทีม่บีรรยากาศสบายเงยีบสงบสวยงาม อบอวลไปดว้ยกลิน่อายแบบสวติเซอรแ์ลนด์อย่างแทจ้รงิ  

อินเทอรล์าเก้น เมอืงสวยในหุบเขาทีต่ ัง้รมิฝัง่ของ 2 ทะเลสาบ คอืทะเลสาบธุนน์และเบรยีนซ์ และบรเิวณเมอืงน้ียงัใชเ้ป็นที ่

ถ่ายทําของกองละครเรือ่งลขิติรกัหรอื The Crown Princess อกีดว้ย  

JungfrauJoch ยอดเขาทีไ่ดฉ้ายาว่าเป็น Top of Europe บนความสูงกว่า 3,454 เมตร พรอ้มใหท่้านเดนิทางดว้ย Eiger 

Express กระเชา้ตวัใหม่ล่าสุดเป็นกระเชา้หรอืกอนโดล่าสามขาทีท่นัสมยัทีสุ่ดในโลก เป็นระบบผสมผสาน

กระเชา้ลอยฟ้าและกระเชา้ไฟฟ้าเขา้ดว้ยกนั มคีวามมัน่คงต่อแรงลมและใหบ้รกิารตลอดปี  

ซุก  เมอืงเลก็รมิทะเลสาบทีส่วยงามราวกบัเทพนิยาย ตัง้อยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศไม่ไกลจากเมอืง 

ลูเซริน์ เมอืงเก่าแก่และยงัเป็นแหล่งทําทองชือ่ดงั  

ลูเซิรน์ เมอืงสวยทีต่ ัง้อยู่รมิฝัง่ทะเลสาบแห่งสีพ่นัธรฐั หรอืเวยีวาลด์สตรทัซ ีและเป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชีือ่เสยีงทีสุ่ด

แห่งหนึง่ในประเทศสวติเซอรแ์ลนด์   

Mt.Stanserhorn ตัง้อยู่ในนิดวาลเดนิ มคีวามสูงถงึ1,898 เมตรจากระดบัน้ําทะเลขึ้นกระเชา้ Cabrio กระเชา้ลอยฟ้าเปิดประทุน

ทีม่ ี2 ชัน้แห่งแรกของโลก 

 

 

 

เดินทางด้วยสายการบินไทย บินตรงสู่นครซูริคเมืองเศรษฐกิจสาํคญัของสวิตเซอรแ์ลนด์ 

เท่ียวมองเทรอซ์ นอนเซอรแ์มท ดินแดนโรแมนติก 

ชมวิว 3 เขาดงั ข้ึนกอรน์เนอรแ์กรต็ ชมวิว Matterhorn  
ข้ึนกระเช้าใหม่ล่าสุด Eiger Express สู่ยอดเขา JungfrauJoch ฉายา Top of Europe  

ทานอาหารบนภตัตาคาร Top of Europe บนยอดเขาจงุฟราว 

ท้าทายความหวาดเสียวกบักระเช้า 2 ชัน้เปิดประทุน Cabrio สู่ยอดเขา Stanserhorn 

ชมเมืองหมีเมืองมรดกโลกท่ีกรุงเบิรน์ 

ทานอาหารพ้ืนเมือง Fondue Bourguignonne เมนูเอกลกัษณ์ช่ือดงัของสวิส 
พร้อมเท่ียวเมืองธนุน์ กบัวิวทะเลสาบและปราสาทแสนงาม ช้อปป้ิงอินเทอรล์าเก้น เดินเล่นเมืองซุก 

 พกั 4 ดาวทุกเมือง 
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กาํหนดการเดินทาง 2-9 มิ.ย. / 12-19 ก.ค. / 27 ก.ค.-3 ส.ค. / 11-18 ส.ค.2565 /  

11-18 ก.ย. / 9-16 ต.ค. / 22-29 ต.ค.2565 
 
วนัแรก  สนามบินสุวรรณภมิู 

22.00 น. นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร ์D สายการบิน Thai 

Airways เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยตอ้นรบัและอํานวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

  **กรณีท่านท่ีเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 กาํหนดการเดินทางอีกครัง้กอ่นทาํการจองตัว๋โดยสารสว่นตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น

 รายการซีรี่และได้มีการดาํเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี

 การปรบัเปล่ียนตามฤดกูาลเลก็น้อย** 

01.05 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิู โดยสายการบิน Thai Airways International เท่ียวบินท่ี TG970 

 

วนัทีส่อง ซูริค-เบิรน์-มองเทรอซ ์(สวิตเซอรแ์ลนด)์ 

07.50 น. เดินทางถึงสนามบินนครซูริค เมืองเศรษฐกิจสาํคญัท่ีสุดของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ท่ีมีช่ือเสียง

ระดบัโลกและเป็นเมืองศนูยก์ลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวฒันธรรมของประเทศ นําท่านผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร รบักระเป๋าและสมัภาระ จากนัน้รถโคช้รอรบัท่านนําท่านเดนิทางสู่ กรงุเบิรน์ 

Bern (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) นครหลวงอนังามสง่าของประเทศ เมอืงมรดกโลกอนัล้ํา

ค่าทีถ่่ายทอดและอนุรกัษ์มาสู่ปัจจุบนั  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี   

บ่าย นําท่านผ่านชมอาคารพพิธิภณัฑเ์ซน็ทรมั พอล คล ีZentrum Paul Klee ทีม่ลีกัษณะการสรา้งเหมอืนลูก

คลื่นสามลูกทีผ่สมผสานเขา้กบัภูมทิศัน์โดยรอบโดยไดร้บัการออกแบบจากสถาปนิกชาวอติาเลีย่น ซึ่งอาคาร

แห่งน้ีจะเตม็ไปดว้ยผลงานทางศลิปะของเหล่าศลิปินต่างๆ มากมายรวมถงึงานของพอล คร ีศลิปินชื่อดงั

ของโลกอกีดว้ย รวมถงึผ่านชมอาคารรฐัสภาของสหพนัธรฐัสวสิ Federal Palace of Switzerland ทีม่ี

รูปแบบการก่อสรา้งอาคารยุคฟ้ืนฟูศลิปะวทิยาในอติาล ีนําชมกรงุเบิรน์ ทีส่รา้งขึน้ในยุคกลางของยุโรป 

มหีลกัฐานทางประวตัิศาสตรม์ากมาย องคก์ารยูเนสโกป้ระกาศใหส้่วนหน่ึงของเมอืงเป็นมรดกโลก 

ชมย่านเมอืงเก่าซึ่งปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยรา้นดอกไม้และบูตคิ เป็นย่านทีป่ลอดรถยนต์ จงึเหมาะกบัการ

เดนิทางเทีย่วชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี ชมหอนาฬกิาดาราศาสตร ์(Zytglogge Clock Tower) 

ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1191 จุดประสงคเ์พื่อเป็นประตูเมอืงและไดม้กีารสรา้งเพิม่เตมิในปี ค.ศ.1530 

ใหม้คีวามสวยงามมากยิง่ขึน้ รวมอายุกว่า 800 ปี ทีจ่ะมตีุ๊กตาออกมาเรงิระบําใหดู้ทุกๆ ชัว่โมงที่

นาฬกิาตบีอกเวลา ถ่ายรูปกบับา้นของอลัเบริต์ ไอน์สไตน์ นักฟิสกิสช์ื่อดงัของโลกซึ่งเคยมาใชช้วีติ

อยู่ในกรุงเบริน์ช่วงเวลาสัน้ๆ ระหว่างปี ค.ศ.1903-1905 ปัจจุบนัเป็นพพิธิภณัฑเ์กบ็เรื่องราวเกีย่วกบั

ภาพถ่ายและผลงานบางส่วนของไอน์สไตน์ ชมศาลาว่าการเมอืง รวมถงึ Bern Minster ทีส่รา้งขึน้ใน

ศลิปะแบบโกธคิ มคีวามสูงกว่า 100.60 เมตร ถอืเป็นมหาวหิารทีม่คีวามสูงทีสุ่ดในสวติเซอรแ์ลนด ์

และชมเบเร็นกราเบน็ Barengraben หรอืบ่อหม ีเป็นส่วนหน่ึงของสวนเบเร็น และเป็นทีอ่ยู่ของหม ี

สตัวท์ีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงมาช้านาน  สมควรแก่เวลานําท่านเดนิทางสู่ เมืองมองเทรอซ ์Montreux 

เมอืงสวยทางใต้ของสวสิรมิทะเลสาบเลอมงัค ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) นําท่านชมเมืองมอง

เทรอซ์ เมอืงตากอากาศรมิทะเลสาบเจนิวาทีม่ชีื่อเสยีงเยา้ยวนใหนั้กท่องเทีย่วเขา้มาพกัผ่อน ดว้ยความ

เงยีบสงบของตวัเมอืงกบับรรยากาศทีสุ่ดแสนสบาย นําท่านชมสวนดอกไม้และรูปปั้นของ เฟรดดี้ เมอรคู์รี ่

นักรอ้งวงควนีเจา้ของบทเพลง We are the Champion ซึ่งถดัไปเป็น Casino Barrière de Montreux 
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โดยตรงขา้มกบัคาสโินคอื Tour d'Ivoire ตกึสูงทีสุ่ดของมองเทรอซ์สรา้งมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1962 มจํีานวนชัน้

ทัง้หมด 29 ชัน้ ใชเ้ป็นทีพ่กัอาศยัอกีดว้ย และชมทศันียภาพของยอดเขาโรเชอรเ์ดอเนย ์ซึ่งเป็นสถานทีท่ี่

รชักาลที ่5 เคยเสดจ็ประพาสเมื่อคราวเสดจ็ยุโรปในช่วงรอ้ยกว่าปีทีผ่่านมา จากนัน้นําท่านแวะถ่ายรูปกบั

ปราสาทชลิยอง ปราสาทยุคกลางทีม่คีวามเก่าแก่กว่า 1,000 ปี โดยปราสาทถูกสรา้งขึน้ในช่วงสมยัของโดย

ราชวงศ์ซาวอย ซึ่งถอืไดว้่าเป็นอญัมณีทางประวตัศิาสตรข์องสวติเซอรแ์ลนด์ ในอดตีปราสาทแห่งน้ีถูกสรา้ง

ขึน้เพื่อเป็นจุดควบคุมการเดนิทางของนักเดนิทางและขบวนสนิคา้ทีจ่ะสญัจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต้หรอื

จากตะวนัตกสู่ตะวนัออกของสวติเซอรแ์ลนด์ 

คํา่  รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  

  จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั Eden Palace au Lac หรอืระดบัเทยีบเท่า 

** เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนยา้ยสมัภาระใหท่้านจดักระเป๋าเลก็ 1 ใบ สําหรบัแยกพกัทีเ่ซอรแ์มท 1 คนื ** 

 

วนัทีส่าม มองเทรอซ์-ทาซ-เซอรแ์มท-กอรน์เนอรแ์กรต็ ชมวิวยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําท่านเดนิทางต่อสู่เมืองทาซ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงเล็กๆ น่ารกัทีร่ายลอ้มไป

ดว้ยยอดเขาสงูมากมายเป็นทศันียภาพทีส่วยมากๆ อกีจุดหน่ึง เดนิทางถงึสถานีรถไฟเมอืงทาซ นํา

ท่านนัง่รถไฟ Shuttle Train สู่ เมืองเซอรแ์มท Zermatt ซึ่งสถานีเซอรแ์มทแห่งน้ียงัเป็นสถานี

สุดทา้ยของขบวนรถไฟด่วนพเิศษของกลาเซยีรเ์อ็กซ์เพรส นําท่านเดนิทางเขา้สู่เมืองและหมู่บ้าน

เซอรแ์มทท่ีน่ารกัๆ และมีบรรยากาศสบายๆ ล้อมด้วยเขาสูง ท่ีมีทศันียภาพสวยงามหลกั

ล้าน ดว้ยเป็นเมอืงปลอดพาหนะทีวุ่่นวาย โดยหา้มรถทีใ่ชแ้ก๊สและน้ํามนัเขา้มา นอกจากรถไฟฟ้า

และรถมา้ ทีม่ไีวบ้รกิารนักท่องเทีย่ว สรา้งบรรยากาศทีแ่ปลกตา 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงภายในเซอรแ์มท   

บ่าย นําท่านไปยงัสถานีรถไฟกอรน์เนอรแ์กรต็ นําท่านนัง่รถไฟไต่เขาซึ่งมคีวามกว่า 3,000 เมตรเหนือระดบั 

น้ําทะเล นําท่านขึน้สูย่อดเขากอรน์เนอรแ์กรต็ Gornergrat ทีท่่านจะสามารถชมทศันียภาพของยอดเขา

ทีม่ยีอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ Matterhorn เป็นฉากหลงับนความสูงกว่า 4,478 เมตร ซึ่งเป็นยอดเขาทีม่ี

รูปทรงทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของแมทเทอร์ฮอรน์ แบบสามเหลีย่มคลา้ยปิรามดิทีจุ่ดสูงสุดบน

ยอดเขา เรยีกไดว่้าเป็นยอดเขาทีง่ดงามทีสุ่ดในสวสิ และมคีวามโดดเด่นไปอกีเมื่อเอกลกัษณ์

เฉพาะตวัน้ีไดเ้ป็นโลโกข้องบรษิัทผลติชอ็คโกแลต็ดงัทบัเบอรโ์รน และผูผ้ลติภาพยนตร์รายใหญ่

พาราเมา้ท์พคิเจอรส์ ซึ่งความงดงามน้ีเอง สวยงามราวภาพวาดบวกกบัทะเลสาบแสนงามในยามฤดู

รอ้น ซึ่งสะทอ้นความงามบนยอดเขาทีม่หีมิะปกคลุมตลอดปี (การชมทศันียภาพบนเขาน้ีขึน้อยู่กบั

สภาพอากาศเอื้ออํานวย)  จากนัน้นําท่านโดยสารรถไฟลงจากเขาและมเีวลาใหท่้านเดนิเล่นลดัเลาะ

เทีย่วชมหมู่บา้นเซอร์แมททีน่่ารกัและมบีรรยากาศสบายๆ ลอ้มรอบดว้ยเขาสูงสวยงามและเป็น

สวรรคข์องนักสกีหรอืผุท้ีช่ ื่นชอบการเล่นกฬีาฤดูหนาว ใหท่้านเดนิเล่นชอ้ปป้ิงสนิคา้คุณภาพดขีอง

สวสิมากมาย 

  คํา่  รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  

  จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั Pollux Zermatt หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีสี่ ่  เซอรแ์มท-ทาซ-ธุนน์-อินเทอรล์าเก้น 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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นําท่านเชค็เอ๊าทจ์ากทีพ่กัพรอ้มการขนยา้ยกระเป๋าสมัภาระไปยงัสถานีรถไฟเซอร์แมท จากนัน้นัง่

รถไฟชทัเทิล้กลบัสู่เมอืงทาซ รถโคช้รอรบัท่านเพื่อนําท่านเดนิทางสูเ่มืองธุนน์ Thun เมอืงรมิทะเลสาบที่

ไดร้บัฉายาว่าเป็นเป็นเมอืงปราสาทงาม ทะเลสาบสวยของสวสิ ใกลก้บัเมอืงอนิเทอรล์าเกน้ทีม่บีรรยากาศ

สบายเงยีบสงบสวยงาม อบอวลไปดว้ยกลิน่อายแบบสวติเซอรแ์ลนด์อย่างแทจ้รงิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 

2.30 ชัว่โมง) นําท่านเดนิเล่นชมทะเลสาบธุนน์สฟ้ีาใสดุจอญัมณีทีม่คีวามงดงามราวกบัภาพวาดตดักบั

อาคารสวยงามโดยรอบทีม่สีถาปัตยกรรมแบบยุโรปเก่า ชมสะพานไม ้Untere Schleuse เพื่อใชข้า้มแม่น้ํา

อาเร่ทีเ่ป็นแม่น้ําสายหลกัของเมอืง จากบรเิวณกลางเมอืงท่านสามารถถ่ายรูปกบัปราสาท Schloss Thun 

ปราสาทกลางแห่งเมอืงธุนน์ ตวัปราสาทตัง้อยู่บนเนินเขาทําใหส้ามารถสงัเกตเหน็ไดจ้ากตวัเมอืง  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  

บ่าย นําท่านเดนิทางสู่ เมืองอินเทอรล์าเก้น Interlaken เมอืงแสนสวยในหุบเขาทีต่ ัง้รมิฝัง่ของ 2 ทะเลสาบ คอื

ทะเลสาบธุนน์และเบรยีนซ์ และมแีม่น้ําอาเร่ไหลผ่านกลางเมอืง ตวัเมอืงตัง้อยูบ่นระดบัความสูงเหนือ

ระดบัน้ําทะเลประมาณ 570 เมตรบรเิวณเชงิเขาของเขตสวสิแอลป์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี และ

บรเิวณเมอืงน้ียงัใชเ้ป็นทีถ่่ายทําของกองละครเรือ่งลขิติรกัหรอื The Crown Princess อกีดว้ย ใหท่้านเดนิ

เล่นเมอืงน่ารกัอย่างอนิเทอรล์าเกน้ทีล่อ้มรอบดว้ยยอดเขาสามเกลอ ไดแ้ก่ จุงฟราว ไอเกอรแ์ละเมนิช ์ ดว้ย

จุดเด่นน้ีทําใหเ้มอืงอนิเทอรล์าเกน้เป็นเมอืงเด่นสําหรบันักเดนิทาง พาท่านเดินชมย่านเมอืงเก่าหรอืที่

เรยีกว่า Unterseen อกีหน่ึงมุมสวยของเมอืงเลยีบแม่น้ําอาเร ่จากนัน้ให้ท่านเดินเล่นบนถนนโฮอเีวก 

Hoheweg ถนนสายหลกัของเมอืงและยงัเป็นถนนสายชอ้ปป้ิงกลางเมอืง มเีวลาใหท่้านเลอืกซื้อของฝาก

รวมถงึชอ้ปป้ิงสนิคา้คุณภาพดขีองสวสิกบัรา้นคา้ตา่งๆ อาท ินาฬกิาแบรนด์เนมคุณภาพเยีย่มของสวสิ เช่น 

Patek, Philippe, Oris, Tissot, Tag Heuer รวมถงึชอ็คโกแลต็ มดีพบั Victorinox ทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัไปทัว่

โลก, เครื่องหนังแบรนด์เนม, นาฬกิากุ๊กกู และอื่นๆ อกีหลากหลาย  

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารพ้ืนเมืองด้วยเมนูฟองดบููรก์วินญอง Fondue Bourguignonne 

จดัเป็นเมนูทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของชาวสวสิดว้ยการใชส้อ้มจิม้เน้ือต่างๆ จุ่มลงในน้ํามนัรอ้นแลว้ทานกบัเครื่อง

เคยีงต่างๆ (การรบัประทานฟองดูแบบสวสิมหีลายแบบ อาท ิฟองดูชสี ฟองดูน้ํามนัหรอืฟองดูชอ็คโกแลต็ 

เป็นต้น แลว้แต่การรบัประทานของแต่ละทอ้งถิน่) 

    จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั Hotel du Nord Interlaken หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีห้่า  อินเทอรล์าเก้น-กระเช้าไอเกอรเ์อก็ซ์เพรส-ยอดเขาจุงฟราว-ลูเซิรน์ 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสูห่มู่บ้านกรินเดิลวลัท์ Grindelwald หมู่บา้นเลก็ๆ ในหุบเขาทีต่ ัง้อยู่ในเขตอําเภออนิเทอร์

ลาเกน้-โอเบอรฮ์าสล ีในรฐัเบริน์ เป็นหมู่บา้นทีต่ ัง้อยู่ในระดบัความสูงกว่า 1,034 เมตรเหนือระดบัน้ําทะเล

บนเขตเทอืกเขาเบอรนี์สแอลป์ ตวัหมู่บา้นตัง้อยู่บนทีร่าบขนาดใหญ่มคีวามเงยีบสงบและเป็นแหล่งพกัผ่อน 

ยอดนิยมทัง้ช่วงฤดูหนาวทีค่นมกันิยมมาเล่นสกหีรอืกจิกรรมปีนเขาในฤดูรอ้น กรนิเดลิวลัท์ถอืเป็นแหล่งสกี

รสีอรท์ทีม่ชีื่อเสยีงอกีแห่งของสวติเซอรแ์ลนด์ นําท่านสู่ สถานีกระเชา้กรนิเดลิวลัท์ โดยสารกระเช้า Eiger 

Express กระเช้าตวัใหม่ล่าสุดเป็นกระเช้าหรือกอนโดล่าสามขาท่ีทนัสมยัท่ีสดุในโลก เป็นระบบ

ผสมผสานกระเชา้ลอยฟ้าและกระเชา้ไฟฟ้าเขา้ดว้ยกนั มคีวามมัน่คงต่อแรงลม โดยจะนําท่านขึน้จากสถานี

กรนิเดลิวลัท์ไปยงัสถานี ไอยเกอรเ์กลทเชอร ์Eigergletcher ในเวลาเพยีง 15 นาท ีจากนัน้นําท่านโดยสาร

รถไฟต่อขึน้สู ่ยอดเขาจุงฟราว Jungfraujoch ทีไ่ด้ชื่อวา่เป็น TOP OF EUROPE โดยไดร้บัการประกาศ

ใหเ้ป็นพืน้ทีม่รดกโลกทางธรรมชาตแิห่งแรกของยุโรปโดยองคก์ารยูเนสโกเ้มื่อปี ค.ศ.2001 เมื่อถงึยอดเขา

แลว้ท่านจะไดส้มัผสักบัทศันียภาพอนังดงามของยอดเขามากมายทีป่กคลุมดว้ยหมิะตลอดปี จากนัน้อสิระให้

ท่านไดส้มัผสัหมิะพรอ้มเกบ็ภาพบรรยากาศของจุงฟราวยอค บนความสูงกว่าระดบัน้ําทะเล 3,454 เมตร  
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 

บ่าย ใหท่้านมเีวลาอย่างเตม็ทีท่ีจ่ะเกบ็ภาพทีร่ะลกึกบัประตมิากรรมในอุโมงคน้ํ์าแขง็ และชมทศันียภาพงดงามบน 

สถานีอากาศ Sphinx ระเบยีงชมววิบนยอดเขาจุงฟราวซึ่งมรีะดบัความสูง 3,571 เมตร บนลานกวา้งทีเ่ตม็

ไปดว้ยหมิะขาวโพลนใหท่้านไดส้นุกสนานอย่างเตม็อิม่ จนถงึเวลาอนัสมควร นําท่านเดนิทางลงจากยอดเขา

ดว้ยรถไฟสู่สถานีไอเกอรเ์กรทเชอร ์จากนัน้โดยสารกระเชา้ไอเกอรเ์อก็ซ์เพรส ซึ่งเป็นเสน้ทางทีสุ่ดแสนโร

แมนตกิและเทคโนโลยสีมยัใหม่ทีเ่บยีดบงัสิง่แวดลอ้มน้อยทีสุ่ดและใหท่้านชมทศันียภาพแสนงามทีจ่ะทําให้

ท่านประทบัใจมริูล้มื รถโคช้รอรบัท่านทีส่ถานีกระเชา้ จากนัน้นําท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ Lucerne (ใช้

เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงท่องเทีย่วอนัดบัหน่ึงของสวสิทีห่ลายท่านอาจจะเคยไปเยอืนมาแลว้ 

แต่ลูเซริน์กย็งัคงมคีวามสวยงามเหมอืนเดมิ นําท่านชมเมืองลูเซิรน์ เมอืงใหญ่ทีสุ่ดในภาคกลางของ

ประเทศ ทําใหเ้มอืงลูเซริน์กลายเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิ, การคมนาคมและวฒันธรรมของภาคกลาง มี

แม่น้ํารอ็ยสไ์หลผา่นกลางเมอืงและสามารถมองเหน็ทศันียภาพของเขตเทอืกเขาแอลป์ เขาพลิาทุสและเขาริ

กไิดอ้กีดว้ย นําท่านชมอนเุสาวรียสิ์งโตและถ่ายรปูกบัสะพานไม้ชาเพล สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่14 

ประดบัตกแต่งบนโครงหลงัคาหน้าจัว่ดว้ยภาพวาดในศตวรรษที ่17 ซึ่งภาพเขยีนเหล่าน้ีเป็นการเล่าเรื่องราว

ประวตัคิวามเป็นมาของเมอืงลูเซริน์ โดยมหีอคอยน้ํา Wasserturm ซึง่เดมิใชเ้ป็นทีคุ่มขงันักโทษและเกบ็

เอกสารรวมทัง้ของมค่ีาของเมอืงไว ้หอคอยน้ีมลีกัษณะเป็นรูปทรงแปดเหลีย่มทีม่ฐีานเชื่อมตดิอยู่กบัสะพาน

สรา้งขึน้ราวปี ค.ศ.1300 สะพานแห่งน้ีเคยถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ.1993 แลว้กม็กีารบูรณะใหม่จนมสีภาพ

ใกลเ้คยีงของเดมิ (ภาพวาดดัง้เดมิถูกไฟไหมไ้ปเยอะ) สะพานชาเพลน้ีถอืเป็นสะพานไมท้ีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดใน

ยุโรป 

คํา่ รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารพรอ้มบรกิารท่านดว้ยเมนูไทย  

 จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั Grand Hotel Europe Lucerne หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 
วนัทีห่ก  ลูเซิรน์-นัง่กระเช้า 2 ชัน้สู่ยอดเขาชทานเซอรฮ์อรน์-ซุก-ซูริค 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่เมืองชทานส์ Stans ตัง้อยู่บรเิวณพรมแดนระหว่างรฐันิดวลัเดนิกบัรฐัออบวลัเดนิ 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 20 นาท)ี นําท่านนัง่รถรางโบราณ Funicular ซ่ึงเดิมถกูสร้างขึ้นเพ่ือเป็น

เส้นทางขนสง่สาธารณะและแล้วเสรจ็ในปี ค.ศ.1893 จากสถานีชทานส์สู ่ผ่านชมทุ่งหญ้าสู่สถานี

กระเช้าลอยฟ้าคลัติ Kalti โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที จากนัน้นําท่านเปล่ียนมาโดยสารกระเช้าท่ี

สถานีน้ี นําท่านนัง่กระเช้าลอยฟ้าแบบเปิดประทุนสู่ยอดเขาชทานเซอรฮ์อรน์ Mt.Stanserhorn ทีม่ี

ความสงูถงึ1,898 เมตรจากระดบัน้ําทะเล ระหว่างทางให้ท่านได้ชมวิวแบบพาโนราม่าและสมัผสั

บรรยากาศท่ีสดช่ืนแบบสุดๆ กบัการเดินทางบนกระเช้า “Cabrio” กระเช้าลอยฟ้าเปิดประทุนท่ีมี 2 

ชัน้แห่งแรกของโลก ใชง้บประมาณในการสรา้งถงึ 28,100,000 CHF หรอืประมาณ 983,500,000 บาท ให้

ท่านเดนิทางถงึยอดเขา Stanserhorn ในเวลาประมาณ 7 นาท ีใหท่้านไดช้มความงดงามของยอดเขาและ

ทศันียภาพรอบๆ แบบ 360 องศา สามารถมองเหน็ทศันียภาพของเมอืงและทะเลสาบลูเซริน์ไดท้ัง้เมอืงและ

ยงัมองเหน็ทวิทศัน์ของเขตเทอืกเขาแอลป์และยอดเขาตา่งๆ อาท ิยอดเขาททิลสิ พลิาทุส รกิ ิไอเกอร ์เมนิช์

และจุงฟราว จนไดเ้วลาสมควรนําท่านลงจากยอดเขา นําท่านเดนิทางสูเ่มืองซุก Zug (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 40 นาท)ี เมอืงเลก็ๆ รมิทะเลสาบทีส่วยงามราวกบัเทพนิยาย ตัง้อยู่ทางภาคกลางตอนบนของ

ประเทศ  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

บ่าย นําท่านชมเมอืงซุก ชมหอนาฬกิา Clock Tower แลนด์มาร์กทีส่ําคญัแห่งหน่ึงของเมอืง ดว้ยความสูงของ

หอถงึ 52 เมตรและความโดดเด่นของหลงัคาซึ่งเป็นสน้ํีาเงนิขาวโดนเด่นตดักบัสหีลงัคาสน้ํีาตาลของ
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บา้นเมอืงสวยงามอย่างยิง่ แวะชมและถ่ายรูปกบัโบสถ์เซนท์ออสวอรล์ St.Oswald's Church โบสถ์ศกัดิส์ทิธิ ์

ทีส่ําคญัของเมอืง ตวัโบสถส์รา้งขึน้ตัง้แต ่ค.ศ. 1478 ใชเ้วลาการก่อสรา้งนานถงึ 6 ปี ถอืเป็นหน่ึงใน

สถาปัตยกรรมทีส่ําคญัทีสุ่ดในช่วงโกธคิตอนปลายแห่งหน่ึงในสวติเซอรแ์ลนด์ นอกจากน้ีชาวสวสิยงัมคีวาม

เชื่ออกีว่า ถ้าใครมเีรื่องทุกขร์อ้นหรอืเจบ็ป่วยใด ถ้าได้มาขอพรกบัโบสถ์แห่งน้ี จะช่วยบรรเทาใหด้ขีึน้อย่าง

รวดเรว็ นําท่านเขา้ชมรา้นทําทองทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในยุโรป ของครอบครวั Lohri เปิดทําการตัง้แต่สมยัศตวรรษ

ที ่16 ภายในตวัอาคารมกีารตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมยัจกัวรรดิน์โปเลยีน มซุ้ีมประตูและเสาโรมนั 

มรีูปปั้นและจติรกรรมฝาผนัง ดว้ยการวาดลายหนิอ่อนดว้ยมอื ในปี 1971 ไดเ้ปิดรา้นน้ีเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะ

ล้ําค่าและเครื่องประดบัหายากและบางชิน้มเีพยีงชิน้เดยีวในโลก นอกเหนือไปจากงานศลิปะล้ําค่าและ

เครื่องประดบัหายากแลว้ ในส่วนของ Lohri Store ยงัมนีาฬกิาชัน้นําระดบัโลกใหท่้านเลอืกซือ้เลอืกชม อาท ิ

เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC, Omega, 

Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่เมอืงซูรคิ (ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 40 นาท)ี นําท่าน ชมเมืองซริูค Zurich เมอืงทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในสวสิ และมแีม่น้ําลมิมตัเป็น

แม่น้ําที่ใหญ่ทีสุ่ด เมอืงซูรคิไม่ใช่เมอืงหลวงของประเทศ แต่มชีื่อเสยีงระดบัโลกและเป็นเมอืงศูนยก์ลางทาง

ธุรกจิ ธนาคาร และวฒันธรรมของประเทศอกีดว้ย ผ่านชมย่านเมอืงเก่าลนิเดอรฮ์อฟ ประกอบไปดว้ยโบสถ์

ในสมยักลาง สถานทีโ่ดดเด่นเหน็จะเป็นมหาวหิารคู่บา้นคู่เมอืงโบสถ์กรอสมุนเตอร ์Grossmunster Church 

ซึ่งถอืเป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงซูรคิ ตัง้อยู่บรเิวณรมิฝัง่แม่น้ําลิมมตั ปัจจุบนักลายเป็นหน่ึงในสถานที่

ท่องเทีย่วของซูรคิ นําท่านถ่ายรูปกบัโบสถฟ์รอมุนสเตอร ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.853 โดยกษตัรยิเ์ยอรมนัหลุยส ์

ใชเ้ป็นสํานักแม่ชทีีม่กีลุ่มหญงิสาวชนชัน้สูงจากทางตอนใต้ของเยอรมนัอาศยัอยู ่นําท่านสู่จตัุรสัปารา

เดพลาทซ์ เป็นจตัุรสัเก่าแก่ทีม่มีาตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่17 ปัจจุบนัเป็นชุมทางรถรางทีส่ําคญัของเมอืงและ

ยงัเป็นศูนยก์ลางการคา้ของย่านธุรกจิ ธนาคาร สถาบนัการเงนิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศ อสิระใหท่้านไดเ้ดนิชม

เมอืง ถ่ายรูปทะเลสาบซูรคิ รวมถงึเลอืกซือ้สนิคา้แบรนด์แนมของทีร่ะลกึตามอธัยาศยัจากย่านถนนคนเดนิ

บาหน์ฮอฟสตราสเซ่ ทีท่อดยาวจากตวัเมอืงเก่าจนถงึทะเลสาบซูรคิ 

คํา่  รบัประทานอาหารค่ํา ณ ภตัตาคารจนี  

 จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั Novotel Zurich Airport Messe หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีเ่จด็  ซูริค-สนามบิน 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 ใหท่้านท่านเชค็เอ๊าท์จากทีพ่กั สมควรแก่เวลานําท่านออกเดนิทางสู ่สนามบินซูริค 

13.30 น.  ออกเดินทางจากนครซูริค โดยสายการบิน Thai Airways International เท่ียวบินท่ี TG971 

 

วนัทีแ่ปด สนามบินสุวรรณภมิู  

05.30 น.  เดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ... 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรือต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 กาํหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนทาํการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น

 รายการซีรี่และได้มีการดาํเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี

 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 
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รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อืน่ๆ  

ท่ีไม่คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ และหากท่ีพกัตามรายการไม่ได้รบัการยืนยนั  

บริษทัฯ ขอทาํการเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัหรือเมืองใกล้เคียงให้  

ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 
 

 

 

 

อตัราค่าเดินทาง  
  

Switzerland Wonder  
สวิตเซอรแ์ลนด ์วนัเดอร ์3 เขา 3 ทะเลสาบ

กบัฟองดบููรก์วินญอง 8 วนั 5 คืน (TG) 
ผู้ใหญ่ ท่านละ 

พกัเด่ียว เพ่ิม

ท่านละ 

ท่านท่ีมีตัว๋โดยสาร

อยู่แล้วต้องการร่วม

เดินทางพร้อมคณะ 

2-9 ม.ิย.2565 129,500 14,300 92,500 

12-19 ก.ค.2565 129,500 14,300 92,500 

27 ก.ค. - 3 ส.ค.2565 129,500 14,300 92,500 

11-18 ส.ค.2565 132,900 14,300 92,900 

11-18 ก.ย.2565 129,500 14,300 92,500 

9-16 ต.ค.2565 129,500 14,300 92,500 

22-29 ต.ค.2565 129,500 14,300 92,500 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน้ํามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนญุาตให้เดก็อายุตํา่กว่า 12 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

หมายเหต ุ

• อตัราค่าเดนิทางน้ีต้องมจํีานวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่จํานวนไม่น้อยกว่า 10 ท่าน **ไม่มรีาคาเดก็**ตามขอ้กําหนดและ

เงื่อนไขของบรษิทัฯ และจะต้องชําระมดัจําหลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี

• กรณีท่านทีม่ตี ัว๋ของสายการบนิอื่นหรอืรว่มเดนิทางโดยไม่ใชต้ัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบรษิทัทวัร ์ กรณุาแจง้

ล่วงหน้าเน่ืองจากมกีารเกีย่วขอ้งกบัการยื่นวซ่ีา ซึง่ผูเ้ดนิทางไม่สามารถยื่นวซ่ีาพรอ้มคณะได ้ 

***การดําเนินการขอวซ่ีาจะต้องใชเ้วลาโดยรวมประมาณ 15-21 วนั ซึ่งผูเ้ดนิทางจะต้องไปแสดงตวัดว้ยตวัเองและไดร้บัการ

สแกนน้ิวมอืจากศูนยร์บัคํารอ้งของสถานทูตโดยตรง โดยจะตอ้งสง่รายละเอยีดโดยการกรอกแบบฟอรม์ดา้นล่าง และ สําเนา

หน้าหนังสอืเดนิทาง และส่งเอกสารใหค้รบเพื่อทําการนัดหมาย ** 
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อตัราน้ีรวมบริการ 

• ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดย Thai Airways เสน้ทาง สวุรรณภูม-ิซูรคิ-สุวรรณภูม ิชัน้ประหยดั 
และค่าโหลดสมัภาระไม่เกนิทีส่ายการบนิกําหนดท่านละ 20 กโิลกรมั / ชิน้ / ท่าน 

• ค่าภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ โดยคํานวนจากวนัทีจ่องและออกตัว๋

โดยสาร หากมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสารหรอืเพิม่เตมิภายหลงัหรอืมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการผกผนัค่าน้ํามนัหรอืภาษใีดๆ 

จะต้องมกีารชําระเพิม่ตามกฎและเงื่อนไขของสายการบนิ (อตัราค่าน้ํามนัเชือ้เพลงิคํานวณไว ้ณ วนัที ่19 เม.ย.2565) 

• ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่าน / หอ้ง) เน่ืองจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มหีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณีที่

เดนิทาง 3 ท่าน ท่านอาจต้องพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยชําระค่าพกัเดีย่วเพิม่  

• ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ, ค่าอาหารและเครือ่งดื่มตามรายการและค่ารถรบัส่งระหว่างนําเทีย่วตามรายการระบ ุ

• ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี

• ค่าธรรมเนียมและบรกิารนัดหมายการยื่นวซ่ีาเชงเกน้ 

• ค่าธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ในเขตเมอืงเก่า, พระราชวงัและหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ อํานวยความ

สะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

• ค่าทปิพนักงานขบัรถ / มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ / หวัหน้าทวัรท์ีบ่รกิารพรอ้มคณะตลอดการเดนิทาง 

• ค่าน้ําดื่มวนัละ 1 ขวด (จํานวน 5 วนัทวัร)์ 

• ค่าประกนัอบุตัเิหตุในระหว่างการเดนิทาง ค่ารกัษาพยาบาลวงเงนิกรมธรรม ์1,500,000 บาท (ทัง้น้ีไม่รวมค่าใชจ่้ายระหว่าง

การกกัตวัในต่างประเทศอนัสบืเน่ืองจากโควดิ19 และเป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนั) 

• ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ค่าบรกิาร 7%  

 

อตัราน้ีไมร่วมบริการ 

• ค่าธรรมเนียมการทําหนังสอืเดนิทาง 

• ค่าทปิพนักงานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยู่กบัอตัราเรยีกเกบ็ค่าบรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและ

ทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเองเพื่อป้องกนัการสูญหาย 
• ค่าอาหารที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

• ค่าทําใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
• สญัญาณ Wifi และค่าอนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้ส่วนพืน้ทีส่าธารณะภายในโรงแรมทีม่กีารใหบ้รกิารฟรหีรอืบาง

โรงแรมอาจมใีหบ้รกิารบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยูก่บันโยบายของแต่ละโรงแรม)   

• ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท์ ค่าซกัรดีฯลฯ หรอื
ค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เช่น การปรบัค่าน้ํามนั, ค่าธรรมเนียมวซ่ีาทีน่อกเหนือจากทีร่ะบุหรอืค่าแปลเอกสาร, 
ค่าบรกิารทีเ่กีย่วกบัวซ่ีา การนัดหมายแบบพรเีมีย่ม หรอือืน่ๆ ทีม่ไิดร้ะบไุวใ้นรายการ 
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• ค่าประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสุขภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั

อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ท่านสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได้ 

• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางกลบัสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกนิ 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง (กรณีถ้า

สายการบนิและประเทศปลายทางต้องการผลตรวจ) 

• ค่าธรรมเนียมบรกิารเกีย่วกบัการดําเนินการลงทะเบยีนระบบ Thailand Pass/Test & Go และอื่นๆ ตามทีภ่าครฐั

กําหนด (อาจมกีารเปลีย่นแปลงภายหลงัเป็นไปตามกลไกการเปลีย่นแปลงจากภาครฐัเป็นสําคญั)  

• ค่าธรรมเนียมการตรวจโควดิและค่าโรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) อย่างน้อย 1 วนั เมื่อเดนิทางถงึไทย (การ

เปลีย่นแปลงมาตรการและการเปลีย่นแปลงจํานวนวนัใหดู้ประกาศจากทางภาครฐัเป็นสําคญั) 

• ค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัการทํา Vaccine Passport 

• ค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัการทํา Swiss Certificate 

• ค่าใชจ่้ายเกีย่วกบัการกกัตวัเมื่อมกีารตรวจพบโควดิในช่วงใดๆ 

การชาํระเงิน 

ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจําเป็นจํานวน 45,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงท่าน สําหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็

ทนัทหีลงัจากการจองทวัร ์ส่วนทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัก่อนวนัเดนิทาง 

 

การยกเลิก 

1. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัทีนํ่าเที่ยว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจํา โดยทางบรษิทัฯขอสงวน

สทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจําตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการขอวซ่ีา 

และค่าใชจ่้ายทีจํ่าเป็นอืน่ๆ 

2. หากมกีารยกเลกิไม่น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัทีนํ่าเที่ยว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของค่าทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ 

ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิค่ามดัจําตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, ค่าธรรมเนียมและค่าบรกิารในการ

ขอวซ่ีา และค่าใชจ่้ายทีจํ่าเป็นอืน่ๆ 

3. หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัทําการก่อนวนัทีนํ่าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

4. กรณีทีต่้องการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณทีีลู่กคา้อยู่ต่างจงัหวดั ใหท่้านตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก่์อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 

หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัผดิชอบค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้ 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว (Single), หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรม

อาจจะไม่มห้ีองพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้อง

แยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติํ่า  

3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ ขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง

อาบน้ํา ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมทีพ่กันัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

5. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง

อาบน้ํา ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมทีพ่กันัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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หมายเหตุ  

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคํานึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสําคญั 

o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกําลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุทําใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกําหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั

จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้

ประเทศ เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆกต็ามที่กองตรวจคนเขา้

เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท่้านได ้ไม่ว่าจํานวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซ่ีา อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวตา่งชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ํานักอยู่ในประเทศไทย 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณเีกดิการสูญเสยี, สูญหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสูญหายหรอืเสยีหาย

ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิกําหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสารต้องสงสยัหรอืถูกตรวจสอบจากเจา้หน้าทีเ่กีย่วกบัการนําสิง่ของต้องหา้มเขา้สู่
อาคารสนามบนิหรอืตรวจคนเขา้เมอืงหรอืบนเครื่องบนิหรอืส่วนหน่ึงส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาท ิอาวุธปืนทุกชนิด
และส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอดัอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเดก็เล่น/ปืนจําลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลกั
เกลยีว/ปืนยงิตะปู, ธนูและลูกธนูหรอืหน้าไม,้ กระบองไฟฟ้า, อุปกรณฆ่์าสตัว,์ สเปรยเ์ครื่องเทศ/สเปรยพ์รกิต่างๆ/สเปรยไ์ล่
สตัว/์สเปรยก์รด, แก๊สน้ําตา, วตัถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มดี มดีพบั ใบมดีโกน/ใบมดีคตัเตอร,์ ขวานทุกชนิด, กรรไกรทีย่าว
กว่า 6 ซ.ม.เมื่อวดัจากจุดหมุน, เครื่องมอืสําหรบัศลิปะการต่อสูท้ีม่คีมหรอืปลายแปลม, ดาบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกีย่ว
สนิคา้, สว่านเจาะและหวัเจาะ, เครื่องมอืช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพน่ไฟ, อุปกรณ์ไม่มคีมแต่อาจก่อใหเ้กิดอนัตราย เช่น 
ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟท์บอล/ไมก้อล์ฟ/ไมฮ้อกกี้/ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไมค้ํ้าสําหรบัเล่นสก,ี กระบอง, สนับมอื, วตัถรุะเบดิทุก
ชนิด/ดอกไมเ้พลงิ/สารเคมหีรอืสว่นประกอบทีก่่อใหเ้กดิเพลงิเป็นภยัคุกคามตอ่ความปลอดภยัของอากาศยาน และอื่นๆ 
นอกเหนือจากขา้งต้นทีเ่ป็นสิง่ต้องหา้มตามสํานักงานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทยกําหนดและ/หรอืภายใต้การประเมนิ
ความเสีย่งดา้นการรกัษาความปลอดภยัการบนิพลเรอืนและการประเมนิภยัคุกคามของสํานักงานการบนิพลเรอืนแห่ง
ประเทศไทย (ตามประกาศราชกจิจานุเบกษาวนัที ่26 ม.ีค.2563)   

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดใหต้ํ่ากว่ามาตรฐานได ้

ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้กําหนดของแตล่ะสายการบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในน้ําหนักสว่นที่

เกนิ 

o ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาด้านสุขภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่้องการความช่วยเหลอืและการ
ดูแลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่้องใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นต้น ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจากกฎทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความ
สะดวกสําหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งต้น  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสูบบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้กําหนดทีช่ดัเจน

ในเรื่องการสูบบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะสําหรบัผูสู้บบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่้องไดร้บัการดูแลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เดก็, และผูสู้งอายุ มโีรคประจําตวั ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง

ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องใหก้ารดูแลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 

หวัหน้าทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกําหนดตลอดทัง้ปี หรอืกําหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่

สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดทําการ หรอื ปิดโดยมไิด้แจง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
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ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท่้านไดเ้ขา้ชมสถานที่ดงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ

ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าช้า หรอื เหตุหน่ึงเหตุใดใน

ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทําใหท่้านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 

เน่ืองจากไดชํ้าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิต์มาสหรอืปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้

ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์
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o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ตํา่กว่า 6 เดือน  

o โดยนับวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนับแลว้ตํ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะต้องไปยื่นคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนังสอืเดนิทาง  

o หน้าหนังสอืเดนิทางจะต้องมหีน้าว่างสําหรบัวซ่ีาอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนังสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นคํารอ้งขอวซ่ีา  
o ท่านทีม่ปีกหนังสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จําเป็นต้องส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสูญหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จาํนวน 2 รปู เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เน่ืองจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวซ่ีา (ไม่ควรสวมเสือ้สขีาว)   
- รูปถ่ายหน้าตรงหา้มใส่แว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่หมวกหรอืเครื่องประดบั  

บดบงัหน้าตา, หา้มใส่คอนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊อายส ์** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าเชงเก้น  (สวิตเซอรแ์ลนด)์  ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 15 วนั 

- ผูย้ ื่นคํารอ้งต้องแสดงตวัและสแกนน้ิวมอื ณ วนันัดหมายยื่นคํารอ้งทีศู่นยย์ื่น 

- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฎของสถานทูตและศูนยย์ื่น 

- รูปถา่ยหากไม่ไดม้าตรฐาน ต้องทําการถา่ยใหม่ทีศู่นยย์ื่น โดยผูย้ ื่นคํารอ้งตอ้งชําระเงนิค่าถ่ายรูปดว้ยตนเอง 

- การถ่ายสําเนาเอกสารใดๆ ผูย้ ื่นคํารอ้งชําระเงนิดว้ยตนเอง 

- ผูย้ ื่นคํารอ้ง กรุณาสง่สําเนาหน้าหนังสอืเดนิทางทีเ่ป็นปัจจุบนัทีสุ่ด พรอ้มกรอกขอ้มูลเบือ้งต้นสําหรบัเพื่อใชใ้นการทํานัดหมาย   

  กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจรงิ พรอ้มเบอรโ์ทร.ทีส่ามารถตดิต่อได ้ไม่ควรใชเ้บอรโ์ทร.ผูแ้ทน ยกเวน้ ผูย้ ื่นคํารอ้งสูงอาย ุ

  มากๆ หรอืเดก็เลก็มากๆ 

- เอกสารต้นฉบบัทีเ่ป็นภาษาไทย อาท ิสําเนาหนังสอืรบัรองบรษิทั / กจิการรา้นคา้, สําเนาทะเบยีนบา้น (กรณีเดก็), สําเนาสูต ิ

  บตัร (กรณีผูท้ีอ่ายตุํ่ากว่า 20 ปี), สําเนาทะเบยีนสมรส, สําเนาทะเบยีนหยา่, สําเนาใบเปลีย่นชื่อ, สําเนาใบเปลีย่นนามสกุล  

  จะตอ้งถูกแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะบรกิารท่าน ยกเวน้ สําเนาหนังสอืสญัญาซื้อขาย/สญัญากู/้สญัญาอาชพี 

  พเิศษทีม่เีน้ือหาระบุเจาะจง กรุณาใชบ้รกิารศูนยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพื่อหลกีเลีย่งความผดิพลาดในด้านงานแปล ค่าใชจ่้าย 

  ผูย้ ื่นคํารอ้งจะต้องชําระดว้ยตนเอง 
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o สาํเนาทะเบียนบ้าน และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุตํา่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ําเนาสูตบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุน้อยกว่า 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทูตขอสําเนาสูตบิตัรดว้ยและกรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ทาํงาน, เบอรบ้์านและเบอรมื์อถือ  
o สําเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
o สําเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชื่อ 
o สําเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล 
o สําเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
 
o หนังสือรบัรองการทาํงาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการทํางานของบรษิทัทีทํ่างานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ทํางาน, อตัราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน และระบวุนัลางานหรอืระบุวนัทีเ่ดนิทางอย่างชดัเจน (หนังสอืรบัรองการ
ทํางานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัยื่นวซ่ีา) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นังสอืรบัรองการทํางานจะต้องคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุตําแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ทํางานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ สําเนาบตัรประจําตวั
ราชการ 1 ชุด (หนังสอืรบัรองการทํางานออกมาไม่เกิน 1 เดอืนนับจากวนัยื่นวซ่ีา) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ําเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สําเนากรมพฒันาธุรกจิการค้า หรอื สําเนาหนังสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะต้องคดัมาไม่ตํ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บ้าน   
• หากไม่มอีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการทํางานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสําเนาทะเบยีนสมรส 
• หากสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทํางานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสําเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงสําเนาสูตบิตัรบุตร ทัง้น้ีเพือ่แสดงความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยา   หากไม่มบีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธ์การเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมผีูส้นับสนุนค่าใชจ่้าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทํางานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณอ์กัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ่้าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ์ โดยเบื้องตน้ ควรมคีวามสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีน้ีหาก
ความสมัพนัธ์ไม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นคํารอ้งขอวซ่ีาน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
ใชห้นังสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 

 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  (หนังสอืรบัรองการเรยีนออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนับจากวนัยื่นวซ่ีา) 
 

o หลกัฐานการเงิน   
-  สเตทเม้นท์จากธนาคารบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั ขอยอ้นหลงั 6 เดอืน และอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัทีสุ่ด

หรอืไม่ตํ่ากว่า 15 วนันับจากวนันัดหมายยื่นวซ่ีา พรอ้มสําเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัช ี

- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่มหรอื 1 บญัช ีกรุณาแสดงสําเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ยหรอื statement 
บญัชอีื่นร่วมดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจํา เป็นตน้ 

- กรณีรบัรองค่าใชจ่้ายใหบุ้คคลในครอบครวั ต้องขอหนังสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และทําจดหมายรบัรองค่าใชจ่้าย
ใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบุความสมัพนัธ์เพื่อชีแ้จงต่อสถานทูตอกี 1 ฉบบัดว้ย  โดยเฉพาะคู่
สาม-ีภรรยา จะต้องมสีําเนาสมุดบญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิใน
บญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าต้องขอหนังสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และทําจดหมายรบัรองค่าใชจ่้ายพรอ้ม
ระบุชื่อและความสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 

*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูลาํเนา  

 

o กรณีเดก็อายุตํ่ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะต้องมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
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- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ่้ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอําเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ่้ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอําเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ่้ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อําเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูดู้แล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทูตไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดชํ้าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคํารอ้งใหม่กต็้องชําระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดินทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดชํ้าระเงนิค่ามดัจําหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชําระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซ่ีา ท่านต้องแจง้ความจํานงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณท่ีานทีต่้องใชห้นังสอืเดนิทางก่อนกําหนดวนัยื่นวซ่ีาและท่านไม่สามารถนําหนังสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะต้องมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทูตตามกําหนดการของสถานทูตเช่นเดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทูตจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซ่ีาปลอมหรอืผดิวตัถปุระสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท่้านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะคํานึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                   

 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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1.  ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ....................................................................................................................................................... 
 

 ชื่อ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................................................................. 
 

 ชื่อ-สกุลเดมิ กรณีมกีารเปลีย่นชื่อหรอืชื่อ-สกุลเดมิ หรอืนามสกุลเดมิก่อนแต่งงาน 

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

 2.  หมายเลขหนังสอืเดนิทาง .................................................... วนัเดอืนปี เกดิ ................................................................... 

     วนัออกหนังสอืเดนิทาง ............................................... วนัหมดอายุหนังสอืเดนิทาง ......................................................... 

     สถานทีเ่กดิ ......................................................... หมายเลขบตัรประชาชน ..................................................................... 

3.  สถานภาพ  ....... โสด   ........ แต่งงานจดทะเบยีน    ....... แตง่งานไม่จดทะเบยีน   ....... หย่า   ....... หมา้ย 
 

4.   กรณีท่านทีแ่ต่งงานแลว้ ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบยีนหรอืไม่กต็าม กรุณากรอกรายละเอยีดของ คู่สาม-ีภรรยา 

      สาม,ี ภรรยา ชื่อ-นามสกุล .............................................................................................................................................. 

      วนัเกดิ ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานทีเ่กดิ สาม-ีภรรยา ......................................................... 

5.  ทีอ่ยูปั่จจุบนัตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ) .................................................................................................................. 

    .................................................................................................................................... รหสัไปรษณยี ์............................. 

     ทีอ่ยู่ปัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมอืนในทะเบยีนบา้นใหเ้ขยีนว่า As above (ภาษาองักฤษ) ..................................................... 
 

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

     รหสัไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัท์บา้น .............................................................................. 

  

     โทรศพัท์มอืถอื ........................................................... อเีมลล์ ........................................................................................  
 

กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการยื่นขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมอืนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมอืนกบัตอนนําเอกสารส่งยื่นคาํร้องขอวีซ่า  

ทางศนูยย์ื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการเปล่ียนแปลงแก้ไขขอ้มูลในระบบออนไลน์  

และเสียค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าใหม่ 

กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ / ไม่ได้ศกึษาแล้ว / รอศกึษาต่อ  

เป็นต้น  

(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกดตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิด

ความสะดวกต่อการทาํเอกสารออนไลน์ต่อไป) 

 



SwitzerlandWonder3เขา3ทะเลสาบกบัฟองดูบูร์กวินญอง8D5N/TG, Jun-Oct2022                             17 

6.  ชื่อสถานทีทํ่างาน / สถานศกึษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................... 

 (กรุณาแจง้ดว้ยว่า กจิการทีทํ่านัน้เกีย่วกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................................) 

 กรณปีระกอบอาชพีอสิระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและทีอ่ยู่ทีทํ่างานใหช้ดัเจนเช่นกนั)  

  ทีอ่ยู่สถานทีทํ่างาน / สถาบนัศกึษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................................................................... 

 ..............................................................................................................................  รหสัไปรษณยี ์.............................. 
  

 ตําแหน่งหน้าที ่(ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................................... 

 โทรศพัท์ ..................................................................  หมายเลขตอ่ภายใน (ถ้าม)ี ......................................................... 
 

 กรณศีกึษาอยู่ กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรอืระดบัการศกึษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................................ 

 กรณีในระดบัอุดมศกึษา กรุณาแจง้คณะและวชิาหลกัทีศ่กึษา (ภาษาองักฤษ) .................................................................. 

 

7.  ชื่อบุคคลทีร่่วมเดนิทางไปดว้ย.......................................................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธ์กบัผูเ้ดนิทางร่วมครัง้น้ี (ระบ)ุ......................................................................................................................          
 

8.  ท่านเคยเดนิทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีทีผ่่านมาหรอืไม่    ....... ไม่เคย  ....... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัที)่ 
 

    ตัง้แตว่นัที ่................................................ ถงึวนัที ่.....................................................   รวม ............... วนั 

  

    ไดร้บัวซ่ีาจากสถานทูตใด ................................................................................................................................................. 

 

9.  ท่านเคยไดร้บัการสแกนน้ิวมอืหรอืไม่   ....... ไม่เคย   ....... เคย  

 

    กรณีทีท่่านเคยไดร้บัการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัที ่............................................................... 

 

10. ท่านเคยถูกปฏเิสธวซ่ีาหรอืไม่   ....... ไม่เคย   ....... เคย (กรณเีคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏเิสธ) 
 

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

11. ท่านสนับสนุนค่าใชจ่้ายในการเดนิทางดว้ยตวัท่านเองหรอืไม่   ....... ตวัเอง   ....... มผีูส้นับสนุนค่าใชจ่้าย 

(กรณีทีม่ผีูส้นับสนุนค่าใชจ่้ายใหร้ะบุผูส้นับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและระบุความสมัพนัธ์และเดนิทางดว้ยกนัหรอืไม่) 
 

ผูส้นับสนุนค่าใชจ่้ายของท่านคอื ......................................................................................................................... 
 

ความสมัพนัธ์กบัท่าน ......................................................................................................................................... 
 

เดนิทางดว้ยกนักบัท่านหรอืไม่   ....... เดนิทางดว้ยกนั   ....... ไม่ไดเ้ดนิทางดว้ยกนั 
 

12. ผูท้ีต่ดิต่อไดเ้มือ่ฉุกเฉินขณะทีท่่านเดินทางอยู่ในต่างประเทศ (สําหรบัการกรอกขอ้มูลในระบบ Thailand Pass) 
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      ชื่อ-สกุล (ภาษาองักฤษ) .................................................................................................................................. 
 

      เบอรโ์ทร.ทีต่ดิต่อไดข้องผูต้ดิตอ่ฉุกเฉิน .......................................... ความสมัพนัธ์กบัท่าน ............................... 
 

13. QR Code เกีย่วกบัประวตักิารรบัวคัซนีจากหมอพรอ้ม สามารถส่งใหก้บัเจา้หน้าทีท่วัรไ์ดท้างอเีมล์หรอืทางไลน์    

      หรอืช่องทางออนไลน์อื่น (สําหรบัการกรอกขอ้มูลในระบบ Thailand Pass) 

 

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

 

 

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

 

 

 
 

 
 

 
 

 


