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IEY05 MEMORY OF GRAND SWITZERLAND 8วนั5คนื 

จงุเฟรา ซรูคิ ลเูซริน์ อนิเตอรล์าเคน เซอรแ์มท เจนวีา 

สุดคุ้ม... เที่ยวจุดเช็คอินของสวิสครบในโปรแกรมเดียว!!  

น่ังกระเช้าลอยฟ้า Eiger express พิชิตยอดเขาจุงเฟรา ‘’TOP OF EUROPE’’ น่ังรถไฟสู่หมู่บ้าน

เซอร์แมท ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น น้ำตกไรน์ น้ำตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในยุโรป ดูการผลิตชีสท่ีโรงงาน 

ลาเมซงเดอกรูแยร์  เช็คอินแลนด์มาร์ค สะพานไม้ชาเปล อนุสาวรีย์สิงโตหิน น้ำพุจรวดเจ็ทโด เก้าอี้

สามขา สวนเดอน็องตู ศาลาไทย สวนเฮอเฮ่อมัท รูปป้ัน Charlie Chaplin ปราสาทชิลยอง 

ทะเลสาบเบรียนซ์ หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน  

 



พิเศษ!!! ล้ิมลองเมนูยอดฮิต ‘’ชีสฟองดู’’ จากเมืองกรูแยร์ต้นตำรับ สวรรค์ของคนรักชีส  

optional tour!! น่ังรถไฟสาย Gornergrat bahn หรือท่ีรู้จักกันในชื่อ รถไฟไต่เขา 

 

เดินทางโดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS 

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 Kg. + Carry on 7 Kg. 

 

วันเดินทาง ราคา

ผู้ใหญ่ 

(บาท) 

ราคาเด็ก   

(บาท) 

ราคาเด็ก  

ไม่มีเตียง 

(บาท) 

พักเดี่ยว/

เดินทาง 

ท่านเดียว 

เพิ่ม (บาท) 

ท่ีน่ัง หมาย

เหต ุ

02-09 กุมภาพันธ์ 66 69,900  

ไม่มีราคาเด็ก 

(Infant ไม่เกิน 

2ปี 

ราคา 12,500 

บาท) 

61,400 17,500 25  

10-17 กุมภาพันธ์ 66 69,900 61,400 17,500 25  

16-23 กุมภาพันธ์ 66 69,900 61,400 17,500 25  

03-10 มีนาคม 66 69,900 61,400 17,500 25  

16-23 มีนาคม 66 69,900 61,400 17,500 25  

22-29 มีนาคม 66 75,900 67,400 17,500 25  

13-20 เมษายน 66 89,900 81,400 17,500 25  

26 เมษายน – 

03 พฤษภาคม 66 

79,900 71,400 17,500 25  

>> ไม่รวมค่าบริการและย่ืนวีซ่า (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) 5,500 บาท << 

 

◼ FLIGHT:  

DEPARTURE:  EY407 BKK-AUH 19.10-23.15 

   EY051 AUH-GVA 02.50-06.50  

RETURN:           EY074 ZRH-AUG 10.00-18.55 

     EY402 AUH-BKK 22.50-07.55 

ท่ีทำการองค์การสหประชาชาติประจำกรุงเจนีวา  

16.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 

สายการบิน ETIHAD AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที ่บริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความ

สะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋า 

วันท่ีหน่ึง         ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี 



19.10 น.     นำท่านเดินทางออกสู่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS 

เที่ยวบินท่ี  EY407 

23.15 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  แวะพัก

เปล่ียนเครื่อง   

02.50 น.  นำท่านเดินทางออกสู่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS 

เที่ยวบินท่ี EY051 

06.50 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านผ่านพิธีตรวจ

คนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่าน ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร 

(เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา Geneva  

เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงิน และ การทูตตั้งอยู่มากที่สุดในโลก เป็นเมืองใหญ่

อันดับสองของประเทศ (รองจากเมืองซูริค) โดยถือว่าเป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวท่ีเป็นท่ีรู้จัก

ของคนทั่วโลกมากมาย เป็นภูมิภาคที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก แวะถ่ายภาพกับแลนด์มาร์ค

ของเมืองนี้ เริ่มต้นท่ี ทะเลสาบเจนีวา Geneva Lake เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของเมือง บริเวณ

โดยรอบทะเสสาบเต็มไปด้วยสวนสาธารณะ และ สวนหย่อมท่ีสวยงาม และดึงดูดสายตาด้วย 

น้ำพุจรวดเจ็ทโด Jet d-Eau ท่ีมีน้ำพุพุ่งสูงถึง 400 ฟุตเหนือทะเลสาบเจนีวา นอกจากเต็มไป

ด้วยพื้นที ่ส ีเขียวแล้ว ยังมีพื ้นที ่เขตเมืองเก่าที ่มีตรอกซอกซอยที ่มีความน่าสนใจทาง

ประวัติศาสตร์ แวะถ่ายภาพกับ Reformation Wall รูปป้ันแกะสลักนูนของ 4 นักปราชญ์บน

แนวกำแพงเมืองโบราณ ประกอบด้วย William Farel, John Calvin, Theordor Beza และ 

John Knox บุคคลซึ่งมีบทบาทสำคัญในการปฏิรูปคริสต์ศาสนานิกายโปรแตสแตนท์ใน

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที ่สอง         ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี-ท่าอากาศยานนานาชาติเจนีวา-เมืองเจนีวา-

ทะเลสาบเจนีวา-น้ำพุจรวดเจ็ทโด- Reformation Wall-เก้าอี้สามขา-จัตุรัส Place des Nations-ท่ีทำ

การองค์การสหประชาชาติประจำกรุงเจนีวา- วิหารเซนต์ปิแอร์-เมืองโลซานน์-สวนเดอน็องตู-รูปป้ัน

ลิง 3ตัว-ศาลาไทย    อาหาร เท่ียง, เย็น 

 

                        



 และอีกหนึ่งแลนด์มาร์คชื่องดัง เก้าอี้สามขา 

The broken chair ถูกสร้างขึ้นในปี 1997 โดย

ตั้งอยู่ท่ี จัตุรัส Place des Nations เป็นจัตุรัส

ที่เก่าแก่ที่สุดในเจนีวา ภายรอบบริเวณที่แห่งน้ี

มีทั้งร้านค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่มากมาย มี

บริเวณให้ทุกท่านได้แวะถ่ายภาพและพักผ่อน

ได้ตามอัธยาศัย โดยตัวเก้าอี้ตั้งประชันหน้า

ประตูทางเข้าสำนักงานสหประชาชาติ สร้างขึ้น

หล ังจากการประช ุมนานาชาต ิ ท่ี ประ เทศ

แคนาดา ความหมายของมันก็เพื ่อเป็นการ

ต ่ อ ต ้ า น ส ง ค ร า ม แ ล ะ เ ก ้ า อ ี ้ ส า ม ข า ก็

เปรียบเสมือนผู้เคราะห์ร้ายจากสงครามน่ันเอง 

ถ ่ ายภาพด ้านหน ้า   ท ี ่ ทำการองค ์ การ

สหประชาชาติประจำกรุงเจนีวาPalace de 

Nations หนึ่งในอาคารที่สำคัญที่สุดของกรุงเจนีวา อาคารสีขาวหลังใหญ่นี้ได้ใช้เวลาสร้าง

นานถึง 8 ปี รวมถึง ถ่ายภาพด้านหน้า วิหารเซนต์ปิแอร์ St.Peter's Cathedral ซึ่งเป็น

วิหารเก่าแก่ท่ีสวยงามมากของเจนีวา และมีอายุมากกว่า 850  ปี ถือว่าเป็นสมบัติล้ำค่าท่ีสุด

และมีความสำคัญต่อพัฒนาการด้านสังคมของเมืองนี ้เป็นอย่างมาก ตัวมหาวิหารตั้ง

ตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองเก่า สร้างตั้งแต่ปี ค.ศ. 1160 และใช้เวลากว่า 400 ปี จึงสร้างเสร็จ 

ด้านในของโบสถ์บางส่วนได้จัดเป็นโซนพิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณ แสดงข้าวของ เก่าแก่ที่ขุด

ค้นพบในเจนีวาด้านใต้ของโบสถ์ มีหอคอยทางทิศเหนือและบันได 157 ขั้นให้ขึ้นไปชมวิวท่ีน่า

ชมมาก ส่วนภายใต้มหาวิหารนี้เป็นหลุมโบราณคดี ที่ตั้งของซากชุมชนโรมัน และซากโบสถ์

เก่าจากคริสต์ศตวรรษท่ี 4 และ 6  

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (ม้ือท่ี1)  

 จากนั ้นนำท่านเด ินทางส ู ่  เม ืองโลซานน์ 

Lausanne (ระยะทาง 64 ก.ม. / 1 ชม.) เมือง

เล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ติดกับทะเลสาบเจนีวาทางด้าน

เหนือ มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มีภูเขาโอบล้อม 

พร้อมท้ังทะเลสาบกว้างใหญ่ ผู้คนส่วนใหญ่ใน

เมืองจะพูดภาษาฝรั่งเศส เพราะเมืองโลซาน

อยู่ใกล้กับชายแดนประเทศฝรั ่งเศส สภาพ

บ้านเรือนของโลซานน์เต็มไปด้วยตึกและอาคารรูปทรงคลาสสิกในช่วงสมัยศตวรรษท่ี 12-14 

มีบรรยากาศเงียบสงบไม่วุ่นวาย จากนั้นนำท่านไปชมบรรยากาศของย่านเมืองเก่าสมัย



โบราณ อ ิสระให ้ท ่านพักผ ่อนตามอัธยาศ ัยท ี ่  สวนเดอน็องต ู  Le Denantou เ ป็น 

สวนสาธารณะขนาดใหญ่ โดยบริเวณหัวมุมของสวน จะมีบันไดเล็ก และ รูปป้ันลิง 3 ตัว ปิดหู 

ปิดปาก ปิดตา Three monkey monuments อันเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงรัชกาล

ท่ี 9 เมื่อทรงพระเยาว์ “รูปป้ันลิง 3 ตัว”  ลิงตัวแรกทำท่าปิดตาข้างเดียว ตัวท่ีสองปิดท้ังปาก 

และตัวที่สามปิดหูข้างเดียว  ที่ในหลวงโปรดและฉายพระรูปไว้เสมอ สมเด็จพระพี่นาง ทรง

นิพนธ์ว่าหมายถึง “ไม่ยอม ฟัง ดู พูด ในสิ่งที่เลว” และ ถ่ายรูปกับ ศาลาไทย Le Pavillon 

Thaïlandais สร้างโดยวิศวกรโยธา ช่างฝีมือและคนงาน 50 คน ร่วมกันสร้างชิ้นส่วนทุกชิ้น

จากโรงงานในเมืองไทย รวมทั้งการทำฐานและบันไดด้วยหินแกรนิต ใช้ระยะเวลาประมาณ

สามเดือนจึงเสร็จสิ้น ขนส่งทางเรือจากประเทศไทยมายังสวิตเซอร์แลนด์ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี2) 

ท่ีพัก : Novotel Lausanne Bussigny 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือ

ท่ี3) 

 นำท ่านเด ิ นทางส ู ่  เม ือง เว เว ่ย ์  Vevey 

(ระยะทาง 19 ก.ม./ 30 นาที) เมืองที่แสนโร

แมนต ิกและน ่ าร ัก  ต ั ้ งอย ู ่ ในร ั ฐ โวของ

สวิตเซอร์แลนด์ นักท่องเที่ยวต่างก็ขนานนาม

เวเว่ย์ให้เป็นไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส Pearls of 

the Swiss Riviera เพราะมีอากาศดีอบอุ่น

เกือบทุกฤดูกาล และเมื องนี้ยังยังเป็นที ่ตั้ง

ของ  สำนักงานใหญ่ของบริษัทด้านอาหาร

ของโลกอย่าง เนสท์เล่ Nestle อีกด้วย แวะ

ถ่ายรูปกับจุดไฮไลท์ของเมืองเริ่มต้นที่ ส้อม

ยักษ์ The Fork  ส้อมยักษ์นี้เป็นผลงานของ

ศิลปินสวิส Jean-Pierre Zaugg สร้างขึ้น

เพื่อเฉลิมฉลองพิพิธภัณฑ์ Alimentarium ครั้งแรกที่ส้อมยักษ์ได้ปักลงในทะเลสาบคือปี 

1995 แต่อยู่ได้เพียงปีเดียว  ส้อมยักษ์ถูกย้ายไปอยู่ในสวนเมืองลูเซิร์นมากกว่าสิบปี ก่อนท่ี

วันท่ีสาม เมืองโลซานน-์เมืองเวเว่ย์-ส้อมยักษ์—รูปป้ันชาลีแชปปล้ิน-เมืองมองเทรอซ์- Dent de 

Jaman -ปราสาทซิลยอง-เมืองกรูแยร์-โรงงานชีส ลาเมซงเดอกรูแยร์-เมืองทาช     อาหาร เช้า, 

เที่ยง, เย็น                                                                                                                   

 อาหาร เช้า,เย็น 

 



ชาวเมือง เวเว่ย์จะยื่นเรื่องเพื่อทวงคืนส้อมน้ี

สำเร็จ ในท่ีสุดส้อมยักษ์จึงได้กลับมาปักกลาง

ทะเลสาบอีกครั ้งในปี 2008 และกลายเป็น

สัญลักษณ์ของเมือง เป็นแหล่งท่องเที ่ยว

สำค ัญเค ียงค ู ่ก ับ  ร ูปป ั ้นชาล ีแชปปล้ิน 

Charlie Chaplin ศ ิลป ินชาวอ ังกฤษท ี ่ มี

ผลงานสร้างชื่อเสียงในอเมริกาที่มีชื่อเสียง

โด่งดังมากและเขาเลือกเวเว่ย์เป็นสถานที่พักกายใจในบั ้นปลายของชีวิตจากนั้นนำท่าน

เดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ Montreux  แวะถ่ายภาพกับวิวสวยๆของภูเขาที่โด่งดังของเมือง

มองเทรอซ์ น่ันก็คือ Dent de Jaman ท่ีมีดอกไม้ป่าท่ีมีสวยงามอยู่มากมาย เส้นทางมาภูเขา

ลูกนี้นี้ใช้สำหรับการเดินป่า วิ่ง และท่องเที่ยวธรรมชาติเป็นหลัก  และ ถ่ายภาพด้านหน้า

ปราสาทซิลยอง Chillon castle ปราสาทสไตล์กอทิกแห่งมองเทรอซ์ เป็นปราสาทแห่งตระกูล

ซาวอย อายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี เป็นปราสาทแห่งความภูมิใจของชาวสวิส จากน้ันพาทุกท่าน

เดินทางสู่ เมืองกรูแยร์ Gruyeres (ระยะทาง 41 ก.ม./ 1 ชม.) สิ่งที่มีชื่อเสียงของกรูแยร์ท่ีโด่ง

ดังไปทั่วโลก คือ “ชีสกรูแยร์” ได้ชื่อว่าเป็นยอดชีสของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นชีสที่มีขนาดใหญ่

ราวกับเค้กมีเนื้อสีเหลืองเหมือนเนยแข็ง มีรสชาติหวานปนเค็มเล็กน้อย หากไปเที่ยวที่เมืองน้ี

ไม่ควรพลาดชิมชีสท่ีเป็นผลิตภัณฑ์ชื่อดังของประเทศ 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (ม้ือท่ี4) 

 พาทุกท่าน เข้าชม โรงงานชีส ลาเมซงเดอกรูแยร์ (La Maison du Gruyere) โรงงานผลิต

ชีสช่ือดัง เหมาะสำหรับคนท่ีรักชีสเป็นชีวิตจิตใจ อีกท้ังให้ทุกท่านเรียนรู้วิธีการผลิตและชิมชีส

ที่โด่งดังที่สุดของประเทศสวิส ระยะเวลาเยี่ยมชมประมาณ 30 นาที ด้านในมีพิพิธภัณฑ์บอก

เล่าความเป็นมาของการทำชีส มาตั้งแต่ยุคโบราณ มีห้องโชว์การทำชีสกันสดๆ พร้อมทั้งชั้น

วางชีสท่ีบ่มตามระยะเวลาต่างๆ หากทุกท่านเดินจนรู้สึกหิว สินค้าตัวท่ีแนะนำให้ซ้ือคือ กรูแยร์

ชีส รองลงมาคือเมอแรงค์ เมอแรงค์ของที่นี่ เขาว่ากันว่าถ้านำมาทานกับชีสกรุยแยร์แล้วจะ

อร่อยมากเลยทีเดียว 

 จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองทาซ (Tasch) (ระยะทาง 179 ก.ม. / ใช้เวลา 2 ชม. 30 

นาที)   

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี5) 

ท่ีพัก :  Hotel Elite Tasch 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 

 

 

 



เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือท่ี6) 

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านเซอร์แมท Zermatt ด้วย Shuttle Train จากสถานีรถไฟทาซสู่

สถานีรถไฟเซอร์แมท ราคาทัวร์รวมค่าโดยสารสำหรับการเดินทางสู่เซอร์แมทแล้ว ให้ท่านเดิน

เ ท ี ่ ย วชมห ม ู ่ บ ้ า น เ ซอ ร ์ แ มท ท ี ่ มี

บรรยากาศสบายๆล้อมด้วยเขาสูง

สวยงาม เป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทาง

อากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้

น้ำมันเชื้อเพลิง แต่ใช้แบตเตอรี่เท่าน้ัน 

เซอร์แมทเป็นเมืองที ่มีประชากรน้อย

มาก และอาชีพหลักของคนพื้นเมือง 

คือพนักงานโรงแรมและร้านอาหาร ซ่ึง

รายได้หลักของเมืองนี ้มาจากการ

ท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว 

ในวันที ่อากาศเอื ้ออำนวย จากเมือง

ด้านล่างนี้ถ้าสภาพอากาศดีและสดใด 

จะสามารถมองเห็น ยอดเขาแมทเทอร์

ฮอร์น ท่ีได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรง

สวยที ่สุดในสวิส ที ่ความสูง 3 ,833 

เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ ่งความสูง

ของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สูงเด่นเป็นสง่าท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ และมีรูปทรงที ่เป็น

เอกลักษณเ์ฉพาะตัวของแมทเทอร์ฮอร์น แบบสามเหล่ียมคล้ายปิรามิดท่ีจุดสูงสุดบนยอด และ

มีความโดดเด่นไปอีกเมื่อเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ได้เป็นโลโก้ของช็อคโกแล็ตดังทับเบอร์โรน ให้

เวลาท่านอิสระเลือกเดินชมบรรยากาศความสวยงามของหมู่บ้านเซอร์แมทตามอัธยาศัย หรือ 

optional tour!! น่ังรถไฟสาย Gornergrat bahn หรือท่ีรู้จักกันในชื่อ รถไฟไต่เขา ขึ้นสู่ยอด

เขากอร์นเนอร์แกรต (Gornergrat) เพื่อชมความสวยงามของยอดเขา Matterhorn โดย 

สถานีรถไฟตั้งอยู่ในเมือง Zermatt รถไฟขึ้นเขา Gornergrat เส้นทางน้ีใช้เวลา 33 นาทีจาก 

Zermatt ไปยัง Gornergrat รถไฟเริ่มปีนขึ้นไปในระดับความสูงมากกว่า 1,500 เมตรถึง 

3,100 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ท่านสามารถแวะลงที่สถานีกลาง Findelbach, Riffelalp, 

Riffelberg และ Rotenboden ในแต่ละสถานีจะมี ไฮไลท์ของธรรมชาติพร ้อมว ิวของ 

Matterhorn สถานีส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยหิมะเกือบตลอดท้ังปี ท่านสามารถถ่ายรูปคู่กับยอด

เขา Matterhorn ได้อย่างสวยงาม และ ด้านบนจะมีโรงแรม และ ร้านอาหารเพื่อรองรับ

วันที่ส่ี เมืองทาซ-หมูบ่้านเซอรแ์มท-ชมววิ ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์-เมือง iseltward-ทะเลสาบเบรียนซ์-เมืองอินเตอรล์าเคน – 
 สวนเฮอเฮ่อมทั-ย่านเมืองเก่า Unterseen      อาหาร เช้า, เที่ยง, เย็น                                                                                                                   
 



นักท่องเที ่ยวที ่ข ึ ้นมาเยือน อิสระตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย (ราคารถไฟสาย 

Gornergrat bahn เดินทางไป-กลับจากสถานี Zermatt ถึง สถานี Gornergrat ราคาท่าน

ละ 126 CHF ราคาอาจมีการปรับเปลี่ยนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อซื้อล่วงหน้าอย่างน้อย 7-

14วันก่อนเดินทาง ) 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (ม้ือท่ี7) 

บ่าย นำท่านเดินทางลงจาก หมู่บ้านเซอร์แมท 

Zermatt ด้วย Shuttle Train และเดินทาง

สู่ เมือง Iseltward  (ระยะทาง 121 ก.ม. / 

2 ชม.)  แวะถ่ายภาพที่ ทะเลสาบเบรียนซ์ 

Brienz ตามรอยซี่รี่ย์ดัง สหายผู้กอง เป็น

ฉากที ่ทะเลสาบที่พระเอกเล่นเปียโน และ

นางเอกอยู่บนเรือนั ่นเอง บริเวณนั้นเป็น

ชุมชนขนาดเล็กที่มีการใช้ชีวิตกันอยู่อย่าง

เป็นธรรมชาติมาก ซ่ึงเหมาะสำหรับผู้ท่ีต้องการหลีกหนีจากความเป็นอยู่ในเมืองอย่างแท้จริง 

เพราะที่นี่มีร้านอาหารเพียงไม่กี่ร้าน สิ่งที่ถือว่าเป็นรางวัลของที่นี่คือทิวทัศน์ความงามตาม

ธรรมชาติที่มีทะเลสาบ Brienz สีเขียวมรกตอยู่เบื้องหลัง และนำทุกท่านเดินทางสู่ เมือง

อินเตอร์ลาเคน Interlaken พาทุกท่านชม เมืองอินเตอร์ลาเคน Interlaken เมืองตากอากาศ

เล็กๆที่สวยเหมือนในฝัน เป็นเมืองแห่งสองทะเลสาบ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบ ทูน และทะเลสาบ

เบรียนซ์ ล้อมรอบด้วยภูเขามีทิวทัศน์บริสุทธิ์และสวยงามมาก สวนเฮอเฮ่อมัท Hohematte 

พื้นที ่ เปิดโล่งสีเข ียวของเมือง เป็นสนามหญ้าสีเข ียวกว้างใหญ่อยู ่หน้าโรงแรม The 

VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & Spa มีวิวอันสวยงามซ่ึงสามารถมองเห็น 3 ยอด

เขาได้ทั้งยอดเขาไอเกอร์ (Eiger), เมินช์ (Mönch) และ ยอดเขายุงเฟรา(Jungfraujoch) 

อิสระให้ท่านเดินเล่นและไปถ่ายภาพกับ ย่านเมืองเก่า Old Town หรือเรียกว่า Unterseen 

ตั้งอยู่เลียบกับแม่น้ำอาเร่ บริเวณเชิงเขา Harder เมืองเก่าแห่งน้ีก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1471 อาคาร

หลายๆ แห่งยังคงถูกอนุรักษ์เอาไว้อย่างดี 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (มื้อท่ี8) พิเศษให้ท่านได้

ชิมเมนู ‘’ชีสฟองดู’’ แสนอร่อยทานคู่กับขนมปังโฮ

มเมดและเครื่องเคียงต่างๆ หน่ึงในวัฒนธรรมของยุโรป

ที ่ข ึ ้นชื ่อเร ื ่องความอร่อยเฉพาะตัว มื ้อนี ้จะได้ชิม

ชีสฟองดูแบบต้นตำหรับ วิธีการกินฟองดูชีสในแบบ

สวิสนั้น คือการใช้ไม้ปลายแหลมท่ีมีลักษณะเหมือนส้อมจิ้มขนมปังและจุ่มลงไปในหม้อชีส  

ท่ีพัก :  Hey hotel 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก  

ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 



เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือท่ี9) 

นำท ่ าน เด ิ นทาง ไปสู่  สถาน ี รถ ไ ฟ ท่ี

ใหม่ สถานีกรินเดิลวาลด์ (Grindelwald 

Terminal) (ระยะทาง20ก.ม./ 30 นาที) 

พาท่านนั่ง กระเช้าลอยฟ้าไอเกอร์เอ็กซ

เพรส  (Eiger Express gondola) ไปสู่  

ยอดเขาจุงเฟรา ได้ช ื ่อว ่าเป็น Top Of 

Europe  เป็นหนึ่งในยอดเขาที่สุดที่สุดบน

เทือกเขาแอลป์ ยอดเขาจุงเฟรามีความสูง

ถึง 4,158 เมตร มีอาคารและสถานีรถไฟท่ี

สูงที ่ส ุดในยุโรป  ล้อมรอบด้วยภูเขาไอ

เกอร์ เมินช์ และยุงเฟรา นอกจากนี้ที่นี่ยัง

เป็นบริเวณแรกในเทือกเขาแอลป์ที ่ได้รับ

การขึ ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด ้วย 

อิสระให้ท่านเที่ยวชม ปราสาทน้ำแข็ง Ice 

palace สร้างขึ้นจากกองน้ำแข็งที่ก่อตัว

อยู่ใต้ระเบียงชมวิวลงไป 20 เมตร เป็นจุดถ่ายรูปสวยๆที่นี่ซึ่งเกิดจากไกด์ภูเขา 2 คนได้เริ่ม

สลักน้ำแข็งเข้าไปเป็นโถงกว้างขนาด 1,000 ตารางเมตร โดยใช้เพียงสิ่วเจาะน้ำแข็งและเล่ือย

ในปี 1930 โดยทำทางเดินเหมือนโพรงถ้ำเข้าไป เพื่อชมรูปสลักน้ำแข็งต่างๆ อุณหภูมิภายใน

ถ้ำจะคงท่ีอยู่ท่ี -3 องศา Alpine Sensation Adventure Tunnel อัลไพน์ เซนเซชัน หน่ึงใน

สถานที่เที่ยวของจุงเฟรา อุโมงค์ความยาว 250 เมตร แสดงเรื่องราวของการรถไฟจุงเฟรา

และการพัฒนาของการท่องเที่ยวในเขตเทือกเขาแอลป์ และ Sphinx Observatory สฟิงซ์

ฮอลล์ พาขึ้นลิฟต์ที่เร็วที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ไปเพียง 25 วินาทีก็จะถึงห้องชมวิวที ่จะ

มองเห็นธารน้ำแข็งได้ในทุกสภาพอากาศ ซึ่งในวันฟ้าใสจะสามารถเปิดออกไปยังลานชมวิว

กลางแจ้งที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 3,571 เมตร พร้อมวิวธารน้ำแข็งอเล็ตช์ มองเลยไปถึง

ฝรั่งเศส เยอรมนีและอิตาลีได้อีกด้วย ราคาทัวร์รวมค่าโดยสารสำหรับขึ้นยอดเขาจุงเฟรา

แล้ว 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อท่ี10) ร้านอาหารพร้อมวิวแสนสวยบนยอดเขาบนยอดเขา

จุงเฟรา 

วันท่ีห้า เมืองอินเตอร์ลาเคน- สถานีกรินเดิลวาลด์-กระเช้าลอยฟ้าไอเกอร์เอ็กซเพรส-ยอดเขาจุงเฟ

รา-ปราสาทน้ำแข็ง-อุโมงค์อัลไพน์ เซนเซชัน-จุดชมวิวสฟิงซ์ฮอลล์-สถานีเลาเทอร์บรุนเนิน-หมู่บ้านเลา

เทอร์บรุนเนิน-น้ำตกชเตาบ์บาค-เมืองลูเซิร์น  อาหาร เช้า, เที่ยง, เย็น                                                                                                                   

 



จากน้ันนำทุกท่านเดินทางลงจากยอดเขาจุง

เฟรา โดยนั่งรถไฟสู่ สถานีเลาเทอร์บรุนน

เนิน ระหว่างทางให้ท่านได้ชมความสวยงาม

ของธรรมชาติและความเป็นอยู่ของชาวสวิส 

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม หมู่บ้านเลาเทอร์บ

รุนเนิน Lauterbrunnen เป็นหมู่บ้านที ่อยู่

ท่ามกลางหุบเขาสูงชันและยังมี น้ำตกชเตาบ์

บาค Staubbach ไหลลงมาจากหน้าผา ทำให้ทัศนียภาพของหมู่บ้านแห่งนี้สวยงามมากขึ้น 

แม้จะเป็นหน่ึงในหมู่บ้านวิวสวยท่ีมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาต่อเนื่อง แต่เลาเทอร์บรุนเนินยังคง

เป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบ ไม่วุ่นวาย แถมยังเป็นทางผ่านไปยังจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ในเทือกเขา

แอลป์อีกด้วย อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทับใจและเดินเล่นในหมู่บ้าน จากนั้นพาทุกท่าน

เดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (ระยะทาง 79 กม. ใช้เวลา 1 ชม. 20 นาที) เมืองท่องเที่ยวชื่อดงัของ

สวิตเซอร์แลนด์ เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆในสวิตเซอร์แลนด์ของคนไทยที่มักแวะไปเยือน

กัน 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี11)  

ท่ีพัก :  Hotel ibis style Luzern 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือท่ี12) 

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น ในเมืองลูเซิร์น

ส่วนใหญ่รวมตัวกันในเขตเมืองเก่าและบริเวร

ทะเลสาบ พาทุกท่านเก็บภาพความประทับใจ 

เริ่มต้นจากสัญลักษณ์ของเมืองคือ สะพานไม้

ซาเปล Chapel bridge  สะพานไม้อายุเกือบ 

700 ปี เป็นสะพานมีหลังคาคลุมที่ทอดข้าม

แม่น้ำรอยส์จากสถานีรถไฟไปสู่ฝั่งเมืองเก่า มี

จุดเด่นคือภาพเขียนบนคานไม้ อนุสาวรีย์สิงโตหิน The Lion Monument ที่แกะสลักอยู่บน

หน้าผา บริเวณหัวของสิงโตจะมีโล่ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่โดยสร้าง

วันท่ีหก เมืองลูเซิร์น-สะพานไม้ซาเปล-อนุสาวรีย์สิงโตหิน-ทะเลสาบลูเซิร์น-เมืองซุก- Lohri AG 

Store ร้านท่ีมีนาฬิกาช้ันนำระดับโลก-เมืองซาฟฟ์เฮาเซิน-แม่น้ำไรน์-เมืองซุริค-สะพาน 

Münsterbrücke-โบสถ์ Fraumünster-โบสถ์ Grossmünster-โรงละครโอเปร่าซูริค-ถนนบาน

โฮฟซตราสเซอ    อาหาร เช้า, เทีย่ง, เย็น                                                                                                                   

 



ขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ความกล้าหาญ ซื่อสัตย์

และจงรักภักดีของทหารสวิสท่ีเสียชีวิตไปใน

การต่อสู้ป้องกันพระราชวังระหว่างการปฏิวัติ

ใหญ่ของฝรั่งเศส และชมวิวสวยๆของ ทะเล

สาบลูเซิร์น หรืออีกชื่อที่เรียกว่า ทะเลสาบสี่

แคว้นแดนป่าไม้ (Lake of the four forest 

cantons) อยู่บริเวณปากแม่น้ำรอยซ์ ได้ชื่อ

ว่าเป็นสถานที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์

เลยทีเดียว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมือง

ซุก ZUG (ระยะทาง 31 ก.ม. / 45 นาที) 

เป็นเมื่องที่ร่ำรวยที่สุดในประเทศ และเป็น

เมืองที ่ต ิดอันดับหนึ ่งในสิบของโลกท่ี

สะอาดที ่ส ุด เป ็นเม ืองเก ่าท ี ่คงความ

สวยงามของพื้นหินแบบยุโรปในยุคกลาง 

สิ ่งที ่จะทำให้ท่านประทับใจคือรู ้สึกได้ถึง

อากาศที่สดชื่นและสะอาดเพราะเมืองนี้ตั้งอยู่บนทะเลสาบ แวะช้อปปิ้งที่ Lohri AG Store 

ร้านที่มีนาฬิกาชั้นนำระดับโลก ให้ท่านเลือกซื้อเลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck 

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

LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ  นำท ่ านเด ิ นทางสู่  เม ืองซาฟฟ ์ เฮ า เ ซิน 

Schaffhausen (ระยะทาง 93 ก.ม. / 2 ช.ม.) เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศ โดยมี

แม่น้ำไรน์ Rhein ไหลผ่านเมือง ให้ท่านชมความงามของ น้ำตกไรน์ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ท่ีสุด

ของทวีปยุโรป ตั้งอยู่บนแม่น้ำไรน์บริเวณพรมแดนระหว่างรัฐชาฟเฮาเซินกับรัฐซูริค น้ำตก

แห่งนี้มีความกว้าง 150 เมตรและสูง 23 เมตร แม่น้ำไรน์เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 14,000 ถึง 

17,000 ปีก่อนในช่วงยุคน้ำแข็งสุดท้าย เกิดจากการละลายของหิมะและยังมีปลาด้วย ซ่ึงปลา

ท่ัวไปไม่สามารถว่ายขึ้นน้ำตกแห่งน้ีได้ มีเพียงปลาไหลเท่าน้ันท่ีมีเทคนิคเฉพาะตัวในการไต่ขึ้น

น้ำตก น้ำตกไรน์มีน้ำเป็นสีเขียวมรกตใสไหลอย่างเชี่ยวกราดเกิดภาพที่งดงาม ให้ท่านสูด

อากาศบริสุทธิ์และสัมผัสต้นไม้ใหญ่เรียงรายทั่วบริเวณ และถ่ายภาพเก็บความประทับใจกับ

ความสวยงามของน้ำตกไรน์   

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (ม้ือท่ี13)  



นำท ่านเด ินทางสู่  เม ืองซ ุร ิค Zurich 

(ระยะทาง 52 กม./ 1 ชม.) นำท่านเก็บ

ภาพความประทับใจก ับสถานที ่ต ่างๆ 

สะพาน Münsterbrücke  หร ือเป ็นท่ี

ร ู ้จ ักกันในนาม Helmhausbrücke เป็น

สะพานข้ามถนนและเดินเท้าที ่เปิดขึ้นในปี 

2381 ตั ้งอยู ่ เหนือแม่น้ำ Limmat ในใจ

กลางเมืองซูริค สะพานสามารถเดินข้ามไปมาได้ ระหว่างสองฝั่งของโบสถ์สำคัญของซูริค 

ฟากนึงมี โบสถ์ Fraumünster ที่เลื่องชื่อเรื่องความงดงามของกระจกสี ซึ่งโบสถ์นับเป็น

ไฮไลท์ของเมืองชูริคเลยก็ว่าได้ เป็นโบสถ์นิกายโปรแตสแตนท์ท่ีมีจุดเด่นอยู่ท่ีเป็นหอคอยตึกคู่

แฝด และสถาปัตยกรรมแบบโรมัน และอีกฝากเป็น โบสถ์ Grossmünster ออกแบบมาใน

รูปแบบประตูแกะสลักในศิลปะยุคกลาง อิฐหินถูกใช้ในการก่อสร้างตัวโบสถ์ ยังมีการตกแต่ง

ด้วยหน้าต่างกระจกท่ีมีสีสันทันสมัยโดยจิตรกรชาวสวิส Augusto Giacometti แวะถ่ายภาพ

กับความสวยงามของ โรงละครโอเปร่าซูริค (Zurich opera house) จากนั้นอิสระให้ท่านช

อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ ถนนบานโฮฟซตราสเซอ Bahnhofstrasse ถนนนี้ความยาวประมาณ 

1.4 กิโลเมตร ที่รู ้จักในระดับนานาชาติว่าเป็นถนนช้อปปิ้ง มีร้านค้าให้ได้เลือกซื้อของกัน

มากมาย ได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนที่แพงที่สุดในโลก ไม่ว่าจะเป็น Gucci, Armani, 

Prada, Chanel, Dior, Burberry, เป็นต้น  ร้านเครื่องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับ

หรูเป็นจำนวนมาก  

เย็น   รับประทานอาหารเย็น (ม้ือท่ี14)  

ท่ีพัก :  Novotel Zurich Airport Messe 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนเดินทาง 

เช้า  รับประทานอาหารเข้า (มื้อท่ี15)  นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค เพื่อ

เดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

10.00 น.  นำท่านเดินทางออกสู่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS 

เที่ยวบินท่ี  EY074 

18.55 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  แวะพัก

เปล่ียนเครื่อง   

วันท่ีเจ็ด เมืองซูริค-ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค -ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี   อาหาร 

เช้า 

 



22.50 น.  เดินทางกลับ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินท่ี 

EY402 

07.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

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

หมายเหตุ* โปรแกรมอาจมีการสลับวันหรือเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า ขึ้นอยู่กับตามสถานการณ์ท้องถิ่น สถานท่ีท่องเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิ่น 

ณ เวลาน้ัน ท้ังน้ีการเปล่ียนทางบริษัทจะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นหลัก

สำคัญ 

เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย ( update 1 กรกฎาคม 2565 ) 

 

► เอกสารท่ีต้องทำการเตรียมก่อนเดินทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง  (อายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือน)  

2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate ท่ีออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   

3. เอกสาร International Vaccinated Certificate ท่ีออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข ที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนมาแล้ว  

 

► ผู้เดินทางเข้าประเทศสวิสเซอร์แลนด์  

ขณะน้ี ไม่มีข้อจำกัดในการเดินทางเข้า ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ไม่ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน 

หรือผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แล้ว (ข้อมูลจากเว็บไซต์สำนักงานสาธารณสุขแห่งชาติประเทศ

สวิตเซอร์แลนด)์ 

  

► ผู้เดินทางเข้าเข้าประเทศไทยจะต้องได้รับวัคซีน ครบ2โดสแล้ว  

ชนิดของวัคซีนโควิด-19 ท่ีประเทศไทยรับรอง มี ดังน้ี 

1. CoronaVac (Sinovac) 

2. AstraZeneca (Vaxzeria,Covishield) 

3. Pfizer-BioNTech (Comirnaty) 

4. Moderna 

5. COVILO (Sinopharm) 

6. Janssen (Johnson & Johnson) (1 เข็มเท่าน้ันถือว่าครบโดส) 

7. Sputnik V 

วันท่ีแปด ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

 



8. Covaxin 

9. Novavax / Covavax 

10. Medigen 

11. TURKOVAC / ERUCOV-VAC 

12. Sputnik light (1 เข็มเท่าน้ันถือว่าครบโดส) 

ประเทศไทยยอมรบัการฉดีสตูรไขว ้หากไดร้บั 2 เขม็ 14 วนักอ่นเดนิทาง 

 

  ► สำหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบ  

สามารถแสดงผล pro-ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชม. ก่อนเดินทางมาถึงประเทศไทย  

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดินทางครั้งน้ีจะต้องมีจำนวน 10 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว 

- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 

- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อน

การเดินทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยัง

ประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ก่อน

ทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น   

► การจองทัวร์และชำระค่าบริการ  

- กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 25,000 บาท + ค่าบริการทำวีซ่า 5,500 บาท (30,500) 

 กรุณาส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกข้อมูลย่ืนวีซ่าพร้อมเอกสารชำระมัดจำค่า

ทัวร์ 

- ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือชำระ 20-25 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯต้องออกตั๋วหรือวีซ่าออก

ใกล้วันเดินทางท่านจำเป็นต้องชำระค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือตามท่ีบริษัทกำหนดแจ้งเท่าน้ัน 

 

**สำคญั**สำเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายุ

นบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและจำนวนหนา้หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งสำหรบัตดิวซีา่ไมต่ำ่กวา่ 

3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษิทัมฉิะนัน้ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบกรณพีาสปอรต์

หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจำ 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 



1.  ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินท้ังหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็ บค่าใช้

จ่ายตามท่ี เกิดขึ้นจริงเช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่ามัดจำโรงแรม ค่าวีซ่า  หรืออื่นๆ)  

2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคืนมัดจำ 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้น จริงเช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจําตัวเครื่องบิน  ค่ามัดจำโรงแรม หรืออื่นๆ )  

3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่

ตามระบุใน โปรแกรม 

4. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่า

ทัวร์ทัง้หมด 

5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่

เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณี

ใดๆ ท้ังสิ้น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง 

7. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี

เกิดขึ้นจริง  

8. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนําเท่ียว การ

ยกเลิกการเดินทางของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียวมีค่าใช้จ่ายท่ีได้จ่ายจริงเพื่อ

เตรียมการจัดนําเท่ียว ให้นํามาหักจากเงินค่าบริการท่ีต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจนําเท่ียว

แสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจําตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

(บริษัท ดำเนินการให้ กรณียกเลิกท้ังหมด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถรีฟันด์เป็นเงินหรือ

การบริการอื่นๆได้) 

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ

ทัวร์ข้างต้น   

2. ค่าท่ีพักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวนัท่ีเข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจำเป็นต้องแยกพัก 

2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเดี่ยวเพิ่ม) หรือเป็นการเพิ่มเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณี

ห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดท่ีพักใน

เมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื่องปรับอากาศที่สามารถปรับ

ควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบท้ังปี  

4. ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ท่ีน่ังเป็น Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับ

พร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่าน้ันไม่สามารถเลื่อนวันได้ ใน กรณีท่ีท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับ



หรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ีเพื่อสอบถามราคาอีกครั้ง และการจัดท่ีน่ังของผู้

เดินทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพื่อแทรกแซง

ได ้ 

5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  

6. เจ้าหน้าท่ีบริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  

7. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 30 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่องได้ 8 กิโลกรัม 

และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินท่ีมีการเรียกเก็บ และ

กรณีน้ำหนักสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามท่ีสายการบินเรียกเก็บ  

8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไป

ต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะ

ครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวัน

เดินทาง และลูกค้าต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่าน้ัน 

(เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจาก

เจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซื ้อประกันเพิ ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ ่มความคุ้มครอง 

สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื ่อนไขกรมธรรม์

ประกันภัย  โดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำ

เที่ยว ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งน้ี 

ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้

กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯค่า

ภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ 

9. ค่ารถปรับอากาศนำเท่ียวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้

คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  จากท่าน 

2. ค่าบริการและย่ืนวีซ่าเชงเก้น (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) 5,500 บาท 

3. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่า

โทรศัพท์ เป็นต้น  

4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  

5. ค่าภาษีน้ำมันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน และได้

ทำการขายโปรแกรมไปแล้ว 

6. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 

7. ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 



8. ค่าทิปคนขับรถท่านละ 50 CHF/ท่าน สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ  

 

กรณวีีซา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ำระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทั

ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจำตัว๋เครือ่งบนิ 

 

หมายเหต ุ: กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดท้ังหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความ

เข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมด

กับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะ

ไม่ถึง 20ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้น

ก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจาก

สาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, 

การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย 

ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาท

ของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  

6. เม่ือท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่าน

ได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ท้ังหมด  

7. รายการน้ีเป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหน่ึง หลังจากได้สำรอง

โรงแรมท่ีพักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะ

ปรับเปล่ียนตามท่ีระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก  โดยมีห้องพัก

สำหรับผู้สูบบุหรี่/ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปล่ียนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ท่ีพัก ทั้งนี้

ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้   

9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่าง

น้อย14วันก่อนการเดินทาง มิฉะน้ัน บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  

10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผู้จัด 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่าน้ัน 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับ

ตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะ



เป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจาก

การกระทำท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ 

การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   

12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไป

ต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุม

การรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้า

ต้องทำการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่าน้ัน (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆ

ประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือ

ประกันเพิ่มวงเงินคุ้มครอง เพิ่มความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและ

ข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยท้ังน้ีการทำประกันน้ีจากบริษัท  มากกว่า

ข้อบงัคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเท่ียว ที่บังคับให้บริษัทนำเท่ียว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการ

เดินทางเท่าน้ัน แต่ท้ังน้ี ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บ

ไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาท่ี

บริษัทฯค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันตามรายการทัวร์ 

13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผู้จัด 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่าน้ัน  

14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับ

ตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะ

เป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจาก

การกระทำท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ 

การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ  

 

เอกสารประกอบการย่ืนคำร้องขอวีซ่าเชงเก้น (Switzerland) 

ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาวีซ่า 10-15 วันทำการ 

** หากผู้สมัครเคยสแกนลายนิ้วมือภายใน 3 ปี กรุณาติดต่อเจ้าหน้าท่ีแผนกวีซ่าของทัวร์ **  

โปรดดำเนินการตามคำแนะนำของเจ้าหน้าท่ี เน่ืองจากสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงข้อกำหนดเงื่อนไข 

รวมถึงเอกสารท่ีใช้สำหรับย่ืนคำร้องขอวีซ่าอยู่เป็นประจำ 

1. พาสปอร์ต โดยมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึง

ประเทศไทย และมีจำนวนหน้าเหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า เพื่อให้ทางสถานทูตติดหน้าวีซ่า (หากมี

อายุไม่เพียงพอ กรุณาดำเนินการทำพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที) หากผู้สมัคร

เคยได้รับวีซ่าเชงเก้น กรุณาจัดส่งหลักฐานให้กับทางบริษัททัวร์      เพื่อนำไปแสดงต่อสถานทูต 



2. รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5น้ิว หรือ 4.5x3.5cm  จำนวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุ

ไม่เกิน 3เดือน ห้ามตกแต่งรูป,ห้ามสวมแว่นตา,ห้ามใส่เครื่องประดับ,ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ และ

ต้องเป็นรูปท่ีถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่าน้ัน 

** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจส่งผลให้รูปถ่ายชำรุด และไม่สามารถ

ใช้งานได้ ** 

 (ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ) 

3. เอกสารส่วนตัว 

 - สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 

หากมีเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติม (ถ้ามี) ท่านจำเป็นต้องยื่นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปล

เป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี 

 - สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาทะเบียนหย่า/สำเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 

 - สำเนาใบเปล่ียนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยมีการเปล่ียน) 

กรณีเด็กอายุต่ำกว่า18ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จำเป็นต้องย่ืนเอกสารเพิ่ม พร้อมแปล

เป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี 

 - สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาสูติบัตร 

กรณีเด็กอายุต่ำกว่า18ปี (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จำเป็นต้องย่ืนเอกสารเพิ่ม พร้อมแปลเป็น

ภาษาอังกฤษ ดังน้ี 

 - สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาสูติบัตร 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/สำเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา 

โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดยีว 

จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้

เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-

มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พร้อมกับยินยอมสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ท่ีสำนักงานเขต/อำเภอตามหลักฐานท่ีอยู่



ตามทะเบียนบ้านของท่าน (พร้อมแนบสำเนาพาสปอร์ต/สำเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดย

มีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตาม

กฎหมาย โดยวันนัดหมายท่ีเด็กแสดงตัวย่ืนคำร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จำเป็นต้องเดินทางไปแสดง

ตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ที่รับยื่นวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบ

สำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้

เดียว 

4. หลักฐานการงาน /หนังสือรับรองการทำงาน ที่ทำงานปัจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นคำ

ร้องขอวีซ่า) 

4.1 กรณีเป็นพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทที่ท่าน

ทำงานปัจจุบัน   โดยระบุตำแหน่งงาน, เงินเดือนท่ีได้รับ, วัน เดือน ปี ท่ีเริ่มทำงาน, และช่วงเวลาท่ี

ขอลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไม่ต้องระบุชื่อประเทศ ให้ใช้ European แทน) และกลับมาปฏิบัติงาน

ตามปกติหลังครบกำหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอำนาจอย่างชัดเจน  

(เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 

4.2 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจด

ทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัดสำเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 

4.3 กรณีที ่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่าน้ัน 

สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมี

อายุ 30 วัน ก่อนย่ืนคำร้องขอวีซ่า) 

4.4 กรณีท่ีเกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบสำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ 

4.5 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้สำเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) , หลักฐานการเงิน

ของตนเองหรือสามี   ในกรณีที ่ไม่ได้เดินทางร่วมกันกับสามี จำเป็นต้องมีจดหมายรับรอง

ค่าใช้จ่ายจากสามี (Sponsor Letter) ระบุชื่อ-สกุล    วัน เดือน ปีเกิด ของสามีและบุตร ที่มี

ความสัมพันธ์ร่วมกัน (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 

4.6 กรณีกิจการท่ีไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของท่ัวไป, อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขาย

สินค้าออนไลน์ ฯลฯ จำเป็นต้องเขียนจดหมายแนะนำตนเอง ชี ้แจงรายละเอียดการทำงาน 

แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบ อาทิ รูปถ่ายร้าน , สัญญาเช่า, 

โฉนดท่ีดิน ฯลฯ เป็นต้น (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 

5. หลักฐานการเงิน 

5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง Statement  รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชี

ที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม่ำเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยู่ใน

บัญชีนั ้นๆไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื ่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ  ครอบคลุมกับ



ค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนา โดย Statement ต้องเป็นฉบับ

ภาษาอังกฤษ  และออกจากธนาคารเท ่าน ั ้น หากผู ้ย ื ่นคำร ้องว ีซ ่า ปร ิ ้นเอกสารผ ่าน 

Internet/Application ท่านจำเป็นต้องนำเอกสารไปให้ธนาคารประทับตราอีกครั้ง 

5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง จำเป็นต้องเขียนหนังสือรับรอง ชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่าง

ตนกับผู้เดินทาง (Sponsor Letter) และขอหนังสือรับรอง/สนับสนุนค่าใช้จ่ายจากทางธนาคาร

เท่านั้น โดยให้บุคคลที่เป็นผู้สนับสนุน (Sponsor) ดำเนินการตามเอกสารข้างต้น พร้อมกับขอ

จดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร                         Bank  Sponsor/Bank Guarantee 

ท่ีออกจากทางธนาคารเท่าน้ัน โดยระบุชื่อผู้สนับสนุนท่ีเป็นเจ้าของบัญชี (Sponsor) และระบุชื่อผู้

เดินทาง/ผู้ที่ได้รับการสนับสนุน เอกสารต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชื่อ - สกุล ให้ตรง

กับพาสปอร์ตที่ใช้เดินทางเท่านั ้น   (กรุณายื่นขอจากธนาคารล่วงหน้า บางแห่งอาจใช้เวลา

ดำเนินการนานถึง 3 วัน) 

หมายเหตุ: ท่านจำเป็นต้องขอรายการเดินบัญชีย้อนหลัง ท่ีออกจากธนาคารเท่าน้ัน (Bank 

Statement) 

** สถานทูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีติดลบ และกองทุนทุกประเภท ** 

6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลสำหรับย่ืนวีซ่าเชงเก้น 

 เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มสำหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับ

ข้อมูลความเป็นจริง เนื่องจากบริษัทฯ ต้องนำส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพื่ออนุมัติคำ

ร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูลส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูต

ตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า หรือ

อาจส่งผลให้ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากย่ิงขึ้น 

 เมื่อท่านชำระเงินมัดจำค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อม

จัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากดำเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็น

การถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ชำระไปแล้วทุก

กรณี 

 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะย่ืนคำร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียม

ใหม่ทุกครั้ง 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือใน

การเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามที่สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ)  ทั้งน้ีบริษัทฯ จะส่ง



เจ้าหน้าท่ีเพื่อไปอำนวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดท้ังช่วยประสานงานกับทางการสถานทูต และหาก

สถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพิ่มเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านจัดส่งเอกสาร

ดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพื่อนำส่งสถานทูตเช่นกัน 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์นำเรียนสถานทูต

เพื่อพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนาม

ของบริษัทฯ 

เอกสารทุกฉบับท่ีใช้ประกอบการย่ืนคำร้องขอวีซ่า ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน !! 

พร้อมแนบสำเนาฉบับภาษาไทย (โดยไม่จำเป็นต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) 

เพื่อความสะดวกในการย่ืนวีซ่า กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ และทางบริษัทไม่มีนโยบายรับ

แปลเอกสาร 

 

แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าเชงเก้น (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) 

โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน )กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ( 

1. ช่ือ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 

2. ช่ือ - สกุลเดิม (ตอนเกิด)     ................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญิง 

4. ท่ีอยู่ตามสำเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

5. ท่ีอยู่พำนักปัจจุบัน กรณีไม่ตรงกับสำเนาทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

6.โทรศัพท์มือถือ (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพท์บ้าน (ถ้ามี) .......................................... 

7. อาชีพปัจจุบัน .................................................... 

    ตำแหน่งงาน (ตรงกับท่ีระบุในหนังสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ช่ือสถานท่ีทำงาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบุอย่างชัดเจน) 

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

ท่ีอยู่ท่ีทำงาน ........................................................................................................................................... 



รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพท์ท่ีทำงาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล์ .......................... 

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

10. สถานภาพ     ⃣    โสด   ⃣    สมรส  ⃣    แต่งงาน(ไม่จดทะเบียน) 

  ⃣    หย่า   ⃣    ม่าย   ⃣    อยู่กินฉันสามี-ภรรยา     ⃣    แยกกันอยู่ 

11. ช่ือ-สกุลคู่สมรส (ถ้ามี) .............................................  วัน/เดือน/ปี เกิด................  สถานท่ีเกิด ..................... 

12. ช่ือ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด................. สถานท่ีเกิด ...................... 

13. ช่ือ-สกุลของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ปี เกิด................  สถานท่ีเกิด ...................... 

14. ท่านมี Passport เล่มเก่าล่าสุด หรือไม่ (ถ้ามี) โปรดระบุ 

      เลขพาสปอร์ต ..................... วันออก ..................... วันหมดอายุ .................. ออกให้ ณ ประเทศ ................... 

15. ท่านเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปีท่ีผ่านมา หรือไม่ (โปรดระบุรหัสประเทศและเลขวีซ่า ............................) 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ได้ต้ังแต่วันท่ี .............................................. ถึงวันท่ี .................................................. 

16. เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่า Schengen ก่อนหน้านี ้

                        ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ปี ท่ีดำเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 

17.  ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตุผลในการปฏิเสธ) ................................................................. 

18. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างการเดินทางและพำนักอยู่ของผู้ร้องขอ 

                 ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อื่นออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/
องค์กร) 

     เช็คเดินทาง     กรุณาระบุช่ือ ............................................................. 

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

   เงินสด 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทาง

สถานทูต         กรณีวีซ่าของท่านไม่ได้รับการอนุมัติทันตามกำหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์

ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 เมื่อท่านได้จองทำการจองโปรแกรมทัวร์ และชำระเงินมัดจำค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 



 - กร ุณาจัดส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต และ  แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลสำหรับยื ่นว ี ซ่า 

(เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)    พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากดำเนินการล่าช้า 

อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์   ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับ

เอกสารที่จะใช้ยื ่นสถานทูต เนื ่องจากข้อมูลทั ้งหมด บริษัทฯจำเป็นต้องดำเนินการนำส่ง

สถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากนำส่งข้อมูลท่ีไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง อาจส่งผลต่อผล

การพิจารณาวีซ่า 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการ

ทำงานของท่านให้ชัดเจน (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชื่อบริษัท, ตำแหน่งงาน, ลักษณะงาน, 

เงินเดือนท่ีได้รับ และวันเดือนปีท่ีเริ่มงาน 

 เมื่อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายสำหรับย่ืนวีซ่า จากเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ 

  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงสำหรับยื่นวีซ่าให้กับบริษัทฯ 

อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ ก่อนถึงวันนัดหมายย่ืนวีซ่า 

          - ท่านจำเป็นต้องนำส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพื่อให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงท่ีผ่าน

มา 

 หมายเหตุ: การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆท้ังสิ้น 

ท้ังน้ีบริษัทเป็นเพียงตัวกลางที่คอยให้บริการ และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน  

 



https://bit.ly/3kJdwJ3 

โปรโมช่ัน โอแพนแชท
https://bit.ly/3iwQOCv

ติดตามโปรโมช่ันไดทุกวัน

รองเรียนการบริการ https://bit.ly/3Ab3eG5

บริการของนิดหนอยทราเวล

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

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

ติดตอสอบถามขอมูลทองเท่ียวเพ่ิมเติม / จองทัวร

รายละเอียดการชําระคาบริการ
ธ.ธนาคารทหารไทยธนชาต
บจก.นิดหนอยทราเวล
298-2-06049-9

ธ.กสิกรไทย สาขาพาราไดซ พารค
บจก.นิดหนอยทราเวล
053-3-93833-7

ธ.ไทยพาณิชย สาขาหน่ึงพัน
บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด
175-250172-2

ธ.กรุงเทพ สาขาถนนแพรกษา
บริษัท นิดหนอย ทราเวล จํากัด
922-0-24284-7

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

รับทําวีซาท่ัวโลก / บริการกรุปเหมา สัมมนา ดูงาน ท้ังในและตางประเทศ

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

แพ็กเกจทัวรตางเประเทศ

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

แพ็กเกจทัวรภายในประเทศ

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

ลองเรือสําราญแมน้ําเจาพระยาและอยุธยา


