
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

วนัเดอรฟ์ลู สวิตเซอรแ์ลนด ์8 วนั  

บินตรงซรูคิ ชมน ้าตกไรน ์เท่ียวลเูซิรน์  

ข้ึนเขากรนิเดลวาลดเ์ฟียส สถานท่ีถ่ายท าซีรี่สเ์กาหลีเรือ่งดงั 

Crash Landing On You  

ชมทศันียภาพงดงามของทะเลสาบธนูและเบรยีนซ ์ 

ชมศาลาไทยในโลซานน ์เท่ียวมองเทรอซแ์ละเวเว่ย ์

ชมการผลิตชีสท่ีเมืองกรแูยร ์เท่ียวเมืองเบิรน์ เมืองหลวงของ

สวิตเซอรแ์ลนด ์และเดินเลน่พรอ้มชอ้ปป้ิงเมืองซกุ 

บินตรง...เทีย่วสบาย...โดยสายการบินไทย (TG) 
 

Wonderful Swiss 



 
 

ซูริค  เมอืงศนูยก์ลางทางดา้นการคา้และธุรกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

ชาฟฮาวเซ่น ทีต่ัง้ของน ้าตกไรน์ น ้าตกทีใ่หญ่ทีส่ดุในทวปียุโรป เกดิจากการทีแ่ม่น ้าไรน์ ซึง่เป็นแม่น ้านานาชาตทิีใ่หญ่ทีส่ดุ
ของยโุรปไหลจากตน้น ้าในเทอืกเขาแอลป์ มาบรรจบบรเิวณทีพ่ื้นทีโ่ลกเปลีย่นระดบัจงึกลายเป็นน ้าตกที ่
สวยงามมาก 

ลูเซิรน์ เมอืงสวยทีต่ัง้อยู่รมิฝ ัง่ทะเลสาบแห่งสีพ่นัธรฐั หรอืเวยีวาลดส์ตรทัซ ีและเป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุ
แห่งหนึง่ในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์  

Grindelwald First  สถานีกระเชา้ไฟฟ้าเคเบิ้ลคารข์ึ้นสูย่อดเขาเฟียสต ์พรอ้มกบัเดนิบน Cliff Walk ชมความงดงามของ
เทอืกเขาแอลป์และยอดเขาต่างๆ แบบ 360 องศา 

โลซานน์  เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยโบสถท์ีม่สีถาปตัยกรรมแบบโกธคิทีใ่หญ่ทีส่ดุในสวสิ และเป็นเมอืงทีช่าวไทยรูจ้กัดใีนสวสิ 
นอกจากเป็นเมอืงทีป่ระทบัของสมเดจ็ย่าแลว้ ยงัเป็นเมอืงทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงส าเรจ็
การศกึษาดว้ย 

เวเว่ย ์ เมอืงทีต่ัง้ของแหล่งผลติไวน์ทีส่ าคญัของสวติเซอรแ์ลนด์ และทีต่ัง้ของส านกังานใหญ่บรษิทัเนสตเ์ล่ ยกัษ์
ใหญ่แห่งวงการอาหารรวมถงึชอ็คโกแลต็นมทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ถอืเป็นไขมุ่กแห่งรเิวยีร่าสวสิ 

มองเทรอซ ์ เมอืงสวยทางใตข้องสวสิรมิทะเลสาบเลอมงัค ์เป็นทีต่ัง้ของปราสาทชลิยอง และมหีลกัฐานในการก่อสรา้งมา
ตัง้แต่ศตวรรษที ่13 

กรแูยร ์ เมอืงท่องเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงอกีเมอืงหนึง่ของสวสิในดา้นการผลติชสีรสเลศิ ไดร้บัการขนานนามวา่เป็นสดุยอด
ชสีทีด่อีนัดบัตน้ๆ ของโลก  

ธนู  เมอืงเลก็ๆ น่ารกัทีต่ัง้อยู่รมิทะเลสาบโดยมแีม่น ้าอาเรไหลผ่าน มคีวามสงบเรยีบง่าย เป็นเมอืงทีใ่นอดตีเป็น
สว่นหนึง่ของอาณาจกัรโรมนั ปจัจุบนัเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคญั  

เบรียนซ ์ เป็นทัง้หมู่บา้นและเขตเทศบาลในรฐัแบรน์และเป็นทีต่ัง้ของทะเลสาบเบรยีนซ ์คู่กบัทะเลสาบธนู โดยมเีมอืง
อนิเทอรล์าเกน้อยู่กึง่กลาง มคีวามงดงามของทะเลสาบและทศันยีภาพของทวิเขาชวาทซฮ์อรน์ซึง่เป็นหนึง่ใน
เขตทวิเขาแห่งแอลป์ 

เบิรน์  เมอืงหลวงของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์สรา้งขึ้นเมือ่ 800 ปีทีแ่ลว้ 
ซุก Zug  เมอืงเลก็ๆ รมิทะเลสาบทีส่วยงามราวกบัเทพนิยาย ตัง้อยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ 
บาเซิล  เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นเป็นอนัดบัที ่3 ของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์ตัง้อยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียง

เหนือของประเทศรมิฝ ัง่แม่น ้าไรน์ และยงัเป็นเมอืงเก่าทีม่อีายุกวา่ 2,000 ปี  
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วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู 
22.00น.  นัดคณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร ์สายการบิน Thai 

 Airways  ROW D เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 กาํหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนทาํการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการดาํเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 



 
 

วนัทีส่อง สุวรรณภมิู-ซูริค-ชาฟฮาวเซ่น-น ้ าตกไรน์-ลูเซิรน์-อินเทอรล์าเก้น (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
01.05 น.  ออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG970  
07.50 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค เมอืงเศรษฐกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ นําท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจ

หนงัสอืเดนิทางและตรวจรบัสมัภาระ นําท่านเดนิทางสู ่ชาฟฮาวเซ่น ท่ีตัง้ของน้ําตกไรน์ ใหท้า่นชมความ
สวยงามของน้ําตกไรน์ น้ําตกทีใ่หญ่ทีส่ดุในทวปียุโรป เกดิจากการทีแ่ม่น้ําไรน์ ซึง่เป็นแม่น้ํานานาชาตทิีใ่หญ่
ทีส่ดุของยุโรปไหลจากตน้น้ําในเทอืกเขาแอลป์ มาบรรจบบรเิวณทีพ่ืน้ทีโ่ลกเปลีย่นระดบัจงึกลายเป็นน้ําตก
ทีส่วยงามมาก ตวัน้ําตกมคีวามสงู 25 เมตร กวา้ง 150 เมตร มอีายุราว 14,000 - 17,000 ปี อสิระใหท้่านได้
ชื่นชมธรรมชาต ิและถ่ายรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึ จากนัน้นําท่านเดนิทางต่อสูเ่มืองลูเซิรน์ Lucerne (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงท่องเทีย่วอนัดบัหนึ่งของสวสิทีห่ลายท่านอาจจะเคยไปเยอืนมาแลว้ 
แต่ลเูซริน์กย็งัคงมคีวามสวยงามเหมอืนเดมิ  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารจนี 
บ่าย นําท่านชมอนุเสาวรียสิ์งโตและถ่ายรปูกบัสะพานไมช้าเพล สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่14 ประดบั

ตกแต่งบนโครงหลงัคาหน้าจัว่ดว้ยภาพวาดในศตวรรษที ่17 ซึง่ภาพเขยีนเหล่านี้เป็นการเล่าเรื่องราวประวตัิ
ความเป็นมาของเมอืงลเูซริน์ โดยมหีอคอยน้ํา Wasserturm ซึง่เดมิใชเ้ป็นทีค่มุขงันกัโทษและเกบ็เอกสาร
รวมทัง้ของมคี่าของเมอืงไว ้หอคอยนี้มลีกัษณะเป็นรปูทรงแปดเหลีย่มทีม่ฐีานเชื่อมตดิอยู่กบัสะพานสรา้งขึน้
ราวปี ค.ศ. 1300สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหมไ้ปเมื่อปี ค.ศ. 1993 แลว้กม็กีารบรูณะใหม่จนมสีภาพใกลเ้คยีง
ของเดมิ (ภาพวาดดัง้เดมิถูกไฟไหมไ้ปเยอะ) สะพานชาเพลนี้ถอืเป็นสะพานไมท้ีเ่ก่าแกท่ีส่ดุในยุโรป 

 และอสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นชมเมอืงลเูซริน์หรอืเลอืกซื้อของฝากของทีร่ะลกึ จากนัน้นําท่านเดนิทางต่อสู่
เมืองอินเทอรล์าเก้น เมอืงสวยในหบุเขาทีต่ัง้รมิฝ ัง่ของ 2 ทะเลสาบ คอืทะเลสาบธนูและเบรยีนซ ์(ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) และบรเิวณเมอืงนี้ยงัใชเ้ป็นทีถ่่ายทาํของกองละครเรื่องลขิติรกัหรอื           
            ดว้ย ใหท้่านเดนิเล่นเมอืงน่ารกัอย่างอนิเทอรล์าเกน้พรอ้มเลอืกซือ้ของฝาก รวมถงึชอ้ปป้ิง
รา้นคา้ต่างๆ 

คํา่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
  จากนัน้นําท่านเขา้สูท่ีพ่กั City Oberland หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีส่าม อินเทอรล์าเก้น-ขึ้นเขากรินเดลวาลเฟียสต-์โลซานน์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  นําท่านเดนิทางสูส่ถานีกระเช้ากรินเดลวาลด ์เฟียสต ์Grindelwald First (Top of Adventure)         
                                                                           สถานทีถ่่ายทาํซรีีส่เ์กาหลี
  เรื่องดงั Crash Landing on You ซึง่เป็นสถานทีท่ีต่วัละครในเรื่องไดพ้บกนั นําท่านนัง่กระเช้าเคเบ้ิลคาร ์
  Cablecar ขึน้พชิติยอดเขาบนระดบัความสงู 2,168 เมตร นําท่านสูจุ่ดชมววิของสถานีเฟียตสท์ีส่ามารถชม
  ววิไดแ้บบ 360 องศา ทัง้ยงัเป็นสถานทีต่ากอากาศ มรีา้นอาหารใหบ้รกิาร ใหท้่านสมัผสับรรยากาศแปลก
  ใหม่กบัการเดนิเล่นเลยีบรมิผา First Cliffwalk                                                    
                                                                           เช่น Eiger,  
                                                           ทีท่อดตวัอยูใ่นเขตประเทศ  
  สวติเซอรแ์ลนดท์ีเ่รยีกไดว้่ามคีวามงามแบบสดุๆ และสดูอากาศอนัแสนบรสิทุธิ ์พรอ้มทัง้ชมววิดา้นล่าง 
  มองเหน็ตวัเมอืงกรนิเดลวาลดไ์ดอ้ย่างชดัเจน **การขึน้-ลงกระเช้ากรินเดลวาลดเ์ฟียตส ์ขึน้อยู่กบั 
  สภาพอากาศเอือ้อาํนวยไม่มีลมแรง กรณีท่ีมีกระแสลมแรงหรอืมีการซ่อมบาํรงุ ไม่เปิดให้บริการ 
  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไปขึน้ชมทศันียภาพในยอดเขาอ่ืนๆ อาทิเช่น ฮารด์เดอร์
  คลุม เป็นต้น หรอืยอดเขาอ่ืนๆ ในเขตเมืองอินเทอรล์าเก้นแทน ในอตัราค่าบริการท่ีเท่าๆ กนั** 



 
 

  ในเขตยอดเขาเฟียตส ์นอกเหนือจากการเดนิเลยีบรมิผานี้ ยงัมบีรกิารอื่นๆ ทีไ่ม่รวมในราคาทวัรใ์หบ้รกิาร
  อกีดว้ย อาท ิFirst Flyer การนัง่สลงิหอ้ยขาเหมอืนล่องลอยอยูใ่นอากาศ ระยะทางกว่า 800 เมตร ดว้ย 
  ความเรว็ 84 กโิลเมตร / ชัว่โมง, First Mountain Cart การนัง่โกคารท์บนทางคดเคีย้ว, Trottibike Scoote 
  การป ัน่จกัรยานบนภูเขาสงูชมววิเสน้ทางธรรมชาต ิทุ่งหญา้และดอกไม ้ความยาวระยะทางประมาณ 4.5 
  กโิลเมตร, First Glider เครื่องเล่นสาํหรบับนิร่อนเพื่อชมววิในมมุกวา้ง ระยะทางกว่า 800 เมตร เป็นตน้  
  (กจิกรรมเหล่าน้ีไม่ไดร้วมอยู่ในราคาทวัร ์ท่านทีต่้องการซือ้กจิกรรมเพิม่เตมิ กรุณาตดิต่อสอบถามหวัหน้า
  ทวัร ์และตรวจสอบเวลาท่องเทีย่วบนยอดเขานี้)  
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
บ่าย นําท่านนัง่กระเชา้ลงจากยอดเขา รถโคช้รอรบัท่านทีส่ถานี นําทา่นเดนิทางสู่ เมืองโลซานน์ Lausanne 

เมอืงสาํคญัแห่งหนึ่งของชาวไทยเป็นเมอืงทีป่ระทบัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ปรมนิทรมหาภมูพิลอ
ดุลยเดช รชักาลที ่9 ในวยัเยาว ์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) นําท่านชมววิของตวัเมอืงเก่าของ 
โลซานน์ บนเนินเขาทีต่ัง้ของมหาวหิารแห่งเมอืงโลซานน์โบสถท์ีส่รา้งในสถาปตัยกรรมแบบโกธคิทีใ่หญ่
ทีส่ดุในสวสิ ผ่านชมโบสถน์อรท์เทรอดาม, โบรวิาจพาเลส, ศาลาว่าการและโบสถเ์ซน้ตฟ์รานซสิ ถ่ายรปูกบั 
ศาลาไทย Thai Pavilion ทีร่ฐับาลไทยสง่ไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมอืงโลซานน์ ตัง้อยูใ่นสวนสาธารณะ
ทีม่รีปูป ัน้ลงิ 3 ตวั ปิดห ูปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานทีท่รงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว ์  

คํา่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจนี 
  จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั Aquatis หรอืระดบัเทยีบเท่า 
**สาํหรบักาํหนดการเดินทางวนัท่ี 22-29 ต.ค. และ 13-20 พ.ย.63 กระเช้าเคเบ้ิลคารส์าํหรบัขึน้ลงกรินเดลวาลดเ์ฟียสต์
ปิดซ่อมบาํรงุ ดงันัน้ทวัรข์ึน้เขาจะทาํการปรบัเปล่ียนไปขึน้จงุฟราวแทน โดยนําท่านเดนิทางจากอนิเทอรล์าเกน้โดยรถโคช้ 
สู ่สถานีรถไฟฟ้ากรนิเดอรว์าลกรุน (Grinderwald Grund) ชุมชนเลก็ๆ น่ารกั เพื่อ ขึน้รถไฟฟ้า (Cog Wheel) สายจุงฟราว
บาเนน (Jungfrau Banen) สู ่ยอดเขาจุงฟราว ซึง่ตลอดสองขา้งทางท่านจะไดส้มัผสักบัธรรมชาตขิองภูเขาทีม่หีมิะปกคลุมและ
แนวปา่สนทีง่ดงาม ระหว่างการเดนิทางรถไฟจะจอดใหท้่านชมความงดงามและยิง่ใหญ่ของเทอืกเขาแอลป์ จนเดนิทางถงึ ยอด
เขาจุงฟราวยอรค์  ซึง่มคีวามสงูกว่า 3,454 เมตรจากระดบัน้ําทะเล และไดร้บัการขนานนามวา่ Top of Europe ทีเ่พิง่ฉลอง
ครบรอบ 100 ปีของการก่อสรา้งเสน้ทางรถไฟสายนี้ เมื่อ วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์ค.ศ.2012 ใหท้่านเดนิชมประวตัขิองการก่อสรา้ง 
นําท่านชมววิสวยและสมัผสัอากาศทีห่นาวเยน็บนสถานีตรวจวดัสภาพภูมอิากาศ Sphinx จากนัน้นําชม ถํ้าน้ําแขง็ ทีไ่ดร้บัการ
ขดุเจาะและตกแต่งไวอ้ย่างงดงามก่อนใหเ้วลาเดนิเล่นสบาย ๆ หรอืซือ้ไปรษณียบตัรสง่กลบับา้นจาก TOP OF EUROPE 
กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงบนยอดเขา 
บ่าย นําท่านเดนิทางลงจากจุงฟราว สู ่สถานเีลาเท่นบรุนเน่น Lauterbrunnen โดยเสน้ทางรถไฟอกีดา้นหนึ่ง 

(แวะเปลีย่นรถไฟทีส่ถานีไคลน์ไชเดค็ จุดเปลีย่นรถไฟ ลน้เกลา้รชักาลที ่5 เคยเสดจ็เมื่อวนัที ่29 พ.ค. 
2440) จากนัน้นําท่านเดนิทางเขา้สูร่ายการเดมิของทวัร์สูเ่มอืงโลซานน์ ** 

 
วนัทีสี่ ่  โลซานน์-เวเว่ย-์มองเทรอซ-์กรแูยร-์เบิรน์-บีล 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู ่เมืองเวเวย่ ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมอืงทีต่ัง้อยู่บนชายฝ ัง่ทางตอนเหนือของ
ทะเลสาบเจนิวา และยงัเป็นแหล่งผลติไวน์ทีส่าํคญัของสวติเซอรแ์ลนด ์รวมถงึยงัเป็นทีต่ัง้ของสาํนกังานใหญ่
ของบรษิทัเนสตเ์ล่ ยกัษ์ใหญ่แหง่วงการอาหารและเครื่องดื่ม รวมถงึชอ็คโกแลต็นมทีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุแห่งหนึ่ง
ของโลก เป็นเมอืงทีม่คีวามสวยงามอกีแห่งหนึ่ง ต่างกข็นานนามใหเ้มอืงเวเว่ย ์เป็นไขมุ่กแหง่รเิวยีร่าสวสิ  ที่
แมแ้ต่ศลิปินตลกชื่อดงัแห่งฮอลลวีูด้ ชาล ีแชปลนิ ยงัหลงใหลและไดอ้าศยัอยู่ทีเ่มอืงนี้ในบัน้ปลายชวีติ ชว่ง
ราวประมาณ ค.ศ.1952-1977 ชมและถ่ายรปูอนุเสาวรยีข์องชาล ีแชปลนิ ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณดา้นหน้าของ
พพิธิภณัฑอ์าหารของเนสตเ์ล่ Alimentarium ซึง่มกีารฉลองครบรอบ 25 ปีเมื่อปี ค.ศ.2010 ทีผ่่านมา และ



 
 

ใกลก้นันัน้ใหท้่านถ่ายรปูกบัสอ้มยกัษ์ เรยีกไดว้่าเป็นแลนดม์ารค์ใหม่ของเมอืงเวเว่ย ์ซึง่มคีวามสงู 8 เมตร
ตดิตัง้อยู่กลางทะเลสาบ เมื่อครัง้พพิธิภณัฑม์กีารฉลองครบรอบ 10 ปี ในปี ค.ศ.1995 และถ่ายรปูกบัโบสถ์
เซน้ตม์ารต์นิหรอืโบสถใ์นนิกายออรธ์อดอ็กทีต่ัง้อยู่บนเนินเขาหรอืชาวนิกายออรธ์อดอ็กจะเรยีกโบสถแ์ห่งนี้
ว่า Eglise Reformee Saint-Martin จากนัน้นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงมองเทรอซ ์Montreux เมอืงสวยทางใต้
ของสวสิ รมิทะเลสาบเลอมงัค ์ตัง้อยู่ไม่ไกลจากเมอืงเวเว่ย ์นําทา่นแวะถ่ายรปูกบัปราสาทชลิยอง ปราสาท
ยุคกลางทีม่คีวามเก่าแก่กว่า 1,000 ปี โดยปราสาทถูกสรา้งขึน้ในช่วงสมยัของโดยราชวงศซ์าวอย ซึง่ถอืได้
ว่าเป็นอญัมณีทางประวตัศิาสตรข์องสวติเซอรแ์ลนด ์ในอดตีปราสาทแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้เพื่อเป็นจดุควบคุม
การเดนิทางของนกัเดนิทางและขบวนสนิคา้ทีจ่ะสญัจรผ่านไปมาจากเหนือสูใ่ตห้รอืจากตะวนัตกสูต่ะวนัออก
ของสวติเซอรแ์ลนดแ์ละนําท่านชมเมอืงมองเทรอซ ์เมอืงตากอากาศรมิทะเลสาบเจนีวาทีม่ชีื่อเสยีงเยา้ยวน
ใหน้กัท่องเทีย่วเขา้มาพกัผ่อน ดว้ยความเงยีบสงบของตวัเมอืงกบับรรยากาศทีส่ดุแสนสบาย ชมสวนดอกไม้
และรปูป ัน้ของ เฟรดดี ้เมอรค์รูี ่นกัรอ้งวงควนีเจา้ของบทเพลง We are the Champion ซึง่ถดัไปเป็น 
Casino Barrière de Montreux โดยตรงขา้มกบัคาสโินคอื Tour d'Ivoire ตกึสงูทีส่ดุของมองเทรอซ ์สรา้งมา
ตัง้แต่ปีค.ศ.1962 มจีาํนวนชัน้ทัง้หมด 29 ชัน้ ใชเ้ป็นทีพ่กัอาศยัอกีดว้ย  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารจนี 
บ่าย นําท่านเดนิทางสูเ่มืองกรแูยร ์Gruyeres เมอืงท่องเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงอกีเมอืงหนึ่งของสวสิในดา้นการผลติ 

ชสีรสเลศิ โดยชสีทีผ่ลติจากเมอืงกรแูยรจ์ะมปีระวตัศิาสตรก์ารผลติทีย่าวนานกวา่ 800 ปี ไดร้บัการขนาน
นามว่าเป็นสดุยอดชสีทีด่อีนัดบัตน้ๆ ของโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี นําท่านชมเมอืงเก่ากรู
แยร ์Medieval Town of Gruyeres ตัง้อยู่บนทีร่าบสงูระดบั 810 เมตรเหนือระดบัน้ําทะเล บนเชงิเขาโม
เลซานทีม่แีม่น้ําแซนไหลผ่าน นําท่านเขา้ชม โรงงานผลิตชีสช่ือดงั ลาเมซงเดอกรแูยร ์La Maison du 
Gruyere Cheese Factory สวรรคข์องคนรกัชสี ชมขัน้ตอนการผลติทีส่ามารถผลติชสีไดถ้งึ 48 ชิน้ต่อวนั 
โดยการใชน้ม 400 ลติรต่อชสีชิน้ละ 35 กโิลกรมั ถอืเป็นอาหารหลกัของชาวสวสิเลยทเีดยีว สมควรแก่เวลา  
นําท่านเดนิทางสู ่กรงุเบิรน์ Berne (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) นครหลวงอนังามสง่าของ
ประเทศ เมอืงมรดกโลกอนัลํ้าค่าทีถ่่ายทอดและอนุรกัษ์มาสูป่จัจุบนั นําท่าน ชมกรงุเบิรน์ ทีส่รา้งขึน้ในยคุ
กลางของยโุรป มหีลกัฐานทางประวตัศิาสตรม์ากมาย องคก์ารยเูนสโกป้ระกาศใหส้ว่นหนึ่งของเมอืงเป็น
มรดกโลก ชมย่านเมอืงเก่าซึง่ปจัจุบนัเตม็ไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบตูคิ เป็นย่านทีป่ลอดรถยนต ์จงึเหมาะกบั
การเดนิทางเทีย่วชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี ชมหอนาฬกิาดาราศาสตร ์(ไซท้ ์กลอ็คเค่น) อายุกว่า 800 
ปี ทีจ่ะมตุ๊ีกตาออกมา เรงิระบาํใหด้ทูุกๆ ชัว่โมงทีน่าฬกิาตบีอกเวลา ชมศาลาว่าการเมอืง ในศลิปะแบบ
โกธคิและชมเบเรน็กราเบน็ หรอื บ่อหม ีสตัวท์ีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงนี้ จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นชม
กรุงเบริน์ถ่ายรปูกบัหอนาฬกิา เลอืกซือ้ของฝากของทีร่ะลกึฝากคนทางบา้น 

คํา่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงดว้ยเมนูฟองด ู
  จากนัน้นําท่านเดนิทางสู่เมืองบีลหรอืเบียนน์  Biel / Bienne (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เมอืง 
  ทีต่ัง้อยู่ปลายสดุทะเลสาบบลีเลอรใ์นรฐัเบริน์ ตวัมอืงในเป็นอนัดบั 2 รองจากกรุงเบริน์ อยู่บนเขตรอยต่อ 
  เยอรมนักบัฝรัง่เศส การเขยีนชือ่เมอืงจงึตอ้งบอกทัง้สองภาษา ไม่ว่าจะเป็นชื่อถนนกต็อ้งม ี2 ภาษาเช่นกนั 
  ซึง่อาคารบา้นเรอืนในเขตเมอืงเก่าถูกอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างด ีมรีา้นคา้ รา้นอาหารตัง้อยูต่ลอดเพื่อรองรบั 
  นกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาเยอืน เพื่อนําท่านเขา้สูท่ีพ่กั Mercure Plaza Biel หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีห้่า  บีล-ธนู-เบรียนซ-์ซุก-ซูริค 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสู ่เมืองธนู Thun เมอืงเลก็ๆ น่ารกัทีต่ัง้อยู่รมิทะเลสาบโดยมแีม่น้ําอาเรไหลผ่าน มคีวาม
สงบเรยีบง่าย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) นําท่านชมเมอืงทีใ่นอดตีเป็นสว่นหนึ่งของอาณาจกัร



 
 

โรมนั ปจัจบุนัเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีส่าํคญั ใหท้า่นเดนิเล่นชมทะเลสาบพรอ้มเหล่าเป็ดน้ํา ห่านและหงส ์ต่าง
มาอวดโฉมใหถ่้ายรปูกนัอย่างงดงามและ ชมสะพานไม ้Untere Schleuse ทีม่คีวามคลา้ยคลงึกบัของเมอืงลู
เซริน์ ใชเ้ป็นสะพานขา้มแม่น้ําอาเร  ซึง่บรเิวณน้ีจะเป็นเกาะเลก็ๆ ทีค่ ัน่กลางแม่น้ํา ทาํใหแ้บ่งแม่น้ําอาเร 
ออกเป็นสองสายและทาํหน้าทีค่ลา้ยเขือ่นกัน้น้ําทีช่่วยควบคุมการไหลของกระแสน้ําอกีดว้ย จงึกลายเป็นจุด
ทีช่าวเมอืงจะมาพกัผ่อนทาํกจิกรรม อาท ิว่ายน้ํา ตกปลา ล่องเรอืเล่นในทะเลสาบ เป็นตน้ ชมเมอืงเก่าจตุัรสั 
Rathaus Platz ประกอบไปดว้ยศาลาว่าการเมอืงธนู รายลอ้มดว้ยอาคารรา้นอาหาร โรงแรม และยงัเป็น
สถานทีจ่ดังานแสดงเทศกาลต่างๆ ของเมอืง ชมตวัอาคารหลกัของจตุัรสัแหง่นี้ไดแ้ก่ Town Hall ทีส่รา้งขึน้
ตัง้แต่สมยัศรวรรษที ่15 รวมถงึใหท้่านถ่ายรปูกบัปราสาททีต่ัง้อยู่บนเนินสงูโดดเด่นใจกลางเมมอืงและถอื
เป็นแลนดม์ารค์ของเมอืงธนู ไดแ้ก่ ปราสาทเมอืงธนู Schloss Thun สรา้งขึน้ในสมยัยุคกลางประมาณ
ศตวรรษที ่12 ปจัจบุนัใชเ้ป็นพพิธิภณัฑแ์สดงสิง่ของทีม่คีวามสาํคญัทางประวตัศิาสตร ์รวมถงึปราสาทโอ
เบอรฮ์อเฟ่น Oberhofen Castle ปราสาทรมิทะเลสาบธนู ซึง่สรา้งขึน้ในช่วงยุคกลางเช่นเดยีวกนัตกอยู่ใน
ความปกครองของราชวงศฮ์บัสเบริก์และตระกลูเบริน ในแต่ละยคุมกีารชว่ยกนัต่อเตมิปราสาทจนมคีวาม
สวยงาม ทาํใหป้ราสาทแห่งนี้มคีวามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัคอืมกีารสรา้งหอคอยไวใ้นน้ํา ซึง่โดยปกตกิาร
สรา้งหอคอยจะสรา้งไวเ้ป็นจุดสงูทีส่ดุของปราสาท ใหท้่านถ่ายรปูกบับรรยากาศแสนงามและโรแมนตคิ 
จากนัน้นําท่านเดนิทางสูเ่มืองเบรียนซ ์Brienz (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี เป็นทัง้หมูบ่า้นและเขต
เทศบาลในรฐัแบรน์และเป็นทีต่ัง้ของทะเลสาบเบรยีนซ ์คู่กบัทะเลสาบธนู โดยมเีมอืงอนิเทอรล์าเกน้อยู่
กึง่กลาง ชมทะเลสาบทีม่คีวามงดงามเช่นเดยีวกนัและชมทศันียภาพของทวิเขาชวาทซฮ์อรน์ซึง่เป็นหนึ่งใน
เขตทวิเขาแห่งแอลป์ จากนัน้นําท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองซุก Zug เมอืงเลก็ๆ รมิทะเลสาบทีส่วยงามราวกบั
เทพนิยาย ตัง้อยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย นําท่านชมเมอืงชมหอนาฬกิา Clock Tower แลนดม์ารก์ทีส่าํคญัแห่งหนึ่งของเมอืง ดว้ยความสงูของหอถงึ 

52 เมตรและความโดดเด่น ของหลงัคาซึง่เป็นสน้ํีาเงนิขาวโดดเด่นตดักบัสหีลงัคาสน้ํีาตาลของบา้นเมอืง
สวยงามอย่างยิง่ นําท่านแวะชมและถ่ายรปูกบัโบสถเ์ซนทอ์อสวอรล์ St.Oswald's Church โบสถศ์กัดิส์ทิธิท์ี่
สาํคญัของเมอืง ตวัโบสถส์รา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ. 1478 ใชเ้วลาการก่อสรา้งนานถงึ 6 ปี ถอืเป็นหนึ่งใน
สถาปตัยกรรมทีส่าํคญัทีส่ดุในชว่งโกธคิตอนปลายแหง่หนึ่งในสวติเซอรแ์ลนด ์นอกจากนี้ชาวสวสิยงัมคีวาม
เชื่ออกีว่า ถา้ใครมเีรื่องทุกขร์อ้นใดๆ หรอืเจบ็ปว่ย ถา้ไดม้าขอพรกบัโบสถแ์ห่งน้ี จะชว่ยบรรเทาใหด้ขีึน้
อย่างรวดเรว็ นําท่านเขา้ชมรา้นทาํทองทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในยโุรป ของครอบครวั Lohri เปิดทาํการตัง้แต่สมยั
ศตวรรษที ่16 ภายในตวัอาคารมกีารตกแต่งในรปูแบบสถาปตัยกรรมสมยัจกัวรรดิน์โปเลยีน มซีุม้ประตแูละ
เสาโรมนั มรีปูป ัน้และจติรกรรมฝาผนงั ดว้ยการวาดลายหนิอ่อนดว้ยมอื ในปี 1971 ไดเ้ปิดรา้นน้ีเป็น
พพิธิภณัฑศ์ลิปะลํ้าค่าและเครื่องประดบัหายาก และบางชิน้มเีพยีงชิน้เดยีวในโลก มเีวลาใหท้่านเดนิชื่นชม
อาคาร งานศลิปะลํ้าค่าและเครื่องประดบัหายากแลว้ ในสว่นของ Lohri Store ยงัมนีาฬกิาชัน้นําระดบัโลกให้
ท่านเลอืกซือ้เลอืกชมอาท ิเช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, 
Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ อสิระใหท้่านเลอืกชมและชอ้ป
ป้ิงตามอธัยาศยั จากนัน้นําท่านเดนิทางสูท่่าเรอื เพื่อนําท่านล่องเรอืชมทศันียภาพงดงามราวภาพวาดใน
ทะเลสาบซุก ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นทะเลสาบทีช่มพระอาทติยพ์ลบคํ่าทีส่วยงามทีส่ดุแห่งหนึ่งของสวติเซอรแ์ลนด ์
จากนัน้รถโคช้รอรบัท่านทีท่่าเรอื นําท่านเดนิทางสู่ นครซูริค Zurich เมอืงทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในสวสิ และมี
แม่น้ําลมิมตัเป็นแม่น้ําทีใ่หญ่ทีส่ดุ เมอืงซรูคิไมใ่ช่เมอืงหลวงของประเทศ แต่มชีื่อเสยีงระดบัโลกและเป็น
เมอืงศนูยก์ลางทางธุรกจิ ธนาคาร และวฒันธรรมของประเทศอกีดว้ย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี 

 คํา่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจนี 
 นําท่านเขา้สูท่ีพ่กั A-Ja Resort Zurich หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 



 
 

วนัทีห่ก  ซูริค-บาเซิล-ซูริค 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

นําท่านเดนิทางสูเ่มืองบาเซิล Basel (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เป็นเมอืงทีม่ปีระชากร
หนาแน่นเป็นอนัดบัที ่3 ของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์ตัง้อยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉยีงเหนือของประเทศรมิฝ ัง่
แม่น้ําไรน์ และยงัเป็นเมอืงเก่าทีม่อีายุกว่า 2,000 ปี เมอืงนี้เคยเป็นเมอืงทีอ่ยูใ่นเขตการปกครองของ
อาณาจกัรโรมนัและเคยถูกเรยีกว่า "บาซเิลยี" ในภาษาละตนิ และในปี ค.ศ.1225-1226 มกีารสรา้งสะพาน
ขา้มแม่น้ําไรน์โดยบชิอป เฮนรคิ วอน ทนู ซึง่ถอืวา่เป็นโครงการขนาดใหญ่ในสมยันัน้ นําท่านแวะถ่ายรปูกบั
สะพานขา้มน้ําไรน์ Mittlere Rhein Brücke, โบสถบ์าเซลิ Basel Munster ศาลาว่าการเมอืง Rathaus, 

  Basel's Town Hall นําท่านเดนิทางสูจ่ตุัรสัมุนสเ์ตอรป์ลาส Münsterplatz จตุัรสัใจกลางเมอืงเก่าแห่งบาเซลิ 
อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นและเกบ็ภาพความสวยงามของเมอืงเก่าแห่งสวติเซอรแ์ลนดท์ีม่อีายุกว่า 2,000 ปี
แห่งนี้  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย นําท่านเดนิทางกลบัสู ่นครซูริค (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) นําท่านชมเมืองซูริค Zurich นํา

ท่านนัง่รถผ่านชมย่านเมอืงเก่าลนิเดอรฮ์อฟ ประกอบไปดว้ยโบสถใ์นสมยักลาง สถานทีโ่ดดเด่นเหน็จะเป็น
มหาวหิารคู่บา้นคู่เมอืงโบสถก์รอสมุนเตอร ์Grossmunster Church ซึง่ถอืเป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงซรูคิ 
ตัง้อยู่บรเิวณรมิฝ ัง่แม่น้ําลมิมตั ปจัจบุนักลายเป็นหน่ึงในสถานทีท่่องเทีย่วของซรูคิ ถ่ายรปูกบัโบสถฟ์รอมุน
สเตอร ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.853 โดยกษตัรยิเ์ยอรมนัหลยุส ์ใชเ้ป็นสาํนกัแม่ชทีีม่กีลุ่มหญงิสาวชนชัน้สงูจาก
ทางตอนใตข้องเยอรมนัอาศยัอยู่ นําท่านสูจ่ตุัรสัปาราเดพลาทซ ์เป็นจตุัรสัเก่าแก่ทีม่มีาตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่
17 ปจัจุบนัเป็นชมุทางรถรางทีส่าํคญัของเมอืงและยงัเป็นศนูยก์ลางการคา้ของย่านธุรกจิ ธนาคาร สถาบนั
การเงนิทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศ อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นชมเมอืง ถ่ายรปูกบัทะเลสาบซรูคิ รวมถงึเลอืกซือ้
สนิคา้แบรนดแ์นมของทีร่ะลกึตามอธัยาศยัจากย่านถนนคนเดนิบาหน์ฮอฟสตราสเซ่ ทีท่อดยาวจากตวัเมอืง
เก่าจนถงึทะลสาบซรูคิ **เพื่อความสะดวกในการเดินชมถ่ายรปูและเลือกซ้ือสินค้าต่างๆ อิสระให้
ท่านรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั** 

 สมควรแก่เวลานดัหมายนําท่านเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั A-Ja Resort Zurich หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีเ่จด็  ซูริค-สนามบิน (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  สมควรแก่เวลาใหท้่านเชค็เอ๊าทจ์ากทีพ่กัพรอ้มนําท่านออกเดนิทางสู ่สนามบินซูริค 
13.30 น.  ออกเดินทางจากนครซูริค โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG971 
 

วนัทีแ่ปด สนามบินสวุรรณภมิู  
05.30 น.  เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ... 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 กาํหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนทาํการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการดาํเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

 



 
 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ  
ท่ีไม่คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ และหากท่ีพกัตามรายการไม่ได้รบัการยืนยนั  

บริษทัฯ ขอทาํการเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัหรือเมืองใกล้เคียงให้  
ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 

 
อตัราค่าเดินทาง 9-16 ส.ค. / 10-17 ก.ย. /  

10-17 ต.ค. / 22-29 ต.ค. / 13-20 พ.ย. /  
3-10 ธ.ค. / 4-11 ธ.ค.2563 

   

Wonderful Swiss  
 วนัเดอรฟ์ลู สวิตเซอรแ์ลนด ์8 วนั  (TG) 

ขึน้เขากรินเดลวาลดเ์ฟียสต ์

/9-16 ส.ค./ 
10-17 ก.ย./ 

10-17 ต.ค.63 

22-29 ต.ค./ 
13-20 พ.ย.63 

3-10 ธ.ค./ 
4-11 ธ.ค.63 

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 69,800 68,900 67,300 

เดก็อายตุํ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 67,500 66,900 65,300 
เดก็อายตุํ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น เสรมิเตยีง 65,800 64,900 63,300 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 10,500 9,900 9,900 
สาํหรบัทา่นทีม่ตีัว๋โดยสารอยูแ่ลว้ มารว่มคณะทวัร ์ 
ทา่นละ 

41,900 40,900 39,500 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน้ํามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุตํา่กว่า 7 ปี เขา้พกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

 

หมายเหต ุ
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจาํนวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จาํนวนไม่ตํา่กว่า 25 ท่าน และจะต้องชาํระมดัจาํ หลงัจาก

ยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 การดาํเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15วนั ดงันัน้จึงขอความรว่มมือในการ

จดัเตรียมเอกสารสาํหรบัการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้น้ีเพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการ
ดาํเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพรอ้มถ่ายภาพและสแกนน้ิวมอื 

 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ ชาํระค่าธรรมเนียมในการทาํตัว๋อยู่ต่อท่ีสนามบินเดิมได้ไม่เกิน 7 วนั นับจากวนัท่ี
เดินทางออกจากต้นทาง ค่าธรรมเนียม 4,500 บาทต่อท่าน แต่ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัในวนันัน้ๆ จะสามารถยืนยนัการ
เดินทางได้ และการยื่นวีซ่าจะต้องแยกยื่นวีซ่าเด่ียว ประกนัต่างๆ ผูเ้ดินทางจะต้องซ้ือเพ่ิมเติมเพื่อให้ครอบคลมุ
กบัวนัท่ีเดินทาง ซ่ึงค่าใช้จา่ยเหล่าน้ีไม่รวมในราคาทวัร ์

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋โดยสารแล้ว แล้วเดินทางไมพ่รอ้มหมู่คณะ ตรวจสอบตารางการเดินทางของท่านว่ามีการพาํนักอยู่
ในประเทศอ่ืนมากกวา่ในประเทศสวิตเซอรแ์ลนดห์รอืไม่ หากมีและระยะเวลาในการพาํนักนานกว่าในเขตประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนด ์ท่านจะต้องดาํเนินการยื่นวีซ่าท่ีประเทศนัน้ๆ แทน โดยท่านจะต้องดาํเนินการด้วยตนเอง โดย
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการยื่นวีซ่าประเทศนัน้ๆ ไม่ได้รวมในราคาทวัรเ์ช่นเดียวกนั 

 
 



 
 

อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Thai Airways เสน้ทาง กรุงเทพฯ-ซรูคิ-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ท่าน / 1 หอ้ง) *โรงแรมสว่นใหญ่ในหลายเมอืงไมม่หีอ้งแบบ 3 เตยีงใหบ้รกิาร* 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 
 ค่ารถรบัสง่ระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าบรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากประเทศไทยคอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าทปิพนกังานขบัรถ, มคัคุเทศกท์อ้งถิน่ในเขตเมอืงเก่าหรอืเขตพระราชวงั 
 ค่าซมิการด์ทีใ่ชใ้นยุโรประหว่างทวัรจ์าํนวน 6 วนัตามรายการทวัร ์(โทร.ในยุโรปไม่จาํกดั, data internet 5GB) 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท สาํหรบัซึง่เดก็อายุตํ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่าใชจ้่ายอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิค่าตัว๋
โดยสาร, ค่าทีพ่กั, ค่าอาหารหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 ค่าภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่ 2 
เม.ย.2563 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน้ํามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารชาํระเพิม่ตามกฎและเงื่อนไข
ของสายการบนิ   

 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าบรกิารพนกังานยกกระเป๋าทกุแห่ง 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าเชงเกน้และบรกิารดา้นเอกสารนดัหมายและงานวซี่า ท่านละ 4,500 บาท (ชาํระพรอ้มค่าทวัรง์วด

สดุทา้ย) 
 ค่าทปิหวัหน้าทวัร ์เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 800 บาท (ชาํระกบัหวัหน้าทวัรร์ะหว่างทวัร)์ 
 ค่าน้ําดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน้ําดื่มระหว่างทวัร)์  
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี หรอื

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้โดยมไิดค้าดหมายหรอืค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาตหิรอืคนต่างดา้ว 
 ค่าประกนัภยัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์
 ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 
การชาํระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน สาํหรบัการจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะ
ขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัทาํการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจาํทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วนัทาํการแต่ไม่เกนิ 90 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจาํค่าตัว๋โดยสารของท่าน

นัน้ๆ (เงื่อนไขค่ามดัจาํตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจาํทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งชาํระค่ามดัจาํ 20,000.- บาท และค่าวซี่าตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจาํ  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด  



 
 

 
หมายเหต ุ 
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
 กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุทาํใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได้  

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เนื่องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุทาํให้
ไม่สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามกาํหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

 บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จาํนวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่าํนกัอยู่ในประเทศไทย 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิกาํหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิบรษิทัฯ 
จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสารตอ้งสงสยัหรอืถูกตรวจสอบจากเจา้หน้าทีเ่กีย่วกบัการนําสิง่ของตอ้งหา้มเขา้สูอ่าคาร
สนามบนิหรอืตรวจคนเขา้เมอืงหรอืบนเครื่องบนิหรอืสว่นหนึ่งสว่นใดของอาคารท่าอากาศยาน อาท ิอาวุธปืนทุกชนิดและ
สว่นประกอบทุกชนิด, ปืนอดัอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเดก็เล่น/ปืนจาํลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลกั
เกลยีว/ปืนยงิตะป,ู ธนูและลกูธนูหรอืหน้าไม,้ กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆา่สตัว,์ สเปรยเ์ครื่องเทศ/สเปรยพ์รกิต่างๆ/สเปรยไ์ล่
สตัว/์สเปรยก์รด, แก๊สน้ําตา, วตัถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มดี มดีพบั ใบมดีโกน/ใบมดีคตัเตอร,์ ขวานทุกชนิด, กรรไกรทีย่าว
กว่า 6 ซ.ม.เมื่อวดัจากจุดหมุน, เครื่องมอืสาํหรบัศลิปะการต่อสูท้ีม่คีมหรอืปลายแปลม, ดาบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกีย่ว
สนิคา้, สว่านเจาะและหวัเจาะ, เครื่องมอืช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไมม่คีมแต่อาจก่อใหเ้กดิอนัตราย เช่น 
ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟทบ์อล/ไมก้อลฟ์/ไมฮ้อกกี/้ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไมค้ํ้าสาํหรบัเล่นสก,ี กระบอง, สนบัมอื, วตัถุระเบดิทุก
ชนิด/ดอกไมเ้พลงิ/สารเคมหีรอืสว่นประกอบทีก่่อใหเ้กดิเพลงิเป็นภยัคุกคามต่อความปลอดภยัของอากาศยาน และอื่นๆ 
นอกเหนือจากขา้งตน้ทีเ่ป็นสิง่ตอ้งหา้มตามสาํนกังานการบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทยกาํหนดและ/หรอืภายใตก้ารประเมนิ
ความเสีย่งดา้นการรกัษาความปลอดภยัการบนิพลเรอืนและการประเมนิภยัคุกคามของสาํนกังานการบนิพลเรอืนแห่ง
ประเทศไทย (ตามประกาศราชกจิจานุเบกษาวนัที ่26 ม.ีค.2563)   

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกกาํหนดใหต้ํ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน้ําหนกัสว่นที่
เกนิ 

 ท่านทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปีญัหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความช่วยเหลอืและการ
ดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความ
สะดวกสาํหรบัผูท้ีม่ปีญัหาขา้งตน้  

 ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่างๆ จะมขีอ้กาํหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

 กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 



 
 

 การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทัง้ปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้าํระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

 หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

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

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติํ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง

อาบน้ํา ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าเชงเก้น (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 

ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 15 วนั 

- ผูย้ื่นคาํรอ้งต้องแสดงตวัและสแกนน้ิวมอื ณ วนันัดหมายยื่นคาํรอ้งท่ีศนูยย์ื่น 

- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทูตและศนูยย์ืน่ 

- รปูถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องทาํการถ่ายใหม่ท่ีศนูยย์ื่น โดยผูย้ื่นคาํรอ้งต้องชาํระเงินค่าถ่ายรปูด้วยตนเอง 

- การถ่ายสาํเนาเอกสารใดๆ ผูย้ื่นคาํรอ้งชาํระเงินด้วยตนเอง 

- ผูย้ื่นคาํรอ้ง กรณุาส่งสาํเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ีเป็นปัจจบุนัท่ีสุด พรอ้มกรอกข้อมูลเบือ้งต้นสาํหรบัเพื่อใช้ในการ

ทาํนัดหมาย กรณุากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง พรอ้มเบอรโ์ทร.ท่ีสามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอรโ์ทร.ผูแ้ทน 

ยกเว้น ผูย้ื่นคาํรอ้งสูงอายุมากๆ หรอืเดก็เลก็มากๆ 

- เอกสารต้นฉบบัท่ีเป็นภาษาไทย อาทิ สาํเนาหนังสือรบัรองบริษทั / กิจการรา้นค้า, สาํเนาทะเบียนบา้น (กรณีเดก็), 

สาํเนาสูติบตัร (กรณีผูท่ี้อายุตํา่กว่า 20 ปี), สาํเนาทะเบียนสมรส, สาํเนาทะเบียนหย่า, สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ, สาํเนาใบ

เปล่ียนนามสกลุ จะต้องถกูแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะบริการท่าน ยกเวน้ สาํเนาหนังสือสญัญาซ้ือ

ขาย/สญัญากู้/สญัญาอาชีพพิเศษท่ีมีเน้ือหาระบุเจาะจง กรณุาใช้บริการศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพือ่หลีกเล่ียง

ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผูย้ื่นคาํรอ้งจะต้องชาํระด้วยตนเอง 

 
 หนังสือเดินทางมีอายไุม่ตํา่กว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ตํ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นคาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างสาํหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ตํ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นคาํรอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่าํเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

 รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จาํนวน 2 รปู 
เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้ง

สแกนรปูลงบนวซี่า (ไม่ควรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อายส ์** 
 



 
 

 สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุํา่กว่า 20 ปี  
- ใชส้าํเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุน้อยกว่า 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอสาํเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

 หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ทาํงาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
 สาํเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
 สาํเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชื่อ 
 สาํเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล 
 สาํเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
 
 หนังสือรบัรองการทาํงาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัทีท่าํงานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ทาํงาน, อตัราเงนิเดอืน, ตําแหน่งงาน และระบุวนัลางานหรอืระบุวนัทีเ่ดนิทางอย่างชดัเจน (หนงัสอืรบัรองการ
ทาํงานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการทาํงานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุตําแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปจัจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ทาํงานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ สาํเนาบตัรประจาํตวั
ราชการ 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองการทาํงานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื สาํเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ตํ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงสาํเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาติใกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นคาํรอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  (หนงัสอืรบัรองการเรยีนออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) 
 

 หลกัฐานการเงิน   
-  สเตทเม้นท์จากธนาคารบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั ขอยอ้นหลงั 6 เดอืน และอพัเดทถงึเดอืนปจัจุบนัทีส่ดุ
หรอืไมต่ํ่ากว่า 15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า พรอ้มสาํเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัช ี
- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่มหรอื 1 บญัช ีกรุณาแสดงสาํเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ยหรอื statement 

บญัชอีื่นร่วมดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจาํ เป็นตน้ 
- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และทาํจดหมายรบัรองค่าใชจ้่าย

ใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบุความสมัพนัธเ์พื่อชีแ้จงต่อสถานทตูอกี 1 ฉบบัดว้ย  โดยเฉพาะคู่
สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสีาํเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิใน
บญัชน้ีอย ฝา่ยทีม่กีารเงนิมากกว่าตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และทาํจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้ม
ระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูลาํเนา  

 



 
 

 กรณีเดก็อายตุํา่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝา่ยใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคาํรอ้งใหม่กต็อ้งชาํระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้าํระเงนิค่ามดัจาํหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจาํนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนกาํหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถนําหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามกาํหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเที่ยว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                   

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

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนนําเอกสารส่ง

ย่ืนคาํร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทตูขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม่ 

กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 

(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด
ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการทาํเอกสารออนไลน์ต่อไป) 

 

 

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

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

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมกีารเปลี่ยนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

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

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

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

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบยีน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 
 

3.   กรณีทา่นที่แตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบยีนหรือไมก่ต็าม กรุณากรอกรายละเอยีดของ คู ่สาม-ีภรรยา 

      สาม,ี ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 



 
 

      วนัเกิด ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานที่ เกิด สาม-ีภรรยา ..................................... 

4.  ที่อยูปั่จจุบนัตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

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

     ที่อยูปั่จจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบยีนบา้นใหเ้ขยีนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)....................................... 
 

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

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

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

5.  ช่ือสถานที่ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กจิการที่ท  านั้นเกี่ยวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชพีอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและที่อยูท่ ี่ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ที่อยูส่ถานที่ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

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

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

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

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

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

7.  ช่ือบุคคลที่ ร่วมเดินทางไปดว้ย.......................................................................................................................... 
 

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

 

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีที่ผา่นมาหรือไม ่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัที่ ) 
 

    ตัง้แตว่นัที่ ...................................... ถึงวนัที่ .........................................    รวม........... วนั 

    ไดร้ับวซีา่จากสถานทูตใด ..................................................................................................... 

    ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  

   กรณีที่ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัที่ ............................................................... 
 

9.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวซีา่หรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 



 
 

 

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

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มผูีส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีที่มผูีส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นคือ ......................................................................................................................... 
 

ความสมัพนัธก์บัทา่น ......................................................................................................................................... 
 

เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่  ........ เดินทางดว้ยกนั   ......... ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 
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