
 

 



 

10 วัน 8 คืน โปรตุลา อันซีนสวสิ(เส้นทางใหม่)  

ยลเสน่ห์เมืองเล็กๆในสวิส... พร้อมตามรอย เจมส์ บอนด์ และ สหายผู้กอง 

***บินตรงซูริค โดย...สายการบินสวิส อินเตอร์เนชั่นแนล แอร์ไลน์ส*** 

11-20 ตุลาคม / 20-29 ตุลาคม 2565 

119,900 บาท  

ซูริค, โมเกลเบิร์ก, ไอเซิลวาลด ์แห่ง Crash Landing on You, ทะเลสาบเบรียนทซ์  

มูร์เริน, กิมเมลวาลด์, ขึน้เขาชิลท์ธอร์น (เขาเจมส์บอนด์ 007), อินเตอร์ลาเคน  

น่ังรถไฟสายโรแมนติก Golden Pass Panoramic Express, ไอเกิล, แช่น้ำแร่ร้อน (ลุคเคอร์แบด), 

ซาสเฟ, ไอซ์ พาวิลเลียน, บริค, ธารน้ำแขง็ยูเนสโก อาเล็ทช ์อารีนา, อัลดอร์ฟ, เคเบ้ิลคาร์ขึ้นเขาช

ตันเซอร์ฮอร์น, ซูริค 

(โปรโมชั่น 2 กรุ๊ปเท่าน้ัน....จองและชำระมัดจำก่อน 30 มิ.ย. 2565) 

 

10 วัน 8 คืน โปรตุลา อันซีนสวสิ(เส้นทางใหม่)  

วันแรก กรุงเทพมหานคร - ซูริค 

09.00 น. คณะพบเจ้าหน้าท่ีและมัคคุเทศก์ได้ท่ี เคาน์เตอร์เช็คอิน สายการบินสวิสแอร์ อาคาร

ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  

12.45 น. ออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (บินตรง) โดยสายการบินสวิสแอร์ 

เท่ียวบิน LX181 (ใช้ เวลาบินประมาณ 11.45 ชั่วโมง) เพลิดเพลินกับภาพยนตร์

หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกท่ีน่ัง และสายการบินมีบริการ อาหารค่ำ และ อาหารเช้า 

ระหว่างเท่ียวบินตรง สู่นครซูริค 

19.35 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

และศุลกากร 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก Movenpick Hotel Zurich Airport Hotel **** หรือเทียบเท่า  

 



วันท่ีสอง ซูริค – โมเกลเบิร์ก – ทรีทอปวอล์ค - ไอเซิลวาล์ด – สเตชเกลเบิร์ก - มูร์เริน (พักค้าง

ชาเลต์ 2 คืน)  

เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 นำท่านเดินทางสู่ เมืองโมเกลเบิร์ก (Mogelsberg) (ระยะทาง 76 กิโลเมตร ใช้เวลา

เดินทาง 1.15 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆท่ีตั้งอยู่ในภูมิภาคเซ็นต์กาลเลิน เป็นเมืองท่ีได้ชื่อว่ามี

อากาศบริสุทธิ์ และมีวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามอีกแห่งของสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านเข้าชมทรี

ทอปวอล์ค (Treetop Walk) เป็นสะพานไม้ท่ีสร้างขึ้นสูงเหนือแนวทิวไม้ เพื่อให้สามารถ

มองเห็นวิวของเมืองและเทือกเขาสลับซับซ้อน นับเป็นทัศนียภาพท่ีสวยงามย่ิง ให้ท่านได้

สูดอากาศบริสุทธิ์ และ สัมผัสบรรยากาศทิวเขาแอลป์อีกด้าน อิสระให้ท่านได้เก็บภาพ

ตามอัธยาศัย สมควรแก่ เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองฟิวซิสเบิร์ก (Feusisberg) 

(ระยะทาง 57 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 1 ชั่วโมง) 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน  

 

 บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองไอเซิลวาล์ด (Iseltwald) (ระยะทาง 124 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นหมู่บ้านเล็กๆท่ีอยู่ติดทะเลสาบเบรียนทซ์ (Lake Brienz) นำท่าน

ถ่ายรูปกับปราสาทซีเบิร์ก (Seeburg Castle) เป็นปราสาทตั้งตระหง่านกลางทะเลสาบ 

และเป็นฉากหลังในภาพยนตร์ซีรีย์เกาหลีชื่อดัง Crash Landing on You อีกด้วย อิสระ

ให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามของทะเลสาบ, ปราสาท และ ทิวทัศน์อันสวยงาม หรือจะ

เลือกเดินเล่นผ่อนคลายสดูอากาศบริสุทธิ์แบบเตม็อิ่ม ได้เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองสเตช

เกลเบิร์ก (Stechelberg) (ระยะทาง 26 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 



 

 

 นำท่านขึน้เคเบิลคาร์สู่หมู่บ้านมูร์เริน (Murren) หมู่บ้านท่ีได้ชื่อว่า ปลอดมลพิษ และ ไม่มี

รถยนต์วิ่ง การเดินทางจะใช้เคเบิลคาร์ ซ่ึงเป็นหมู่บ้านในเทือกเขาแอลป์ท่ีสวยงาม วิว

ทิวทัศน์ ท่ีเรียกได้ว่า “สวรรค์บนดิน” (กระเป๋าเดินทาง ทางทัวร์จัดส่งให้ท่านในโรงแรมท่ี

พัก) หากท่านใดไม่เหน่ือยแนะนำให้ท่านเดินเล่นภายในเมืองน้ี ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิต

ของชาวสวิสพื้นเมือง 

ค่ำ รบัประทานอาหารค่ำในโรงแรม 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพักสไตล์ชาเลต์สวิส Hotel Alpenruh Murren  หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 1) 

 

 

 

วันท่ีสาม มูร์เริน – กิมเมลวาล์ด – ขึ้นเขาชิลท์ธอร์น (เขาเจอมส์บอนด์ 007) – สาธิตทำมาร์ตินี 

เครื่องดื่ม 007  

เช้า รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 นำท่านขึ้นเคเบ้ิลคาร์สู่เมืองกิมเมลวาล์ด (Gimmelwald) ท่านจะได้สัมผัสทัศนียภาพอัน

สวยงามของเทือกเขาแอลป์ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปกับหมู่บ้านเล็กๆท่ีตั้งริม

หน้าผา นับเป็นอีกทัศนียภาพท่ีสวยงามย่ิง ได้ เวลานำท่านขึ้นเคเบ้ิลคาร์สู่ยอดเขา

ชิลท์ธอร์นหรือ เขาเจมส์บอนด์ 007 



 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร Piz Gloria 360
O 

ซ่ึงสามารถหมุนรอบตัวเอง

ได้ เพื่อให้ท่านได้สัมผัสความสวยงามของวิวภายนอกจากยอดเขาชิลท์ธอร์นแบบ 360 

องศา 

บ่าย อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามยอดเขาชิลท์ธอร์น (Schilthorn) สัมผัสความงาม

บนยอดเขา ณ ความสูง 2,970 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ในช่วงฤดูหนาวท่ีชิลธอร์นจะ

สามารถสนุกกับการเล่นสกีและกิจกรรมต่างๆบนหิมะ และท่ีสำคัญบนยอดเขาชิลธอร์

นแห่งน้ี เป็นสถานท่ีถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง เจมส์บอนด์ 007 ภาค On Her Majestic's 

Secret Service เม่ือ ปี  ค.ศ.1969 ท่านสามารถเลือกทำกิจกรรมท่ีจัดขึ้นบนเขา

ชิลท์ธอร์น ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม Skyline Walk, Trill Walk, Bond World, Bond 

Cinema, 007 Walk of Frame อิสระให้ท่านได้เก็บภาพและสัมผัสประสบการณ์เดินเล่น 

ถ่ายรูปกับหิมะ กับภูเขาท่ีตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 2,970 เมตร  

 

 

 

 ได้เวลานำท่านขึ้นเคเบ้ิลคาร์กลับสู่เมืองมูร์เริน เพื่อร่วมกิจกรรมในการสาธิตทำมาร์ติน่ี 

เครื่องดื่มประจำตัว เจมส์บอร์น 007 ให้ท่านได้สนุกสนานการกับลองทำมาร์ติน่ีเครื่องดื่ม

แก้วพิเศษ และล้ิมลองจิบเครื่องดื่ม พร้อมชมวิวทิวทัศน์ความสวยงามของเมืองมูร์เริน  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน 

นำท่านเข้าสูโ่รงแรมท่ีพักสไตล์ชาเลต์สวิส Hotel Alpenruh Murren  หรือเทียบเท่า (คืนท่ี 2) 

 



วันท่ีสี่ มูร์เริน – ซิกริสวิล – อินเตอร์ลาเคน 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นำท่านขึ้นเคเบ้ิลคาร์ เดินทางสู่ เมืองสเตชเกลเบิร์ก (Stechelberg) จากน้ันนำท่าน

เดินทางสู่เมืองซิกริสวิล (Sigriswill) (ระยะทาง 35 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 

นาที) นำท่านถ่ายรูปท่ีสะพาน Sigriswil Panorama Bridge ซ่ึงเป็นอีกสถานท่ีถ่ายทำ

ภาพยนตร์ซีรีย์เกาหลีชื่อดัง Crash Landing on You ในฉากท่ีพระเอกและนางเอก เจอ

กันเป็นครั้งแรก สะพานแขวนแห่งน้ีเป็นสะพานท่ีเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน Aeschlen และ 

Sigriswil ซ่ึงเป็นเหมือนทางลัดเดินเชื่อมระหว่างสองหมู่บ้านของคนสวิส โดยสะพาน

แห่งน้ีมีความยาว 340 เมตร และ มีวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามมาก สามารถมองเห็นทะเลสาบ

ทูนได้อย่างชัดเจน อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปและเก็บภาพความสวยงาม จากน้ันนำท่านเดิน

เล่นภายในเขตเมืองเก่า (Old Town) แห่งเมืองซิกริสวิล  

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน 

 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเตอร์ลาเคน (Interlaken) หรือ เมืองระหว่างทะเลสาบ เป็น

เมืองท่ีตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune lake) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz lake) 

อิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ พร้อมช้

อปป้ิงตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซ้ือนาฬิกาย่ีห้อดังหลากหลายท่ีผลิตในสวิส ไม่ว่า

จะเป็นRolex, Omega, Chopard, Tag Heuer, Patek Philippe, Longines และอื่นๆ 

 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก Boutique Hotel Bellevue **** หรือเทียบเท่า  

 

 



วันท่ีห้า อินเตอร์ลาเคน – น่ังรถไฟ Golden Pass Panoramic Express – ไอเกิล – ลุคเคอร์

แบด  (แช่น้ำแร่) 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

07.00 น. นำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ Zweisimmen 

นำท่านน่ังรถไฟสายโรแมนติก Golden Pass Panoramic Express ซ่ึงเป็นรถไฟท่ีท่าน

สามารถชมวิวทิวทัศน์ อันสวยงามของสวิต เซอร์แลนด์  เส้นทางชมวิวระหว่าง 

Zweisimmen – Montreux จะเป็นจุดเด่นท่ีสุดของ Golden Pass Line และเป็นสาเหตุ

ท่ีทำให้นักท่องเท่ียวท่ัวโลกนิยมน่ัง Golden Pass Line ก่อนท่ีขบวนรถไฟเดินทางไปถึง

เมืองมองเทรอ (Montreux) ขบวนรถไฟจะวิ่งแบบวงเวียนช้าๆ ประมาณ 30 องศาลงเขา 

แล้วค่อยๆวิ่งเข้าสถานีมองเทรอ (Montreux) ท่ีอยู่ริมทะเลสาบ นับเป็นทัศนียภาพท่ี

สวยงามมาก 

 

 

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน  

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองไอเกิล (Aigle) เมืองท่ีได้ชื่อว่าเป็นอีกหน่ึงเส้นทางธรรมชาติ

สวยงาม ทิวเขา สลับทะเลสาบ นำท่านเข้าชมปราสาทไอเกิล (Aigle Castle) และ 

พิพิธภัณฑ์ไวน์ (Wine Museum) ป้อมปราการปราสาทโบราณแห่งน้ีสร้างขึ้นในสมัย

ศตวรรษท่ี 12 โอบล้อมด้วยไร่องุ่น พืชเศรษฐกิจหลัก ซ่ึงนำมาใช้ในผลิตไวน ์ปราสาทแห่ง

น้ีเดิมเป็นของตระกูลซาวอย ปัจจุบันส่วนหน่ึงไดจั้ดเป็นพิพิธภัณฑ์ไวน์ ที่มีชื่อเสียงท่ีสุดใน

ทวีปยุโรป นำท่านเข้าชมความสวยงามของตัวปราสาท และชมภายในพิพิธภัณฑ์ไวน์ 

พร้อมชิมไวน์แดงอันเล่ืองชื่อ อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปกับวิวรอบๆปราสาท สมควรแก่เวลา

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลุคเคอร์แบด (Leukerbad) (ระยะทาง 93 กม. ใช้เวลาเดินทาง

ประมาณ 1.30 ชั่วโมง) เมืองน้ำแร่เล็กๆท่ีตั้งอยู่บนท่ีราบสูงในหุบเขาทางตอนกลางของ

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ถึงแม้มีประชากรอาศัยอยู่ในเมืองแห่งน้ีไม่ถึง 2,000 คน แต่ก็ขึ้น

ชื่อเป็นเมืองแห่งสปารีสอร์ทเพื่อสุขภาพท่ีใหญ่ท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ ท่ีมีนักท่องเท่ียว

หล่ังไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายตลอดท้ังปี นอกจากน้ีในช่วงฤดูหนาวยังเป็นแหล่งสกีรี

สอร์ทชั้นยอดอีกด้วย  อิสระให้ท่านได้แช่น้ำแร่ร้อนท่ามกลางวิวทิวทัศน์แห่งเทือกเขา



แอลป์ (หากท่านต้องการแช่น้ำแร่ กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วย ค่าแช่น้ำแร่ร้อน

สาธารณะไม่รวมในราคาทัวร์ ประมาณ 20-30 CHF) 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก Thermal Hotels & Walliser Alpentherme**** หรือเทียบเท่า 

 

 

วันท่ีหก ลุคเคอร์แบด – ซาสเฟ (เมืองไร้มลพิษ) – ไอซ์พาวิลเลียน  

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาสเฟ (Sass Fee) หมู่บ้านเล็กๆในเมืองวิสป์ (Visp) ทาง

ตะวันตกเฉียงใต้ของสวิตเซอร์แลนด์ มีประชากรราว 1,600 คนเท่าน้ัน แต่กระน้ันก็มีชื่อ

จากทำเลท่ีตั้งซ่ึงแวดล้อมด้วยภูเขาสูงเสียดฟ้ามากถึง 18 ลูก ทำให้ซาสเฟกลายเป็น

ปลายทางยอดฮิตสำหรับผู้ชืน่ชอบกีฬาฤดูหนาว ถึงขั้นได้รับฉายาว่า The Pearl of the 

Alps หรือไข่มุกแห่งเทือกเขาแอลป์เลยทีเดียว เมืองน้ีได้ชื่อว่าเป็นเมืองปลอดมลพิษ 1 ใน 

5 เมืองของสวิตเซอร์แลนด์ท่ีไม่มีรถยนต์วิ่ง มีอากาศท่ีบริสุทธิ์มาก นำท่านขึ้นเคเบ้ิลคาร์สู่

ยอดเขาอะลาลิน (Allalin Mount) และ สัมผัสประสบการณ์น่ังรถไฟใต้ดิน (The Metro 

Alpin) ซ่ึงได้ชื่อว่าเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินท่ีสูงท่ีสุดในโลกอีกด้วย ซ่ึงเป็นรถใต้ดินท่ีเชื่อมสู่

เมืองไร้มลพิษซาสเฟ ในระดับความสูงท่ี 1,562 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล ให้ท่านได้สัมผัส

ประสบการณ์น่ังรถไฟใต้ดินท่ีสูงท่ีสุดในโลก ถึงเมืองซาสเฟ  

 

 



กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร Allalin 360 degree 

บ่าย นำท่านเข้าชมถ้ำน้ำแข็ง (Ice Pavilion) ท่ีระดับความสูง 3,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล 

ให้ท่านได้เพลิดเพลินและถ่ายรูปเล่นกับรูปสลักน้ำแข็งรูปต่าง ๆ และประดับไฟอย่าง

สวยงาม ซ่ึงท้ังหมดท่ีว่ามาตั้งอยู่ภายในถ้ำน้ำแข็งท่ีมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ล้านปีอีก

ด้วย จากน้ันนำท่านขึ้นเคเบ้ิลคาร์กลับสู่เมืองซาสเฟ นำท่านเท่ียวชมความน่ารักและความ

สวยงามของเมืองซาสเฟ เมืองไร้มลพิษ 1 ใน 5 เมืองของสวิตเซอร์แลนด์ 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก Hotel La Collina *** หรือเทียบเท่า  

 

วันท่ีเจ็ด ซาสเฟ – บริค – เคเบ้ิลคาร์สู่จุดชมวิวธารน้ำแข็งมรดกโลก อเล็ทช์ อารีนา - อันเดอร์มัท 

เช้า รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองบริค (Brig) (ระยะทาง 87 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 

ชม.) เมืองเล็กๆน่ารักและมีเสน่ห์ของความเป็นเมืองเก่า นำท่านแวะถ่ายรูปกับปราสาท 

Stockalperschloss ซ่ึงปราสาทโดมหัวหอมน้ีสร้างโดยพ่อค้าท่ีมีอิทธิพลในช่วง

ศตวรรษท่ี 17 เหตุผลท่ีเมือง Brig เจริญรุ่งเรืองเป็นอย่างมาก เน่ืองจากอยู่ติดกับอิตาลี 

พ่อค้าเมืองน้ีจึงได้ทำการค้ากับอิตาลีโดยเดินทางผ่านทางช่องแคบ Simplon Pass นำ

ท่านเท่ียวชมเมือง จากน้ันนำท่านขึ้นเคเบ้ิลคาร์สู่สถานี Bettermerhorn ซ่ึงมีจุดชมวิว

ธารน้ำแข็งมรดกโลก อเล็ทช์ อารีนา ธารน้ำแข็งนับล้านปี เป็นธารน้ำแข็งท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

เทือกเขาแอลป์ (Alps) อยู่ในรัฐ Wallis (วาลิส) มีความยาวถึง 23 กิโลเมตรกินพื้นท่ี

ตั้งแต่  Jungfrau มาจนถึง Valias (Wallis) ช่วงท่ีหนาท่ีสุดของธารน้ำแข็งคือลึก

ประมาณ 900 เมตร และธารน้ำแข็ง Aletsch ยังเคล่ือนท่ีด้วยความเร็วประมาณ 200 

เมตรต่อปีเลยทีเดียว 

 

 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน  

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองอันเดอร์มัท (Andermatt) หมู่บ้านในรัฐอูรี สวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่

ในหุบเขาท่ีเรียกว่าอัวร์เซอเริน อันเป็นแหล่งต้นน้ำของแม่น้ำร็อยส์ อันเดอร์มัทถือเป็น



หมู่บ้านท่ีเป็นจุดบรรจบกันของช่องเขาท่ีสำคัญสามช่องเขา ได้แก่ ช่องเขาโอเบอร์อัลพ์

ทางทิศตะวันออก, ช่องเขาก็อทฮาร์ททางทิศใต้ และช่องเขาฟัวร์คาทางทิศตะวันออก 

เมืองน้ีจึงเป็นเมืองท่ีอากาศดีอีกแห่งและมีทัศนียภาพท่ีสวยงาม ระหว่างการเดินทางท่าน

จะได้ยลทิวทัศน์อนัสวยงามสองข้างทาง  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารท้องถ่ิน 

นำท่านเข้าสูโ่รงแรมท่ีพัก Hotel Aurora Andermatt *** หรือเทียบเท่า  

 

วันท่ีแปด อันเดอร์มัท – สแตน – เคเบิลคาร์ขึ้นเขาชตันเซอร์ฮอร์น - ซูริค 

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 นำท่านเดินทางสู่เมืองสแตน (Stan) นำท่านเท่ียวชมความน่ารักของเมืองเล็กๆแห่งน้ี นำ

ท่านขึ้นรถรางไฟฟ้าสู่สถานีเคเบ้ิลคาร์ จากน้ันนำท่านขึ้นกระเช้าแบบเปิดสู่ยอดเขาชตัน

เซอร์ฮอร์น เป็นภูเขาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนระหว่างรัฐนิดวัล

เดินกับรัฐออบวัลเดิน ภูเขาน้ีมียอดสูง 1,898 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล มีรถกระเช้าจาก

เมืองชตันส์เพื่อขึน้สู่ยอดเขา และท่ียอดเขาสามารถมองเห็นทะเลสาบลูเซิร์นได้  

 

 

 

บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆริมทะเลสาบท่ีมีประวัติยาวนานและสวยงาม

อีกแห่งของสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านเท่ียวชมย่านเมืองเก่าซุก (Old town) ท่ียังคงได้รับ

การอนุรักษ์อาคารบ้านเรือนโบราณได้เป็นอย่างดี นำท่านแวะถ่ายรูปกับหอนาฬิกาดารา

ศาสตร์ท่ีสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษท่ี 13 อิสระให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศเมืองเก่าได้

แบบเต็มอิ่ม สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich)  

 นำท่านเดินทางสู่  Lindt Home of Chocolate ซ่ึงเป็นผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตลินด์  

ส่งออกท่ีมีชื่อเสียงของสวิตเซอร์แลนด์ ให้ท่านได้เลือกซ้ือช็อกโกแลตเป็นของฝากได้ตาม

อัธยาศัย 



 

  

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย 

นำท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพัก Movenpick Hotel Zurich Airport Hotel **** หรือเทียบเท่า  

 

วันท่ีเก้า ซูริค - กรุงเทพมหานคร  

เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

นำท่านถ่ายรูปกับ Munsterbrucke ซ่ึงเป็นสะพานข้ามถนนและทางเดินทางในเมืองเก่า 

เป็นสะพานข้ามแม่น้ำลิมมัต และเป็นจุดถ่ายทำภาพยนตร์ Crash Landing on You 

นอกจากน้ีบริเวณน้ียังมีวิหาร Fraumunster and Gross Munster อีกด้วย จากน้ันนำ

ท่านสู่ Linderhof Strasse ซ่ึงเป็น ฉากเปิดเรื่อง และเป็นจุดชมวิวเมืองซูริคอันเล่ืองชื่อ 

พร้อมกับวิวแม่น้ำลิมมัต อิสระให้ท่านได้เก็บภาพและเดินเล่นตามอัธยาศัย หรือ จะเลือกช้

อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ 

 

 

 

10.30 น. นำท่านสู่สนามบิน เพื่อเชค็อิน และทำ Tax Refund 

13.20 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพ เท่ียวบินท่ี LX180 (ใช้เวลาในการเดินทาง 10.50 ชัว่โมง) 

 

 

 



วันท่ีสิบ  กรุงเทพมหานคร 

05.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE) 

 

10 วัน 8 คืน โปรตุลา อันซีนสวสิ(เส้นทางใหม่)  

ยลเสน่ห์เมืองเล็กๆในสวิส... พร้อมตามรอย เจมส์ บอนด์ และ สหายผู้กอง 

 

อัตราค่าบริการ   ตุลาคม 2565 

ผู้ใหญ่พัก 2 ท่านต่อห้อง หรือ เด็กอายุมากกว่า 11 ปีบริบูรณ์ 

พักกับผูใ้หญ่ 1 ท่าน หรือ พัก 3 ท่านต่อห้อง ราคาท่านละ 

119,900 

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 26,000 

เด็กอายุ 2-11 ปี พักกับผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 112,900 

ชั้นธุรกิจเพิม่เงินจากราคาทัวร์ (LX) เริม่ต้นท่ีท่านละ  

(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเม่ือท่ีน่ัง confirm เท่าน้ัน) 

85,000-120,000 

ไม่เอาตั๋วเครื่องบินหักคืน (BKK-ZRH-BKK) 22,000 

กรณีมีวีซ่าเชงเก้นแล้ว หักเงินคืนค่าวีซ่าท่านละ 3,500 

  

**ราคาอาจมีการปรับขึน้ – ลง ตามราคาน้ำมันท่ีปรับขึน้ลง แตจ่ะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการ

บินประกาศปรับและท่ีมีเอกสารยืนยันเท่าน้ัน (คิด ณ วันท่ี 2 เมษายน 2565) ** 

 

ข้อแนะนำและแจ้งเพื่อทราบ 

▪ สำหรับห้องพักแบบ 3 เตียง กรุณาแจ้งล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบกับทางโรงแรม  มีบริการเฉพาะ

บางโรงแรมเท่าน้ัน กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน แนะนำให้ท่าน เปิดห้องพัก เป็น 2 ห้องจะ

สะดวกกับท่านมากกว่า  

▪ กรณีเดินทางเป็นตั๋วกรุ๊ป หากออกตั๋วแล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปล่ียนวัน

เดนิทางได้ 

▪ กระเป๋าเดินทางเพื่อโหลดท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กก. , กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักไม่

เกิน 7 กก.  

 

โปรแกรมท่องเท่ียว (ตามท่ีระบุไว้ในรายการ) อัตราน้ีรวมถึง 

▪ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเท่ียวโดยสายการบิน LX (กระเป๋าเดินทาง 1 ใบ น้ำหนัก ไม่เกิน 

23 กก./ท่าน) 

▪ ค่าภาษีสนามบิน,ค่าภาษีน้ำมัน,ค่าประกันภัยทางอากาศ 



▪ ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงนิ 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ

วงเงิน 2,000,000 บาท 

ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท   (ประกันภัยไม่

ครอบคลุมผู้ท่ีอายุเกิน 85 ปี) ประกันครอบคลุมการติดเชื้อ Covid 19 

▪ ค่าภาษีในทุกประเทศ  (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทัวร์) 

▪ ค่าท่ีพักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)  

▪ ค่าอาหารทุกม้ือตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเท่ียว, ค่าเข้าชมสถานท่ี 

▪ ค่าวีซ่าเชงเก้น 

▪ เจ้าหน้าท่ี (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และทิปต่างๆ 

 

อัตราน้ีไม่รวมถึง 

▪ ค่าเจ้าหน้าท่ียกกระเป๋า ท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเองเพื่อป้องกันการสูญหาย 

▪ ค่าใชจ่้ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆท่ีไม่ได้ระบุในรายการ 

▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

 

การชำระเงิน งวดที่ 1 : สำรองท่ีน่ังจ่าย 50,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ป

เดินทางแน่นอน 

  งวดที่ 2 : ชำระส่วนท่ีเหลือ 30 วัน ล่วงหน้าก่อนออกเดินทาง 

 

กรณียกเลิก  

- แจ้งยกเลิกเดินทาง 30 วันล่วงหน้าก่อนการเดินทางหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง เช่นมัดจำตั๋ว

เครื่องบิน, วีซ่าและค่าดำเนินการ (ถ้ามี), ค่าโรงแรม, ค่าตั๋วรถไฟ โดยจะมีรายละเอียดแสดง

ให้แก่ลูกค้าได้รับทราบ (หมายเหตุ: ช่วง Peak season สายการบินให้มัดจำล่วงหน้า 2-3 เดือน 

ก่อนการเดินทาง)  

- แจ้งยกเลิกเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% + ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง   

- แจ้งยกเลิกเดินทาง 0-14 วันก่อนการเดินทาง ยึดค่าทัวร์ 100% 

- ผูเ้ดินทางท่ีไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากการย่ืนเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%  

***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการย่ืนวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำ

เล่มพาสปอร์ตไปยกเลิก   วีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใชจ้่ายในการย่ืนวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการ

ทัวร์ก็ตาม*** 

 



กรณีเดินทางโดยลูกค้าจดัการตั๋วเครื่องบินเอง (Land Only) 

*ในกรณีลูกค้าดำเนินการเรื่องตั๋วเครื่องบินเองและมาเท่ียวร่วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้อง

ดำเนินการมาพบคณะทัวร์ด้วยตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ด้วย

ตัวเอง รวมถึงหากกรณีเท่ียวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้าหรือยกเลิกเท่ียวบินอันด้วยสาเหตุ

ใดๆก็ตาม 

 

หมายเหตุ : 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผู้เดินทาง ตำ่กว่า 20 ท่าน โดยจะแจ้ง

ให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง  

▪ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงการพาเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวใดๆท่ีปิดทำการ โดยจะ

จัดหาสถานท่ีท่องเท่ียวอื่นๆเพื่อทดแทนเป็นลำดับแรก หรือคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ดินทางแทน 

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียว กรณีท่ีเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ 

การล่าช้าของสายการบิน  การนัดหยุดงาน  การประท้วง  ภัยธรรมชาติ  การก่อจลาจล  

อุบัติเหตุ  ปัญหาการจราจร ฯลฯ   ท้ังน้ีจะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มาก

ท่ีสุด 

▪ เน่ืองจากการท่องเท่ียวน้ีเป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ  ท่านไม่

สามารถท่ีจะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีท่ีท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ ในการใช้บริการท่ีทางทัวร์จัดให้ 

ยกเว้นท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบ ก่อนเดินทาง 

▪ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืน

เงินค่าทัวร์ท่ีท่านชำระมาแล้ว  หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง เน่ืองจากการกระทำท่ีส่อไปในทาง

ผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง  

▪ ในกรณีท่ีท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ  บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ท่ี

จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหน่ึง เพราะโดยปกติ

นักท่องเท่ียวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหม ู

 

ตั๋วเครื่องบิน 

▪ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเล่ือนวันเดินทาง

กลับ ท่านจะต้องชำระ ค่าใช้จ่ายส่วนต่างท่ีสายการบินเรียกเก็บโดยสายการบิน เป็นผู้กำหนด ซ่ึง

ทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณีท่ียกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริษัทได้ออก

ตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ผู้เดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่าน้ัน (ในกรณีท่ีตั๋ว

เครื่องบินสามารถทำการ Refund ได้เท่าน้ัน) 



▪ ท่านท่ีจะออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขาย

ก่อนเพือ่ขอคำยืนยันว่าทัวร์น้ันๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตั๋วภายในประเทศโดย

ไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์นัน้ยกเลิก บริษัทฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆท่ี

เก่ียวข้องกับตั๋วเครื่องบินภายในประเทศได ้

▪ เม่ือท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขท่ีบริษัทฯแจ้งแล้ว

ข้างต้น 

 

โรงแรมและห้อง 

▪ ห้องพักในโรงแรมเป็นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 

ท่าน / 3 เตียง 

(TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของห้องพักและรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม 

ซ่ึงมักมีความแตกต่างกัน ซ่ึงอาจจะทำให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกันตามท่ีต้องการ หรือ อาจไม่

สามารถจัดห้องท่ีพักแบบ 3 เตยีงได้ 

▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอุณหภูมิตำ่ 

เครื่องปรับอากาศท่ีมีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่าน้ัน 

▪ ในกรณีท่ีมีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้น 3-4 เท่าตัว 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

 

กระเป๋าเล็กถือติดตัวข้ึนเครื่องบิน 

▪ กรุณางดนำของมีคม ทุกชนิด ใส่ในกระเป๋าใบเล็กท่ีจะถอืขึ้นเครื่องบิน เช่น มีดพบั กรรไกรตัดเล็บ

ทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ห้ามนำติดตัวข้ึนบนเครื่องบินโดย

เด็ดขาด 

▪ วัตถุท่ีเป็นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลช่ัน น้ำหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็นต้น จะถูก

ทำการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่องไดไ้ม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภัณฑ์

ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่รวมเป็นท่ีเดียวกันในถุงใสพร้อมท่ีจะสำแดงต่อเจา้หน้าท่ีรักษาความ

ปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ( ICAO ) 

▪ หากท่านซ้ือสินค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิดผนึกถุงโดยระบุ วันเดนิทาง เท่ียวบิน จึง

สามารถนำขึ้นเครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิดปากถุงโดยเด็ดขาด 

 

สัมภาระและค่าพนักงานยกสัมภาระ 

▪ สำหรับน้ำหนักของสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้โหลดใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20-30 

กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด/ Economy Class Passenger ซ่ึงขึ้นกับแต่ละสายการ



บิน) การเรียกเก็บค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิ์ของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฏิเสธได้ หาก 

น้ำหนักกระเป๋าเดินทางเกินกว่าท่ีสายการบินกำหนด 

▪ สำหรับกระเป๋าสัมภาระท่ีทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได ้ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 

กิโลกรัมและมีสัดส่วนไม่เกิน 7.5 x 13.5 x 21.5 สำหรับหน่วยวัด “น้ิว” (Inch) หรือ 19 x 35 x 

55 สำหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter) 

▪ ในบางรายการทัวร์ ท่ีต้องบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูก

กำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทขอสงวน

สิทธิ์ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนท่ีเกิน 

▪ กระเป๋าและสัมภาระท่ีมีล้อเล่ือนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็นกระเป๋าถือขึ้นเครื่องบิน 

(Hand carry) 

 

การชดเชยค่ากระเป๋าในกรณีเกิดการสูญหาย 

▪ ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนำไม่ควรใส่เข้าไปในกระเป๋าใบใหญ่ท่ีเช็คไปกับเครื่อง เพราะหากเกิดการ

สูญหาย เพราะหากเกิดการสูญหาย สายการบินจะรับผิดชอบชดใชต้ามกฎไออาต้าเท่าน้ัน ซึ่งจะ

ชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ำหนักกระเป๋าจริง ท้ังน้ีจะชดเชยไม่เกิน USD 

400 ก รณี เดิ นทางชั้ นธ รรมด า (Economy) ห รื อ  USD 600 กรณี เดิ นทางชั้ นธุ ร กิ จ 

(Business) ดังน้ันจงึไม่แนะนำใหโ้หลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋าใบใหญ่ 

▪ กรณีกระเป๋าใบใหญ่เกิดการสูญหายระหว่างการท่องเท่ียว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดย

ปกติประกันภัยการเดินทางท่ีบริษัททัวร์ได้จัดทำให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณีกระเป๋า

ใบใหญ่สูญหาย  

▪ กรณีกระเป๋าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสูญหาย บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชย

ค่าเสียหายให้ท่านได้ ดังน้ันท่านต้องระวังทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน 

 

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้น 

(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 5-7 วันทำการ) 

สถานทูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ต หากได้ย่ืนเข้าไปแล้ว ดังน้ันถ้าท่านรู้ว่าต้องใช้เล่มกรุณา

แจ้งบริษัททัวร์ฯ 

 เพื่อขอย่ืนวีซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ป และให้แนบตั๋วเครื่องบินในช่วงทีท่่านจะเดินทางมาด้วย 

(การเตรียมเอกสาร กรุณาอ่านให้เข้าใจ และเตรียมให้ครบ) 

1. หนังสอืเดินทาง อายุใชง้านได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผน่ 



2. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 3.5 ซ.ม. x 4.5 ซ.ม. จำนวน 2 รูป พื้นฉากหลังรูปต้องเป็นพื้นสีขาว 

(อย่าถ่ายเอง เพราะพื้นเป็นสีเทา ใช้ไม่ได้) ห้ามสวมแว่นสายตา (รูปถ่ายต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 

เดือน...สถานทูตมีการเทียบรูปกับหน้าวีซ่าท่ีเคยได้)  

3. สำเนาวัคซีนพาสปอร์ต หรือหลักฐานแสดงการได้รับวัคซีนครบโดส 

4. สำเนาบัตรประชาชน  

5. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรุณาถ่ายหน้าแรกท่ีมีรายละเอียดบ้านเลขท่ีมาด้วย) 

6. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้หญิง.....หากมีการเปล่ียนคำนำหน้าเป็น ...นาง... ต้องแนบมา) 

7. สำเนาทะเบียนหย่า (กรณีผู้หญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คำนำหน้าเป็น ....นาง...ต้องแนบ

มา) 

8. สูติบัตร (กรณีเด็กต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ต้องแนบสูติบัตรมา)  

9. กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องย่ืนเอกสาร

เพิ่มเติมดังน้ี  

- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอม ซ่ึงออกให้โดย

ท่ีว่าการเขตหรืออำเภอเท่าน้ัน และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มี

ความสมัพันธ์อย่างไรกับครอบครัว 

- เดก็ เดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขต

หรืออำเภอเท่าน้ันและให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เดก็เดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)  

- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซ่ึงออกให้โดยท่ีว่าการเขต

หรืออำเภอเท่าน้ันและให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)   

10. หลักฐานการทำงาน (จดหมายรับรองการทำงาน) ทำเป็นภาษาอังกฤษ 

จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ  TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้งระบุสถานฑูตและ

ประเทศ) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสือจดทะเบียนบริษัทฯ ท่ีมีรายชื่อผู้ประกอบกิจการ 

(อายุไม่เกิน 3 เดือน) 

- กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิชย์ท่ีมีชื่อผู้เป็นเจ้าของร้านค้า 

- กรณีพนักงานบริษัท : ใช้จดหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง ระยะเวลาการ

ว่าจ้าง เงินเดือน  

- กรณีท่ีเป็นข้าราชการ : ใช้หนังสือรับรองจากหน่วยงาน  

- กรณีเกษียณอายุราชการ: ถ่ายสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ 

- กรณีเป็นนักเรียนนักศึกษา ต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันศึกษา น้ันว่ากำลังศึกษาอยู่ ระบุ

ชัน้ปีท่ีศึกษา  

 



11. หลักฐานการเงิน :   

- สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 3 เดอืน นับขึ้นไปจากเดือนท่ีจะยื่นวีซ่า มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 

100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชีต้องไม่ก้าวข้ามเดือน (ปรับสมุด

และสำเนา 15 วันก่อนย่ืนวีซ่า) ให้ธนาคารประทับตรารับรองสำเนาทุกหน้า 

 

หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมท่ีมีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเน่ือง) เชน่จาก

เดือน 1 ข้ามไปเป็นยอดของ เดือน 3 (เดือน 2 ไมมี่) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทาง

ธนาคารแทนการถ่ายสำเนาสมุดบัญชี 

 

- บัญชีฝากประจำ (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชีออมทรัพย์ 

(Saving) มาด้วย 

 

หากต้องการใช้บัญชีฝากประจำ ต้องเตรียมดังน้ี 

- หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจำ (Fixed 

account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อเจา้ของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจาก

วันท่ีจะยื่นวีซ่า 

- สำเนาสมุดบัญชีฝากประจำ มียอดเงินไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน  

 

หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรียมเอกสารดังน้ี 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี  รับรอง

ค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองในจดหมายด้วย)  

- กรุณาแนบสูติบัตร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรือหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และ

ความสัมพันธ์ว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน 

กรณีนายจา้งรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง 

- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุว่าเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน 

- หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee)  

 - สำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน 

 

 (สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ต้องแนบมา) 

 

 

 



 

 

แบบฟอร์มการสำรองที่นั่ง  
10 วัน 8 คืน โปรตุลา อันซีนสวิส(เส้นทางใหม่)  

ยลเสน่ห์เมืองเล็กๆในสวิส... พร้อมตามรอย เจมส์ บอนด์ และ สหายผู้กอง 
(โปรโมชั่น 2 กรุ๊ปเท่านั้น....จองและชำระมัดจำก่อน 30 มิ.ย. 2565) 

 
ราคาทัวร์ 119,900 บาท  11-20 ต.ค. 65    20-29 ต.ค. 65 
 
 

 
 
ชื่อผู้สำรองที่นั่ง........................................................................................ เอเยน่ต์........................................................... 
โทรศัพท์.................................... แฟกซ์............................................................. อีเมล...................................................... 
โทรศัพท์มือถือ.............................................. 

 

 

ลำดับ
ท่ี 

ช่ือ – สกุล (ภาษาอังกฤษ) เบอร์
โทรศัพท์มือถือ 
สำหรับกรอก
ในฟอร์มยื่นวี

ซ่า 

ห้องพัก 
(SGL/TWN/ 
DBL/ TRP) 

เลขท่ี 
สะสมไมล์ 

อาหาร 
(หากแพ้

อาหาร โปรด
ระบ)ุ 

สถานฑูตท่ีท่านเคย
สแกนลายนิ้วมือใน
การยื่นวซี่าเชงเก้น  

(กรุณาระบุ) 

       

       

       

       

       



บริการของนิดหนอยทราเวล
รับทําวีซาท่ัวโลก/บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

ติดตอเจาหนาท่ี : https://bit.ly/3ixUHal

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

โปรโมช่ัน โอเพนแชท 

https://bit.ly/3kJdwJ3 

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน 

https://bit.ly/3iwQOCv

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/2YkcFWd

แพ็กเกจทัวรภายตางประเทศ

ขอมูลเพ่ิมเติม: https://bit.ly/3FhykiS

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

ขอมูลเพิ่มเติม : https://bit.ly/3DaInEH

ติดตอสอบถามขอมูลทองเท่ียวเพ่ิมเติม / จองทัวร
โทร.02-044-616 / 02-073-6161  HOTLINE 061-926-6611 / 094-546-6166 / 088-843-6611

หลังชําระแลวโทรแจงแผนกบัญชี 095-956-1166 ชําระผานธนาคารและเลขบัญชีท่ีแบบตามน้ีเทาน้ัน
หากเปนบัญชีอ่ืนท่ีไมใช ช่ือ บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิน

รายละเอียดการชําระคาบริการ

ธ.ธนาคารทหารไทยธนชาต

บจก.นิดหนอยทราเวล

179-6-03083-0

ธ.ไทยพานิณย สาขาหน่ึงพัน

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

175-250172-2

ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค

บจก.นิดหนอย ทราเวล

053-3-93833-7

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนแพรกษา

บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด

922-0-24284-7


