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SEY15 HEAVEN DREAM SWITZERLAND 8วนั5คนื 

จงุเฟรา ซรูคิ ลเูซริน์ อนิเตอรล์าเคน เซอรแ์มท เจนวีา 
 

 

นั+งรถไฟและกระเช้า Eiger Express พิชิต ยอดเขาจงุเฟรา "TOP OF EUROPE" 
สัมผัสวิวหลักล้าน ชมความสวยงามของ ยอดเขาแมทเธอรฮ์อรน์  ใจกลางหุบเขา "หมูบ่า้นเซอรแ์มท''  

เชค็อนิ เก้าอีLสามขา ปราสาทซิลยอง ทะเลสาบเบรียนซ์ ทะเลสาบทูน ส้อมยักษ์ สวนเฮอเฮ่อมัท นาOิกา ไซ้ท์ กล็อคเค ่
เมืองลูเซิร์น สะพานไม้ซาเปล อนุสาวรีย์สิงโตหิน ชอ้ปปQL ง เมืองซุก Kirchofer เมืองซูริค ถนนบานโฮฟซตราสเซอร ์

 

 

เดินทางโดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS (EY) 
นํLาหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื+อง 30 kg. / CARRY ON 7 kg. 

 

 

วันเดินทาง 

 

ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก เด็ก 2-11 ปe  

ไม่เสริมเตียง 

พักเดี+ยว/เดินทาง

ท่านเดียว เพิ+ม 

ที+นั+ง หมายเหตุ 

10-17 กันยายน 2566 76,900 

ไม่มีราคาเด็ก 
( Infant ไม่เกิน 2 ปe 
ราคา 14,500  บาท) 

67,400 

16,500 

25  

15-22 กันยายน 2566 76,900 67,400 25  

05-12 ตุลาคม 2566 75,900 66,400 25 เปลี+ยนแปลงเวลาไฟล์ทบิน 

09-16 ตุลาคม 2566 76,900 67,400 25 เปลี+ยนแปลงเวลาไฟล์ทบิน 

12-19 ตุลาคม 2566 75,900 66,400 25 เปลี+ยนแปลงเวลาไฟล์ทบิน 

19-26 ตุลาคม 2566 75,900 66,400 25 เปลี+ยนแปลงเวลาไฟล์ทบิน 

>> ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 5,500 บาท << 



 
� FLIGHT:  
DEPARTURE EY407     BKK-AUH  19.55-23.25   
  EY051     AUH-GVA  02.35-07.25 
RETURN    EY074     ZRH-AUH  11.30-19.40   
  EY402     AUH-BKK  21.40-07.20   
หมายเหต ุ: เนื+องจากสภาพอากาศและฤดูกาล เวลาบินมีการเปลี+ยนแปลง ดังนีL  
 

DEPARTURE      : EY407    BKK-AUH  20.15-23.30   
EY051     AUH-GVA  02.35-07.25 

RETURN   :  EY074    ZRH-AUH  11.30-19.40   
   EY402     AUH-BKK  22.50-08.20   

                                   
 
 

วันที+ โปรแกรมทอ่งเที+ยว เช้า เที+ยง เย็น โรงแรม 

1 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
EY403 BKK-AUH 19.55-23.25 ทา่อากาศยานนานาชาติ
อาบูดาบี แวะพักเปลี+ยนเครื+อง 

    

2 

ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี   EY051 AUH-GVA 
02.35-07.25 ทา่อากาศยานนานาชาติเจนีวา ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ – เมืองเจนีวา – เก้าอีLสามขา – นาOิกา
ดอกไม้ – นํLาพุจรวดเจ็ทโด - เมืองโลซานน์ – สวน
เดอน็องตู - รูปปvL นลิง 3 ตัว ปQดหู ปQดปาก ปQดตา – ศาลา
ไทย - Olympic museum – เมืองเวเว่ย์ – ส้อมยักษ์ -  
รูปปvL นชาลีแชปปลิLน - เมืองมองเทรอซ์ 

 � � Hotel de Chially 3*  
หรือระดับใกล้เคียงกัน 

3 
เมืองมองเทรอซ์ - รูปปvL นเฟรดดี เมอร์คิวรี -  ปราสาทซิ
ลยอง -  เมืองทาซ -  หมู่บ้านเซอร์แมท – ยอดเขาแมท
เทอร์ฮอร์น - สะพาน Kirchbrücke                                      

� � � Hotel Elite Tasch 3* 
 หรือระดับใกล้เคียงกัน 

4 

กรุงเบิรน์ – บ่อหมีสีนํLาตาล - นาOิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ – 
เมืองอินเตอร์ลาเคน – ทะเลสาบทูน – สวนเฮอเฮ่อมัท – 
Unterseen – Kirchhofer  

� � � Hotel Central Continental 3* 
หรือระดับใกล้เคียงกัน 

5 

เมืองอินเตอร์ลาเคน – เมืองเลาเทอร์บรุนเนนิ – สถานีไอ
เกอร์เกลตเชอร์ – ยอดเขาจุงเฟรา –ปราสาทนํLาแข็ง – 
อัลไพน์ เซนเซชัน – สฟQงซ์ฮอลล์ - เมืองอิเซลท์วอลด์ - 
ทะเลสาบเบรียนซ์ Crash landing on you bridge - 
เมืองลูเซิร์น                                                                                                                

� � � ibis Styles Luzern 3*  
หรือระดับใกล้เคียงกัน 

6 

เมืองลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก - ชมสะพานไม้ชาเปล – 
Schwanenplatz – เมืองซุก - หอนาOิกา Zytturm 
Zug– เมืองซูรคิ – สะพานMünsterbrücke - โบสถ์ 
Fraumünster - โบสถ์ Grossmünster – โบสถ์เซนต์ปe
เตอร์ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอร์                                                                                   

� � � Intercity Hotel Zurich Airport 
4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

7 

เมืองซูริค -  ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค  
EY074 ZRH-AUH 11.30-19.40   
ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด แวะพักเปลี+ยนเครื+อง   

EY402 AUH-BKK 21.40-07.20   

�    

8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-กรงุเทพฯ     



 

 

16.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชัLน 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน ETIHAD 

AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที+บริษัทฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป�าก่อนขึLนเครื+อง  

19.55 น.  นําท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดย สายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที+ยวบินที+ EY403 

23.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะพักเปลี+ยนเครื+อง 
 

 

 

 

02.35 น.  นําท่านเดินทางสู่ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเจนีวา โดย สายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที+ยวบนิที+ EY051  

07.25 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นําท่านผ่านขัLนตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการ
ทางศุลกากร (เวลาท้องถิ�นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั�วโมง) ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วนําท่านขึLนรถโค้ชปรับอากาศ 
จากนัLนนําท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา (Geneva) (ระยะทาง 7 ก.ม. / 30 นาที) เมืองที+ได้ชื+อว่าเป�นศูนย์กลางทางการเงิน 
และ การทูตตัLงอยู่มากที+สุดในโลก เป�นเมืองใหญ่อันดับ
สองของประเทศ (รองจากเมืองซูริค)  พาท่านถ่ายรูป
เ ช็คอินแลนด์มาร์คชื+อดัง เก้าอีLสามขา ( The broken 
chair) ถูกสร้างขึLนในปe 1997 โดยตัLงอยู่ที+ จัตุรัส Place 
des Nations เป�นจัตุรัสที+เก่าแก่ที+สุดในเจนีวา โดยตัว
เก้าอีLตัLงประชันหน้าประตูทางเข้าสํานักงานสหประชาชาติ 
สร้างขึLนหลังจากการประชุมนานาชาติที+ประเทศแคนาดา 
ความหมายของมันก็เพื+อเป�นการต่อต้านสงครามและ
เก้าอีLสามขาก็เปรียบเสมือนผู้เคราะห์ร้ายจากสงคราม
นั+นเอง จากนัLนนําท่านเช็คอิน นาOิกาดอกไม้ (Flower 
Clock) ท  จุดถ่ายรูปสําคัญตัLง อ ยู่ด้าน หนึ+ง ของสวน 
Jardin Anglais ที+ติดกับถนน มองข้ามไปจะเห็น ร้านสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ดอกไม้จะถูกจัดเรียงให้มีสีสัน จากนัLนแวะ
ถ่ายภาพกบั นํLาพุจรวดเจ็ทโด (Jet d-Eau) ที+มีนํLาพุพุ่งสูงถึง 400 ฟุตเหนือทะเลสาบเจนีวา นอกจากเต็มไปด้วยพืLนที+สี
เขียวแล้ว ยังมีพืLนที+เขตเมืองเก่าที+มีตรอกซอกซอยที+มีความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที+ยง � รับประทานอาหารเที+ยง (มืLอที+1) 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) (ระยะทาง 65 ก.ม. / 1 ชม.) เมืองเล็ก ๆ  ที+ตัLงอยู่ติดกับทะเลสาบเจนีวา

ทางด้านเหนือ มีวิวทิวทัศน์ที+สวยงาม มีภูเขาโอบล้อม พร้อมทัLงทะเลสาบกว้างใหญ่ บ้านเรือนเต็มไปด้วยตึกและอาคาร

รูปทรงคลาสสิก จากนัLนอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยที+ สวนเดอน็องตู (Le Denantou) เป�น สวนสาธารณะขนาด

ใหญ่ โดยบริเวณหัวมุมของสวน จะมีบันไดเล็ก และเดินเลยขึLนไปอีกนิดหน่อยสวนสาธารณะที+มี รูปปvL นลิง 3 ตัว ปQดหู ปQด

ปาก ปQดตา (Three monkey monuments) อันเป�นสถานที+ทรงโปรดของในหลวงเมื+อทรงพระเยาว์ และ ถ่ายรูปกับ 

ศาลาไทย (Pavillon Thaïlandais) ที+รัฐบาลไทยส่งไปตัLงในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ ถ่ายภาพด้านนอกที+ 

วันที+หนึ+ง        กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ -ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี แวะพักเปลี+ยนเครื+อง 

วันที+สอง     ท่าอากาศยานนานาชาติเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – เมืองเจนีวา – เก้าอีLสามขา – นาOิกาดอกไม้ – นํLาพุจรวดเจ็ทโด  
                    เมืองโลซานน์ – สวนเดอน็องตู - รูปปvL นลิง 3 ตัว ปQดหู ปQดปาก ปQดตา – ศาลาไทย - Olympic museum – เมืองเวเว่ย์ – 
                    ส้อมยักษ์ -  รูปปvL นชาลีแชปปลิLน - เมืองมองเทรอซ์                      � อาหาร เที+ยง,เย็น



Olympic museum พิพิธภัณฑ์ที+บอกเล่าเรื+องราวเกี+ยวกับโอลิมปQค ตัLงอยู่ใกล้กับทะเลสาบเจนีวา รอบๆพิพิธภัณฑ์ยังมี

สิ+งบอกเล่าเรื+องราวมากมาย เช่น ลู่วิ+ง หรือรันเวย์รัLวไม้อีกด้วย  

 

 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (Vevey) (ระยะทาง 26 ก.ม./ 

30 นาที) เมืองที+แสนโรแมนติกและน่ารัก ตัLงอยู่ในรัฐโวของ

สวิตเซอร์แลนด์ นักท่องเที+ยวต่างก็ขนานนามเวเว่ย์ให้เป�น

ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส Pearls of the Swiss Riviera แวะ

ถ่ายรูปกบัจุดไฮไลท์ของเมือง เริ+มต้นที+ ส้อมยักษ์ (The 

Fork) ส้อมยักษ์นีLเป�นผลงานของศิลปQนสวิส Jean-Pierre 

Zaugg ส ร้ า ง ขึL น เ พื+ อ เ ฉ ลิ ม ฉ ล อ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์  

Alimentarium ครัLงแรกที+ส้อมยักษ์ได้ปvกลงในทะเลสาบ

คือปe 1995 แต่อยู่ได้เพียงปeเดียว ส้อมยักษ์ถูกย้ายไปอยู่ใน

สวนเมืองลูเซิร์นมากกว่าสิบปe ก่อนที+ชาวเมือง เวเว่ย์จะยื+น

เรื+องเพื+อทวงคืนส้อมนีLสําเร็จ และกลายเป�นสัญลักษณ์ของเมือง เป�นแหล่งท่องเที+ยวสําคัญเคียงคู่กับ รูปปvL นชาลีแชป

ปลิLน (Charlie Chaplin) ศิลปQนชาวอังกฤษที+มีผลงานสร้างชื+อเสียงในอเมริกาที+มีชื+อเสียงโด่งดังมากและเขาเลือกเวเว่ ย์

เป�นสถานที+พักกายใจในบัLนปลายของชีวิต นําท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) (ระยะทาง 10 ก.ม./ 30 นาที) 

เป�นเมืองเล็กๆน่ารักริมทะเลสาบเจนีวา ที+ล้อมรอบด้วยไร่ไวน์และมีแบล็คกราวด์เป�นเทือกเขาแอลป�  

เย็น    � รับประทานอาหารเย็น (มืLอที+2) 

ที+พัก : Hotel de Chially 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

   (ชื+อโรงแรมที+ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง) 
 

 

 

เช้า            � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มืLอที+3) 

พาท่านเที+ยวเช็คอนิ รูปปvL นเฟรดดี เมอร์คิวรี (Freddie Mercury Status) เขาเป�นนักร้อง นักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์

ชาวบริติช เป�นที+รู้จักดีในฐานะนักร้องนําวงควีน วงร็อกที+มีชื+อเสียงมาก ๆ  บุคคลโด่งดังไปทั+วทะเลสาบเจนีวา ถ่ายภาพ

ด้านหนา้ ปราสาทซิลยอง (Chillon castle) ปราสาทสไตล์กอทิกแห่งมองเทรอซ์ เป�นปราสาทแห่งตระกูลซาวอย อายุ

เก่าแก่กว่า 1,000 ปe เป�นปราสาทแห่งความภูมิใจของชาวสวิส 

 

 

 

 

 

 

 

วันที+สาม       เมอืงมองเทรอซ์ - รูปปvL นเฟรดดี เมอร์ควิรี -  ปราสาทซิลยอง -  เมืองทาซ -  หมู่บ้านเซอร์แมท – ยอดเขาแมทเทอรฮ์อร์น   

                     สะพาน Kirchbrücke                                                                                                                         � อาหาร เช้า,เที+ยง,เย็น 



เที+ยง  � รับประทานอาหารเที+ยง (มืLอที+4) 
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 

จากสถานีรถไฟทาซสู่สถานีรถไฟเซอร์แม ท 

(ราคาทัวร์รวมค่าโดยสารสําหรับการเดินทาง สู่

เซอร์แมทแล้ว) ให้ท่านเดินเที+ยวชมหมู่บ้านเซอร์

แม ท ที+มีบรรยากาศสบายๆล้อมด้วยเขาสูง

สวยงาม เป�นเมืองที+ปลอดมลพิษทางอากาศ

เพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้นํLามันเชืLอเพลิง 

แต่ใช้แบตเตอรี+เท่านัLน เซอร์แมทเป�นเมืองที+มี

ประชากรน้อยม าก และอาชีพหลักของ คน

พืLนเมือง คือพนักงานโรงแรมและร้านอาหาร ซึ+ง

รายได้หลักของเมืองนีLมาจากการท่องเที+ยว

ใน ช่ว ง ฤดูร้อนและฤดูหนาว  ใน วัน ที+อากาศ

เอืLออํานวย จากเมืองด้านล่างนีLถ้าสภาพอากาศ

ดีและสดใด จะสามารถมองเห็น ยอดเขาแมท

เทอร์ฮอร์น ที+ได้ชื+อว่าเป�นยอดเขาที+มีรูปทรง

สวยที+สุดในสวิส ที+ความสูง 3,833 เมตรเหนือ

ระดับนํLาทะเล ซึ+งความสูงของยอดเขาแมทเทอร์

ฮอร์น สูงเด่นเป�นสง่าท่ามกลางเทือกเขาแอลป� 

และมีรูปทรงที+เป�นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ

แมทเทอร์ฮอร์น แบบสามเหลี+ยมคล้ายปQรามิดที+

จุดสูงสุดบนยอด และมีความโดดเด่นไปอีกเมื+อ

เอกลักษณ์เฉพาะตัวนีLได้เป�นโลโก้ของช็อคโก

แล็ตดังทับเบอร์โรน จากนัLนพาท่านแวะเชค็อนิ 

สะพาน Kirchbrücke จะเป�นบริเวณที+มีแม่นํLา 

Vispa ไหลผ่าน สีของแม่นํLานีLจะมีสีเป�นสีเทาๆ 

เพราะเกิดจากการละลายของทานนํLาแข็ง จาก

ต ร ง ส ะ พ า น ส า ม า ร ถ ม อ ง เ ห็ น ย อ ด เ ข า 

Matterhorn ได้อีกด้วย ให้เวลาท่านอิสระเลือก

เดินชมบรรยากาศความสวยงามของหมู่บ้าน

เซอร์แมทตามอัธยาศัย หรือ Optional tour!! 

นั+งรถไฟสาย Gornergrat bahn หรือที+รู้จักกันในชื+อ รถไฟไต่เขา ขึLนสู่ยอดเขากอร์นเนอร์แกรต (Gornergrat) เพื+อชม

ความสวยงา มของยอดเขา Matterhorn โดย สถานีรถไฟตัLงอยู่ในเมือง Zermatt รถไฟขึLนเขา Gornergrat เส้นทางนีLใช้

เวลา 33 นาทีจาก Zermatt ไปยัง Gornergrat รถไฟเริ+มปeนขึLนไปในระดับความสูงมากกว่า 1,500 เมตรถึง 3,100 เมตร

เหนือระดับนํLาทะเล ท่านสามารถแวะลงที+สถานีกลาง Findelbach, Riffelalp, Riffelberg และ Rotenboden ในแต่ละ

สถานีจะมีไฮไลท์ของธรรมชาติพร้อมวิวของ Matterhorn สถานีส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยหิมะเกือบตลอดทัLงปe อิสระตาม

อัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย (ค่านั+งรถไฟสาย Gornergrat bahn ไม่รวมในค่าทัวร์ ราคาอาจมีการปรับเปลี+ยนโปรด

ติดต่อเจ้าหน้าที+เพื+อซืLอล่วงหน้าอย่างน้อย 7-14วันก่อนเดินทาง ) 

เย็น    � รับประทานอาหารเย็น (มืLอที+5) 
ที+พัก : Hotel Elite Tasch 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

   (ชื+อโรงแรมที+ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง) 
 

 



 

 

 

เช้า            � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มืLอที+6) 

นําท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Bern) (ระยะทาง 230 ก.ม. / 3.30 ชม.) นครหลวงอันงามสง่าของประเทศ และเป�นเมือง

มรดกโลกอันลํLาค่าที+ได้รับการอนุรักษ์มาสู่ปvจจุบันเบิร์น ถูกสร้างขึLนในยุคกลางของยุโรปองค์การยูเนสโก้ประกาศให้ส่วน

หนึ+งของเบิร์นเป�นเมืองมรดก  

เที+ยง   � รับประทานอาหารเที+ยง (มืLอที+7) 
พาทุกท่านเยี+ยมชม บ่อหมีสีนํLาตาล (Bear Pit) เมื+อมาถึงเมืองนีLก็ต้องแวะเข้ามาชมเจ้าหมีก่อน ซึ+งเป�นสัญลักษณ์ของ

กรุงเบิร์นที+ว่าสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น เพราะว่ามีประวัติความเป�นมาเก่าแก่ ตัLงแต่สมัยผู้ครองเบิร์นในยุคนัLนได้ออกล่า

สัตว์ สัตว์ตัวแรกที+ล่าได้ คือ หมี นาOิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ (ZYTGLOGGE) หอนาOิกายุคกลางที+มีชื+อเสียงที+สุดของย่านเมือง

เก่าเบิร์น ถูกสร้างขึLนในศตวรรษที+ 13 อายุ 800 ปe มีโชว์ให้ดูทุกๆชั+วโมงที+นาOิกาตีบอกเวลา ปvจจุบันเป�นหนึ+งใน

สัญลักษณ์ที+มีชื+อเสียงมากที+สุดของกรุงเบิร์น  
 

จ า ก นัL น นํา ทุกท่า น เ ดิ น ท า ง สู่  เ มื อ ง อิ น เ ต อร์ลาเคน 
(Interlaken) (ระยะทาง 60 ก.ม. / 1 ชม.) เมืองตากอากาศ
เล็กๆที+สวยเหมือนในฝvน เป�นเมืองแห่งสองทะเลสาบ ตัLงอยู่
ระหว่างทะเลสาบ ทูน Thun และทะเลสาบเบรียนซ์ Bienz 
ล้อมรอบด้วยภูเขามีทิวทัศน์บริสุทธิ�และสวยงามมาก แวะให้
ท ่านถ่ายภาพกบั ทะเลสาบทูน (Lake Thun) เป�นทะเลสาบ
บริเวณเทือกเขาแอลป� ในอดีตทะเลสาบแห่งนีLเป�นทะเลสาบ
ผืนเดียวกับทะเลสาบเบรียนซ์ เคยมีชื+อว่า ทะเลสาบเว็นเดิล 
(Wendelsee) แต่ในคริสต์ศตวรรษที+ 10 ทะเลสาบเวนเดิลก็
แยกออกเป�นสองทะเลสาบ คือทะเลสาบทูน กับทะเลสาบ
เบรียนซ์ โดยมีแม่นํLาอาเรเป�นแม่นํLาที+คอยเชื+อมทะเลสาบทัLง
สองแทน โดยที+แม่นํLาอาเรจะไหลจากทะเลสาบเบรียนซ์ มาสู่
ทะเลสาบทูน เนื+องจากผิวนํLาของทะเลสาบบรีเอินซ์นัLนอยู่สูง
กว่าของทะเลสาบทูน สวนเฮอเฮ่อมัท (Hohematte) พืLนที+
เปQดโล่งสีเขียวของเมือง เป�นสนามหญ้าสีเขียวกว้างใหญ่
อ ยู่ ห น้ า โ ร ง แ ร ม  The VICTORIA-JUNGFRAU Grand 
Hotel & Spa มีวิวอันสวยงามซึ+งสามารถมองเห็น 3 ยอด
เขาได้ทัLงยอดเขาไอเกอร์ (Eiger), เมินช์ (Mönch) และยอด
เขายุงเฟรา(Jungfraujoch) อิสระให้ท่านเดินเล่นและไ ป
ถ่า ย ภ า พ กับ ย่าน เมือง เก่า Old Town หรือเรีย ก ว่ า 
Unterseen ตัLง อ ยู่เลียบกับแม่นํLาอาเร่ บริ เว ณเชิงเขา 
Harder เมืองเก่าแห่งนีLก่อตัLงมาตัLงแต่ปe1471 อาคารหลายๆ แห่งยังคงถูกอนุรักษณ์เอาไว้อย่างดี จากนัLนนําท่านไปช้อป
ปQL งร ้านนาOิกาที+มชีื+อเสียง Kirchofer ที+มีแบรนด์ดังกว่า 70 แบรนด์ เช่น PATEK PHILIPPE, CARTIER, BLANCPAIN, 

วันที+สี+       กรุงเบิร์น – บ่อหมีสีนํLาตาล - นาOิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ – เมืองอินเตอร์ลาเคน – ทะเลสาบทูน – สวนเฮอเฮ่อมัท – Unterseen –  

                Kirchhofer                                                                                                                                              � อาหาร เช้า,เที+ยง,เย็น



CHANEL, BVLGARI, HERMES, PIAGEL และแบรน ด์ชัLนนําอีกมากม าย ทัLง ยัง มี เครื+อง ประดับ, เครื+องหนัง  และ
เครื+องสําอางอีกด้วย อิสระให้ท่านได้เลือกช้อปเลือกซืLอกันได้ตามอัธยาศัย 

เย็น           � รับประทานอาหารเย็น (มืLอที+8) 

ที+พัก : Hotel Central Continental 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื+อโรงแรมที+ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง) 
 

 

 

เช้า            � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มืLอที+9) 

นําท่านเดินทางสู่ เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน (Lauterbrunnen) (ระยะทาง 19  ก.ม. / 30 นาที) จากนัLนนําท่านเดินทางโดย

รถไฟ 2 nd CLASS สู่ สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ (Eigergletcher station) ซึ+งเป�นจุดเชื+อมต่อกับรถไฟจุงเฟราที+จะนํา

ผู้โดยสาร ยอดเขาจุงเฟรา (JUNGFRAUJOCH) จุดที+สูงที+สุดของยุโรป บนเทือกเขาแอลป� ล้อมรอบด้วยภูเขาไอเกอร์ 

เมินช์ และจุงเฟรา นอกจากนีLที+นี+ยังเป�นบริเวณแรกในเทือกเขาแอลป�ที+ได้รับการขึLนทะเบียนเป�นมรดกโลกอีกด้วย นําท่าน

เที+ยวชม ปราสาทนํLาแข็ง (Ice palace) สร้างขึLนจากกองนํLาแข็งที+ก่อตัวอยู่ใต้ระเบียงชมวิวลงไป 20 เมตร เป�นจุดถ่ายรูป

สวยๆที+นี+ซึ+งเกิดจากไกด์ภูเขา 2 คนได้เริ+มสลักนํLาแข็งเข้าไปเป�นโถงกว้างขนาด 1,000 ตารางเมตร โดยใช้เพียงสิ+วเจาะ

นํLาแข็งและเลื+อยในปe 1930 โดยทําทางเดินเหมือนโพรงถํLาเข้าไป เพื+อชมรูปสลักนํLาแข็งต่างๆ อุณหภูมิภายในถํLาจะคงที+อยู่

ที+ -3 องศา อัลไพน์ เซนเซชัน(Alpine Sensation Adventure Tunnel)หนึ+งในสถานที+เที+ยวของจุงเฟรา อุโมงค์ความ

ยาว 250 เมตร แสดงเรื+องราวของการรถไฟจุงเฟราและการพัฒนาของการท่องเที+ยวในเขตเทือกเขาแอลป� มีจอภาพ

ยนตร์ 360 องศาที+สฟQงซ์ฮอลล์ โดยภาพยนตร์จะนําพาผู้ชมเข้าสู่โลกอัลไพน์ที+ล้อมรอบจุงเฟรา สฟQงซ์ฮอลล์ (Sphinx 

Observatory) ขึLนลิฟต์ที+เร็วที+สุดในสวิตเซอร์แลนด์ไปเพียง 25 วินาทีก็จะถึงห้องชมวิวที+จะมองเห็นธารนํLาแข็งได้ในทุก

สภาพอากาศ ซึ+งในวันฟ�าใสจะสามารถเปQดออกไปยังลานชมวิวกลางแจ้งที+อยู่สูงจากระดับนํLาทะเล 3,571 เมตร พร้อมวิว

ธารนํLาแข็งอเล็ตช์ มองเลยไปถึงฝรั+งเศส เยอรมนีและอิตาลีได้อีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
เที+ยง � รับประทานอาหารเที+ยง (มืLอที+10) 

จากนัLน นําท่าน เดิน ท าง ลง จากยอดเขาจุง เฟรา โ ด ย รถไฟ  2 nd  CLASS จ ากสถานี Lauterbrunnen สู่สถานี 

Eigerglertcher เพื+อนั+งกระเช้าลอยฟ�า Eiger Express กลับสู่ สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ (Eigergletcher station) (ตั)ว

กระเช้าลอยฟ+าและรถไฟรวมในค่าทัวร์แล้ว) และพาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองอิเซลท์วอลด์ (Iseltwald) (ระยะทาง 27 ก.ม. / 

45 นาที) เป�นชุมชนขนาดเล็กที+มีการใช้ชีวิตกันอยู่อย่างเป�นธรรมชาติมาก ซึ+งเหมาะสําหรับผู้ที+ต้องการหลีกหนีจากความ

วันที+ห้า       เมืองอินเตอร์ลาเคน – เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน – สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ – ยอดเขาจุงเฟรา –ปราสาทนํLาแข็ง – 

                   อัลไพน์ เซนเซชัน – สฟQงซ์ฮอลล์ - เมืองอิเซลท์วอลด์ - ทะเลสาบเบรียนซ์ Crash landing on you bridge - เมืองลูเซิร์น           

                                                                                                                                                                                � อาหาร เช้า,เที+ยง,เย็น 



เป�นอยู่ในเมืองอย่างแท้จริง เพราะที+นี+มีร้านอาหารเพียงไม่กี+ร้าน ส่วนร้านมินิมาร์ทแทบจะหาไม่ได้เลย สิ+งที+ถือว่าเป�น

รางวัลของที+นี+คือทิวทัศน์ความงามตามธรรมชาติที+มี ทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz Lake) อยู่เบืLองหลัง ที+นี+ก็เป�นอีกสถานที+

หนึ+งที+คนนิยมมาเดินท่องเที+ยว และถ่ายกับสะพานชื+อดังที+เป�นที+ถา่ยทาํซรี ี+ย์ชื+อดัง Crash landing on you หรือสหายผู้

กองนัLนเอง จนสะพานนีLได้รับชื+อใหม่ว่า Crash landing on you bridge ในฉากที+พระเอกนั+งเล่นเปeยโนซึ+งเป�นภาพจํา

ของแฟนๆซี+รี+ย์เรื+องนีLทุกท่าน นําท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (ระยะทาง 60 กม. / 1 ชม.)  ในเมืองลูเซิร์นส่วนใหญ่รวมตัว

กันในเขตเมืองเก่าและบริเวณทะเลสาบ 

เย็น            � รับประทานอาหารเย็น (มืLอที+11) 

ที+พัก : ibis Styles Luzern 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื+อโรงแรมที+ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง) 
 

 

 

เช้า            � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มืLอที+12) 

พาท่านเดินทาง เช็คอินที+เท ี+ยวเมืองลูเซิร ์น  เริ+มจากสัญลักษณ์ของเมืองคือ สิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of 

Lucerne) ที+แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื+อเป�นอนุสรณ์รําลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตที+เกิดจาก

การปฏิวัติในฝรั+งเศสเมื+อปe ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ+งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่าน 

แม่นํLารอยส์ (Reuss  River) ซึ+งเป�นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นเป�นสะพานไม้ที+มีหลังคาที+เก่าแก่ที+สุดในยุโรป 

สร้างขึLนเมื+อปe ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิสตลอดแนวสะพาน อิสระเดินเล่นที+ 

Schwanenplatz ที+นี+เป�นแหล่งช้อปปQL งหลักสําหรับนักท่องเที+ยวที+มาเยือนลูเซิร์น มีร้านค้ามากมายที+นี+  ร้านกาแฟ 

ร้านอาหาร มีโรงงานนาOิกาโรเล็กซ์ในบริเวณนีLด้วย ร้านค้ารอบๆขายงานฝeมือสวิสท้องถิ+น ร้านค้าบางร้านขายของที+

ระลึก ช็อคโกแลต เครื+องประดับ ฯลฯ   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
เที+ยง � รับประทานอาหารเที+ยง (มืLอที+13) 

นําท่านเที+ยวชม เมืองซุก (ZUG) (ระยะทาง 31 ก.ม./ 1 ชม.)  เป�นเมื+องที+รํ+ารวยที+สุดในประเทศ และซุกเป�นเมืองที+ติดอันดับ

หนึ+งในสิบของโลกเมืองที+สะอาดที+สุด เป�นเมืองเก่าที+คงความสวยงามของพืLนหินแบบยุโรปในยุคกลาง และยังเป�นเมืองที+

ตัLงอยู่บนทะเลสาบ นําทา่นถา่ยภาพกบั หอนาOิกา Zytturm Zug ซึ+งเป�นผลงานชิLนเอกอีกชิLนหนึ+งที+ตัLงอยู่ในเมืองซุกเป�น

วันที+หก      เมืองลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก - ชมสะพานไม้ชาเปล – Schwanenplatz – เมืองซุก - หอนาOิกา Zytturm Zug –  

                  เมืองซูริค - สะพาน Münsterbrücke - โบสถ์ Fraumünster - โบสถ์ Grossmünster – โบสถ์เซนต์ปeเตอร์ –  

                  ถนนบานโฮฟซตราสเซอร์                                                                                                                    � อาหาร เช้า,เที+ยง,เย็น 



หอคอยสูง 52 เมตรที+มีหลังคาที+มีลวดลายโดดเด่นเป�นสี

ฟ�าขาว และนาOิกาที+ตัLงอยู่เป�นนาOิกาดาราศาสตร์ ที+

สามารถบอกข้างขึLนข้างแรมของพระจันทร์ บอกวันใน

สัปดาห์ได้ด้ว ย นําท่าน เดิน ท างสู่ เมือง ซูริค  (Zurich) 

(ระยะทาง 35 กม./ 45 นาที) เป�นเมืองที+มีขนาดใหญ่ที+สุดใน

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเป�นเมืองหลวงของรัฐซูริค นํา

ท่าน เก็บภาพความประทับใจกับสถานที+ต่างๆ สะพาน 

Münsterbrücke ห รื อ เ ป� น ที+ รู้ จั ก กั น ใ น น า ม 

Helmhausbrücke เป�นสะพานข้ามถนนและเดินเท้าที+เปQด

ขึLนในปe 2381 ตัLงอยู่เหนือแม่นํLา Limmat ในใจกลางเมืองซู

ริค สะพานสามารถเดินข้ามไปมาได้ ระหว่างสองฝv+ งของ

โบสถ์สําคัญของซูริคฟากนึงมี โบสถ์ Fraumünster ที+

เลื+องชื+อเรื+องความงดงามของกระจกสี ซึ+งโบสถ์นับเป�น

ไฮไลท์ของเมืองชูริคเลยก็ว่าได้ เป�นโบสถ์นิกายโปรแตส

แ ต น ท์ ที+ มี จุ ด เ ด่ น อ ยู่ ที+ เ ป� น ห อ ค อ ย ตึ ก คู่ แ ฝ ด  แ ล ะ

ส ถ า ปv ต ย ก ร ร ม แ บ บ โร มัน  แ ล ะ อี ก ฝ า ก เ ป� น  โ บ สถ์  

Grossmünster ออกแบบมาในรูปแบบประตูแกะสลักใน

ศิลปะยุคกลาง อิฐหินถูกใช้ในการก่อสร้างตัวโบสถ์ ยังมี

การตกแต่งด้วยหน้าต่างกระจกที+มีสีสันทันสมัยโดยจิตร

กรชาวสวิส Augusto Giacometti โบสถ์เซนต์ปeเตอร์ (St. Peter’s Church) ตกแต่งด้วยสถาปvตยกรรมสไตล์โกธิค 

ไฮไลท์ที+สําคัญคือมีหอนาOิกาขนาดใหญ่โดยหน้าปvดของหอนาOิกามีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8.7 เมตร ขึLนชื+อว่าเป�นหอนาOิกา

ที+ใหญ่ที+สุดในทวีปยุโรป จากนัLนอิสระให้ทา่นชอ้ปปQL งตามอธัยาศัยที+ ถนนบานโฮฟซตราสเซอร์ (Bahnhofstrasse) ถนนนีL

ความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร ที+รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป�นถนนช้อปปQL ง มีร้านค้าให้ได้เลือกซืLอของกันมากมาย ได้รับ

การขนานนามว่าเป�นถนนที+แพงที+สุดในโลก ไม่ว่าจะเป�น Gucci, Armani, Prada, Chanel, Dior, Burberry, เป�นต้น 

เย็น           � รับประทานอาหารเย็น (มืLอที+14) 

ที+พัก : Intercity Hotel Zurich Airport 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

(ชื+อโรงแรมที+ท่านพักทางบริษัทจะทําการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง) 
 

 

เช้า            � รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มืLอที+15) 

จากนัLนนําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค เพื+อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 

11.30 น.     เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที+ยวบนิที+ EY074 

19.40 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะพักเปลี+ยนเครื+อง 

21.40 น.   เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที+ยวบินที+ EY402 

 

 

07.20 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 

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

หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปลี+ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
ขึLนอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ+น สถานที+ท่องเที+ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ+น ณ เวลานัLน  

ทัLงนีLการเปลี+ยนทางบริษัทจะคํานงึถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป�นหลักสําคัญ 
 

 

 

 

วันที+เจ็ด     เมืองซูริค -  ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค - ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด  แวะพักเปลี+ยนเครื+อง         � อาหาร เช้า

วันที+แปด   ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ 

 



► เอกสารที+ต้องทําการเตรียมก่อนเดินทางออกและเดินทางกลับประเทศไทย-ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 

1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

 

เง ื+อนไขการใหบ้รกิาร 

► การเดินทางครัLงนีLจะต้องมีจํานวน 10 ท่านขึLนไป กรณีไม่ถงึจํานวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทวัร์กับบริษัทที+มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื+อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทําการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิ�ในการปรับราคาค่าบรกิารเพิ+ม (ในกรณีที+ผู้เดินทางไม่ถงึ15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท

จะทําการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที+ลูกค้าต้องออกตั�วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที+ของบริษัทฯ กอ่นทกุครัLง มิฉะนัLนทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทัLงสิLน   

► การจองทัวร์และชําระค่าบรกิาร  

- กรุณาชําระค่ามัดจํา ท่านละ 30,000 บาท + ค่าบริการทําวีซ่า 5,500 บาท (35,500 บาท) 

 กรุณาส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลยื+นวีซ่าพร้อมเอกสารชําระมัดจําค่าทัวร ์

- ค่าทัวร์ส่วนที+เหลือชําระ 20-25 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั�วหรือวีซ่าออกใกล้วนัเดินทางท่านจําเป�นต้องชําระ

ค่าทัวร์ส่วนที+เหลือตามที+บริษัทกําหนดแจ้งเท่านัLน 

 

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

จาํนวนหนา้หนงัสือเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสําหรบัติดวซีา่ไมต่ํ+ากวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัLนทางบรษัิทจะ

ไมร่บัผดิชอบกรณพีาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจาํ 

 

เง ื+อนไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 

1.  ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึLนไป คนืเงินทัLงหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที+ เกิดขึLนจรงิเช่น ค่าวี

ซ่า ค่ามัดจําตั�วเครื+องบิน ค่ามัดจําโรงแรม ค่าวีซ่า  หรืออื+นๆ)  

2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วนัก่อนการเดินทางคนืมัดจํา 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที+เกิดขึLน จรงิเช่น ค่าวีซ่า 

ค่ามัดจําตัวเครื+องบิน  ค่ามัดจําโรงแรม หรืออื+นๆ )  

3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วนัก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทัLงหมดตามราคาทัวร์ที+ตามระบุใน โปรแกรม 

4. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการไม่คืนเงนิค่าทวัรท์ัLงหมด 

5. เมื+อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ+ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถอืว่าท่าน

สละสิทธิ� ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัLงสิLน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ�เรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามที+เกิดขึLนจริง 

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทําการเก็บค่าใช้จ่ายตามที+เกิดขึLนจริง  

8. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที+ยวและมัคคุเทศก ์พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนําเที+ยว การยกเลิกการเดินทางของ

นักท่องเที+ยว ผู้ประกอบธุรกิจนําเที+ยวมีค่าใช้จ่ายที+ได้จ่ายจริงเพื+อเตรียมการจัดนําเที+ยว ให้นํามาหักจากเงินค่าบริการที+

ต้องจ่าย ทัLงนีL ผู้ประกอบธุรกจินําเที+ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที+ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจําตั�วเครื+องบนิ ค่าโรงแรม 

หรืออื+นๆ 
 

อตัราคา่บรกิารนีLรวม  

(บริษัท ดําเนินการให้ กรณียกเลิกทัLงหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ+ง ไม่สามารถรีฟvนด์เป�นเงนิหรือการบริการอื+นๆได้) 

1. ค่าตั�วโดยสารเครื+องบินไป-กลับ ชัLนประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   

2. ค่าที+พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที+ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  



3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที+เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจําเป�นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี+ยวเพิ+ม) 

หรือเป�นการเพิ+มเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองที+ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ 

บริษัทขอจัดที+พักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมที+พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื+องปรับอากาศที+สามารถปรับควบคุมความเย็น

ได้ภายในห้องพัก เนื+องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทัLงปe  

4. ตั�วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ที+นั+งเป�น Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั�วกรุ๊ปเท่านัLนไม่สามารถเลื+อน

วันได้ ใน กรณีที+ท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที+เพื+อสอบถามราคาอีกครัLง และการจัดที+นั+ง

ของผู้เดินทาง เป�นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพื+อแทรกแซงได้  

5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที+ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  

6. เจ้าหน้าที+บริษัท ฯ คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

7. ค่านํLาหนักกระเป�า สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื+อง 30 กิโลกรมั ถือขึLนเครื+องได้ 7 กิโลกรัม และค่าประกนัวนิาศภัยเครื+องบิน

ตามเงื+อนไขของแต่ละสายการบินที+มีการเรียกเก็บ และกรณีนํLาหนักสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที+สายการบินเรียก

เก็บ  

8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel 
แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชืLอโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ 
ซึ+งเกิดขึLนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลที+ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านัLน (เข้ารับรักษาใน
รูปแบบอื+นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ+งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ+มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซืLอประกันเพิ+ม
วงเงินคุ้มครอง เพิ+มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ+งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป�นไปตามเงื+อนไขกรมธรรม์
ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทัLงนีLการทาํประกนันีLจากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที+ยว ที+บังคับ
ให้บริษัทนําเที+ยว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านัLน แต่ทัLงนีL ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและ
ข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซืLอความคุ้มครองเพิ+มเติมสามารถแจ้งความประสงค์ม าที+
บริษัทฯ 

9. ค่ารถปรับอากาศนําเที+ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วนั) 

10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที+จ่าย 3% 
 

อตัราคา่บรกิารนีLไมร่วม  

1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  จากท่าน 

2. ค่าบริการและยื+นวีซ่าเชงเก้น 5,500 บาท 

3. ค่าใช้จ่ายอื+นๆ ที+นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื+องดื+ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป�นต้น  

4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

5. ค่าภาษีนํLามันที+สายการบินเรียกเก็บเพิ+มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั�วเครื+องบนิ และได้ทําการขายโปรแกรมไปแล้ว 

7. ค่าพนักงานยกกระเป�าที+โรงแรม 

8. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 50 CHF /ทา่น  สําหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ  

 

กรณวีซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยที+เกดิขึLน

จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยื+นวซีา่/คา่มดัจาํตั�วเครื+องบนิ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทัLงหมดก่อนทําการจอง เพื+อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกนัระหว่างท่านลูกค้า

และบริษัท ฯ และเมื+อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทัLงหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ

เงื+อนไขข้อตกลงต่างๆ ทัLงหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ที+จะเลื+อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึLนในกรณีที+มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ�การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ+ม หากสายการบินมีการปรับขึLนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ในการเปลี+ยนเที+ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื+องจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัLงสิLน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 

การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ+งของผิดกฎหมาย ซึ+งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  



5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัLงสิLน หากเกิดสิ+งของสูญหาย อันเนื+องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 

และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที+ยวเอง  

6. เมื+อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทัLงหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื+อนไขข้อตกลง

ต่างๆ ทัLงหมด  

7. รายการนีLเป�นเพียงข้อเสนอที+ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัLงหนึ+ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที+พักในต่างประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ+งอาจจะปรับเปลี+ยนตามที+ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื+องห้องพัก เป�นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที+เข้าพัก  โดยมีห้องพักสําหรับผู้สูบบุหรี+/ปลอดบุหรี+

ได้ โดยอาจจะขอเปลี+ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที+พัก ทัLงนีLขึLนอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป�นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 

มิฉะนัLน บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทัLงสิLนแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้

มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านัLน 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื+องจากเป�นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที+ผู้เดินทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป�นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเท ศใน

รายการท่องเที+ยว อันเนื+องมาจากการกระทําที+ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 

หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื+น ๆ   

12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทําแผนประกันภัยการเดินทางสําหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel 
แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชืLอโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ+ง
เกิดขึLนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องทําการรักษาในโรงพยาบาลที+ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านัLน (เข้ารับรักษาใน
รูปแบบอื+นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึ+งสามารถศึกษาข้อมูลเพิ+มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซืLอประกันเพิ+มวงเงนิ
คุ้มครอง เพิ+มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ+งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป�นไปตามเงื+อนไขกรมธรรม์ประกัน ภัย  
ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทัLงนีLการทําประกันนีLจากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนําเที+ยว ที+บังคับให้บริษัทนํา
เที+ยว ทําประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านัLน แต่ทัLงนีL ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติม
จากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซืLอความคุ้มครองเพิ+มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที+บริษัทฯ 

13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คําสัญญาใด ๆ ทัLงสิLนแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้

มีอํานาจของผู้จัดกํากับเท่านัLน  

14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื+องจากเป�นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที+ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป�นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเท ศใน
รายการท่องเที+ยว อันเนื+องมาจากการกระทําที+ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื+น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกอบการยื+นคาํรอ้งขอวซีา่เชงเกน้ 

ระยะเวลาดาํเนนิการพิจารณาวซีา่ 25-30 วนัทาํการ 
ผูส้มคัรตอ้งเดนิทางมาแสดงตวั และสแกนลายนิLวมอื ตามวนัเวลานดัหมายยื+นวซีา่ 

โปรดดาํเนนิการตามคาํแนะนาํของเจา้หนา้ที+ เนื+องจากสถานทตูมีการเปลี+ยนแปลงขอ้กาํหนดเงื+อนไข 

รวมถงึเอกสารที+ใชสํ้าหรบัยื+นคาํรอ้งขอวซีา่อยูเ่ป�นประจาํ 

 

 

1. พาสปอร์ตเล่มปvจจุบัน (Passport) 

มีอายุไม่ตํ+าน้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที+เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 

และมีจํานวนหน้าคงเหลือ ไม่น้อยกว่า 3 หน้า เพื+อให้ทางสถานทูตติดแปะหน้าวีซ่าเชงเก้น 

(หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาดําเนินการทําพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที) 

 

หมายเหตุ: หากพาสปอร์ตเล่มเก่าของท่าน เคยได้รับวีซ่าเชงเก้น อเมริกา และแคนาดา 

กรุณาถ่ายสําเนาหน้าพาสปอร์ตเล่มเก่า และสําเนาหน้าวีซ่าที+เคยได้รับ จัดส่งให้กับทางบริษัทฯ  
 

 

2. รูปถ่าย จํานวน 2 ใบ (Photo) 

ถ่ายภาพสี ใบหน้ามองตรง ฉากหลังสีขาว (ขนาด 2x1.5นิLว หรือ 4.5x3.5เซ็นติเมตร) 

รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ห้ามตกแต่งรูป, ห้ามสวมแว่นตา, ห้ามใส่เครื+องประดับ, ห้ามใส่คอนแทคเลนส์, ห้ามเห็นฟvนโดยเด็ดขาด 

รูปถ่ายต้องเปQดให้เห็นหน้าผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยต้องเป�นรูปที+ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านัLน 

(ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 70-80 % ของขนาดภาพ) 

 

 

 

 

 

** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ+งอาจส่งผลให้รูปถ่ายชํารุด และไม่

สามารถใช้งานได้ ** 
 

 

3. เอกสารส่วนตัว (Personal evidence) 

 - สําเนาทะเบียนบ้าน / สําเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมีเอกสารอื+นๆ เพิ+มเติม (ถ้ามี) ท่านจําเป�นต้องยื+นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป�นภาษาอังกฤษ ดังนีL 

 - สําเนาทะเบียนสมรส / สําเนาใบหย่าร้าง / สําเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 



 - สําเนาใบเปลี+ยนชื+อ - นามสกุล (จําเป�น หากเคยมีการเปลี+ยนแปลง) 

กรณีเด็กอายุตํ+ากว่า 18 ปe (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จําเป�นต้องยื+นเอกสารเพิ+ม พร้อมแปลเป�นภาษาอังกฤษ ดังนีL 

- สําเนาสูติบัตร / สําเนาใบเกิด (ของเด็ก) 

- สําเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ที+มีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหย่า/สําเนาใบมรณะบัตร 

  (ของบิดาและมารดา ที+มีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 
 

กรณีเด็กอายุตํ+ากว่า18ปe (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จําเป�นต้องยื+นเอกสารเพิ+ม พร้อมแปลเป�นภาษาอังกฤษ ดังนีL 

- สําเนาสูติบัตร / สําเนาใบเกิด (ของเด็ก) 

- สําเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ที+มีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

- สําเนาทะเบียนสมรส/สําเนาทะเบียนหย่า/สําเนาใบมรณะบัตร 

  (ของบิดาและมารดา ที+มีอํานาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา และมารดา / สําเนาพาสปอร์ตบิดา และมารดา 

 

โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านัLน หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรอง

ยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตร

เดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที+สาม 

พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที+สํานักงานเขต/อําเภอตามหลักฐานที+

อยู่ตามทะเบียนบ้านของท่าน (พร้อมแนบสําเนาพาสปอร์ต/สําเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอําเภอหรือ

ผู้อํานวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที+เด็กแสดงตัวยื+น

คําร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จําเป�นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที+ที+รับยื+นวีซ่า กรณีบิดา-

มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ?ายใดเป@นผู้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้

เดียว 

 

จากนัLน ผู้ปกครองจําเป�นต้องนําหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ (ทัLงฉับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ) 

ส่งให้กรมการกงสุล กระทรวงระหว่างประเทศ ประทับตราลงนาม อนุมัติให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ก่อนนําส่งบริษัททัวร์ 

(สามารถขอดูตัวอย่างได้ที+แผนกวีซ่าของบริษัททัวร์) 

 

4. หลักฐานการงาน / หนังสือรับรองการทํางาน (Proof of Work) 

 

4.1 กรณเีป�นพนกังานทั+วไป ทัLงภาครฐัและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทที+ท่านทาํงานปvจจุบัน   โดยระบุตําแหน่ง

งาน, เงินเดือนที+ได้รับ, วัน เดือน ปe ที+เริ+มทํางาน, และช่วงเวลาที+ขอลางานไปเที+ยว (โดยไม่ต้องระบุชื�อประเทศ ให้ใช้ European 

แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบกําหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอํานาจอย่างชัดเจน 

(เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื�นคําร้องขอวีซ่า และเอกสาร จําเป@นต้องเป@นภาษาอังกฤษ เท่านัPน) 

a. กรณีที+เป�นเจ้าของกิจการ ใช้สําเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD) 

(คัดสําเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเป@นภาษาอังกฤษ) 

b. กรณีที+เป�นนกัเรยีน/นกัศึกษา ใช้หนังสือรับรองการศึกษา ฉบับจริง จากสถาบันการศึกษาเท่านัLน สถานทูตไม่รับพิจารณา

บัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน 

(เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื�นคําร้องขอวีซ่า และเอกสาร จําเป@นต้องเป@นภาษาอังกฤษ เท่านัPน) 

c. กรณีเป�นแมบ่า้น ใช้สําเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณี

ที+ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จําเป�นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชื+อ-สกุล    วัน เดือน ปeเกิด 

ของสามีและบุตร ที+มีความสัมพันธ์ร่วมกัน 

(ผู้สมัคร จําเป@นต้องเขียนจดหมายชีPแจง บรรยายเป@นภาษาอังกฤษเท่านัPน) 



 

d. กรณีกิจการที+ไมไ่ดจ้ดทะเบียน อาทิ อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ จําเป�นต้องเขียนจดหมาย

แนะนําตนเอง ชีLแจงรายละเอียดการทํางาน แหล่งที+มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบการพิจารณา อาทิ รูป

ถ่าย, สัญญาเช่า, สัญญาซืLอขาย, ใบเสร็จรับเงิน, โฉนดที+ดิน, หลักฐานอ้างอิงอื+นๆ ฯลฯ 

(ผู้สมัคร จําเป@นต้องเขียนจดหมายชีPแจง บรรยายเป@นภาษาอังกฤษเท่านัPน) 

 

5. หลักฐานการเงิน (Financial evidence) 

 5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง จําเป�นต้องใช้เอกสาร ดังต่อไปนีL 

5.1.1  Bank Certificate หนังสือรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร ระบุสกุลเงิน EUR 

(สะกด ชื+อ-สกุล เป�นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปvจจุบันที+ใช้เดินทาง) 

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

กรุณาเลือกบัญชีที+มีประวัติการเดินบัญชีที+สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สมํ+าเสมอ และมียอดเงินคงเหลือ

อยู่ในบัญชีนัLนๆไม่ตํ+ากว่า 6 หลัก เพื+อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้

อย่างไม่เดือดร้อนเมื+อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลําเนา 

  (สะกด ชื+อ-สกุล เป�นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปvจจุบันที+ใช้เดินทาง) 

 

a. กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง มีผ ู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 

i. Bank Guarantee หนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร เพื+อสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลอื+น 

(สะกด ชื+อ-สกุล เจ้าของบัญชี และผู้สมัคร เป�นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปvจจุบันที+ใช้เดินทาง) 

5.2.2  Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ให้การสนับสนุน (1ชุด / ผู้สมัครเพียง 1ท่าน) 

กรุณาเลือกบัญชีที+มีประวัติการเดินบัญชีที+สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สมํ+าเสมอ และมียอดเงินคงเหลืออยู่ใน

บัญชีนัLนๆไม่ตํ+ากว่า 6 หลัก เพื+อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่

เดือดร้อนเมื+อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลําเนา 

5.2.3 Sponsor Letter ผู้ให้การสนับสนุน จําเป�นต้องเขียนจดหมายชีLแจงความสัมพันธ์ระหว่างกัน พร้อมระบุวันถุ

ประสงค์ในการสนับสนุน และวันเดินทางที+ไปท่องเที+ยวตามโปรแกรมทัวร์ 

 (โปรดติดต่อบริษัทฯ เพื+อขอดูตัวอย่าง) 

 

หมายเหตุ: สําหรับประเทศอิตาลี และสาธารณะรัฐเช็ก 

ผู้ที+สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้เดินทางได้ จําเป�นต้องเป�นบิดา/มารดา/พี+-น้องท้องเดียวกัน สายเลือดเดียวกันเท่านัLน !! 

กรุณาระบุ ชื+อ-สกุล ลงในจดหมายชีLแจ้งเป�นภาษาอังกฤษ และสะกดชื�อ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที�ใช้เดินทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bank Certificate & Bank Statement 

จําเป�นต้องขอจากธนาคาร เป�นภาษาอังกฤษ เท่านัLน 

จําเป�นต้องให้เจ้าหน้าที+ธนาคาร ประทับตราสําคัญ พร้อมลงนามรับรองเอกสาร เท่านัLน 
 

6. International Vaccine Certificate 

ประวัติการได้รับวัคซีน ฉบับภาษาอังกฤษ International ที+ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข 

 

7. ใบตรวจเอกสาร และ แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว สําหรับยื+นคําร ้องขอวีซ่าเชงเก้น 

 

 เพื+อประโยชน์ในการยื+นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มสําหรับยื+นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป�นจริง เนื+องจาก

บริษัทฯ ต้องนําส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพื+ออนุมัติคําร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูล

ส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป�นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป�นจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า 

หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาดําเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากยิ+งขึLน 

 

 เมื+อท่านชําระเงินมัดจําค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หาก

ดําเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป�นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ

ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที+ท่านได้ชําระไปแล้วทุกกรณี 

  

 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที+จะยื+นคําร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องชําระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครัLง 

 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามที+

สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทัLงนีLบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที+เพื+อไปอํานวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทัLงช่วยประสานงาน

กับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิ+มเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านจัดส่งเอกสาร

ดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพื+อนําส่งสถานทูตเช่นกัน 

 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�นําเรียนสถานทูตเพื+อพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน 

เนื+องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป�นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารทกุฉบบัที+ใชป้ระกอบการยื+นคาํรอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป�นภาษาองักฤษเทา่นัLน !! 

พรอ้มแนบสําเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่าํเป�นตอ้งเซน็รบัรองสําเนาถกูตอ้ง) 

เพื+อความสะดวกในการยื+นวซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารให้สมบรูณ ์และทางบรษัิทไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

Checklist for Visa Application (เชค็ลสิต์สําหรบัตรวจเอกสาร) 

กรุณาระบุ ชื+อ รหัส รายการทัวร์ และวันที+เดินทาง 

พร้อมกรอกข้อมูลท้ายรายการ ก่อนนําเอกสารส่งบริษัทฯ 

 

โปรแกรมทวัร์ :       วันที+เดินทาง :       

ชื+อ-สกุล ผู้สมัครวีซ่า (ENG) :      บริษัทที+จองทวัร์ :      

 

Date วัน/เดือน/ปe ที+จัดส่ง:                     Application’s Signature เซ็นชื+อหมือนพาสปอร์ต:            

  

 

หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบความถูกต้อง กอ่นลงนาม และนําเอกสารส่งให้กับบริษัททัวร์ ตามลําดับ 

ทัLงนีL บริษัทฯขอสงวนสิทธิ�ในการตรวจรับเอกสาร โดยอ้างอิงจากใบ Checklist ที+ผู้สมัครจัดส่งมาเท่านัLน. 

 

 

เอกสารประกอบการขอสมคัรวซีา่ 
สําหรบันาํส่งบรษัิททวัร ์

ฉบบัจรงิ 
(ชดุ) 

สําเนา 
(ชดุ) 

หมายเหต ุ
อื+นๆ 

Passport (หนังสือเดินทาง เล่มปvจจุบัน)    

Passport (หนังสือเดินทาง เล่มเก่า) ถ้ามี โปรดระบุจํานวน ....... เล่ม    

Photo (รูปถ่าย)    

Certificate of Employment (หนังสือรับรองสถานะการทํางาน)    

Certificate of Study (หนังสือรับรองสถานะการศึกษา)    

Bank Certificate (หนังสือรับรองฐานะทางการเงิน จากธนาคาร)    

Bank Statement (รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน จาก
ธนาคาร) 

   

International Vaccine Certificate 
   

Visa Application (ใบสมัครวีซ่า เซ็นชื+อเหมือนพาสปอร์ต) 
   

เอกสารส่วนตัว  
- สําเนา ใบเกิด/ใบสูติบัตร 
- สําเนา ทะเบียนบ้าน 
- สําเนา ใบทะเบียนสมรส 
- สําเนา ใบหย่าร้าง 
- สําเนา ใบเปลี+ยนชื+อตัว 
- สําเนา ใบเปลี+ยนนามสกุล 
- สําเนา บัตรประจําตัวประชาชน 
- สําเนา บัตรข้าราชการ 

   



แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส่วนตวั ยื+นคาํรอ้งขอสมัครวีซา่เชงเกน้ 
โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื+อประโยชน์ในการยื+นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป�นภาษาอังกฤษ) 

ชื+อ/รหสั รายการทวัร ์และวนัที+เดนิทางทอ่งเที+ยว โปรดระบ ุ…………………………………………………… 

1. ชื+อ - นามสกุล ปvจจุบนั ตรงกับพาสปอร์ต (ภาษาอังกฤษ)   ............................................................................ 

2. ชื+อ - สกุลเดิม ตอนเกิด (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญิง 

4. ที+อยู่ตามสําเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

5. ที+อยู่พํานักปvจจุบัน กรณีไม่ตรงกับสําเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

6.โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพท์บ้าน (ถ้าม)ี .......................................... 

7. อาชีพปvจจุบัน .................................................... 

    ตําแหน่งงาน (ตรงกับที+ระบุในหนงัสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชื+อสถานที+ทํางาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวทิยาลัย (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบุอย่างชัดเจน) 

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

ที+อยู่ที+ทํางาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพทท์ี+ทํางาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล์ .......................... 

9. รายได้ต่อเดือน ........................................................... บาท 

10สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส (ตามกฎหมาย)           ⃣   อยู่กินฉันสามี (ไม่ได้จดทะเบียน) 

  ⃣   หย่าร้าง   ⃣   หม้าย 

11. ชื+อ-สกุลคู่สมรส (ถ้ามี) .............................................  วัน/เดือน/ปe เกิด................  สถานที+เกิด ..................... 

12. ชื+อ-สกุลของบิดา ..................................................... วนั/เดือน/ปe เกิด................. สถานที+เกิด ...................... 

13. ชื+อ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ปe เกิด................  สถานที+เกิด ...................... 

14. ท่านมี Passport เล่มเก่าล่าสุด หรือไม่ (ถ้าม)ี โปรดระบ ุ

      14.1 เลขพาสปอร์ต .................... วันออก ................... วนัหมดอายุ ................. ยังคงอยู่/สูญหาย ............... 

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

15. บุคคลที+เดินทางไปท่องเที+ยวด้วยในทรปิ และความสัมพันธ์ โปรดระบุ  

      15.1 ชื+อ-สกุล ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ ................. 

      15.1 ชื+อ-สกุล ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ ................. 

 



16. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ (JAPAN / AMERICA / CANNADA / SCHENGEN / AUSTRALIA และอื+น )ๆ โปรดระบ ุ

       16.1 วีซ่าของประเทศที+เคยถูกปฏิเสธ .......................... วัน/เดือนปe ที+ถกูปฏิเสธ ........................... 

เหตุผลที+ถูกปฏิเสธ ...................................... 

17. ท่านเคยถูกปฏิเสธ ไม่อนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศใดบ้าง โปรดระบ ุ

       16.1 ประเทศที+ถูกปฏิเสธ ไม่อนุญาตให้เดินทางเข้า ....................... วัน/เดือนปe ที+ถกูปฏิเสธ ...................... 

เหตุผลที+ถูกปฏิเสธ ...................................... 

18. ท่านเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปeที+ผ่านมา หรือไม่ (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซ่า ............................) 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ได้ตัLงแต่วันที+ .............................................. ถึงวนัที+ .................................................. 

19. ท่านเคยพิมพ์ลายนิLวมือเพื+อการขอวีซ่า Schengen ก่อนหน้านีL 

                        ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบวุัน/เดือน/ปe ที+ดําเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 

20. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการดํารงชีพระหว่างการเดินทาง และระหว่างพํานัก (ตรงกับใบสมัครวีซ่าส่งสถานเอกอัคค

ราชทูต) 

                ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื+นออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/องค์กร) 

     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุชื+อ ............................................................. 

   บัตรเครดิต    ความสัมพันธ์ ............................................................ 

   เงินสด 

 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         กรณีวีซ่าของท่าน

ไม่ได้รับการอนุมัติทันตามกําหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ�ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 

 เมื+อท่านได้จองทําการจองโปรแกรมทัวร์ และชําระเงินมัดจําค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

 - กรุณาจัดส่งสําเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลสําหรับยื+นวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)    พร้อม

จัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากดําเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ�   ไม่รับผิดชอบ

ทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที+ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที+จะใช้ยื+นสถานทูต 

เนื+องจากข้อมูลทัLงหมด บริษัทฯจําเป�นต้องดําเนินการนําส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากนําส่งข้อมูลที+ไม่สอดคล้องกับ

ความเป�นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการทํางานของท่านให้ชัดเจน (ระบุ

เป@นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชื+อบริษัท, ตําแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที+ได้รับ และวันเดือนปeที+เริ+มงาน 

 

 เมื+อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสําหรับยื+นวีซ่า จากเจ้าหน้าที+ของบริษัทฯ 

  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสําหรับยื+นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ ก่อน

ถึงวันนัดหมายยื+นวีซ่า 

          - ท่านจําเป�นต้องนําส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพื+อให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที+ผ่านมา 

 

 หมายเหตุ: การอนุมัติวีซ่าเป�นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมม่ีส่วนเกี+ยวข้องใดๆทัLงสิLน ทัLงนีLบริษัทเป�นเพียงตัวกลางที+
คอยให้บริการ และอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านัLน  


