
 

 

SEY15 HEAVEN DREAM SWITZERLAND 8วนั5คนื 

จุงเฟรา ซูรคิ ลเูซริน์ อินเตอร์ลาเคน เซอรแ์มท เจนวีา 
 

 

นั่งรถไฟและกระเช้า Eiger Express พิชิต ยอดเขาจงุเฟรา "TOP OF EUROPE" 
สัมผัสวิวหลกัลา้น ชมความสวยงามของ ยอดเขาแมทเธอรฮ์อรน์  ใจกลางหุบเขา "หมูบ่า้นเซอรแ์มท''  

เชค็อนิ เกา้อีส้ามขา ปราสาทซิลยอง ทะเลสาบเบรียนซ์ ทะเลสาบทนู ส้อมยักษ์ สวนเฮอเฮ่อมทั นาฬิกา ไซ้ท์ กลอ็คเค่ 
เมอืงลูเซิร์น สะพานไม้ซาเปล อนุสาวรีย์สิงโตหนิ ชอ้ปป้ิง เมอืงซุก Kirchofer เมอืงซูริค ถนนบานโฮฟซตราสเซอร์ 

 

 

เดินทางโดยสายการบนิ ETIHAD AIRWAYS (EY) 
น ้าหนกัสัมภาระโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง 30 kg. / CARRY ON 7 kg. 

 

วันเดนิทาง 
 

ราคาผู้ใหญ่ ราคาเดก็ เด็ก 2-11 ปี  
ไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว/เดนิทาง
ท่านเดียว เพ่ิม 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ



 

 

05-12 ตุลาคม 66 75,900 

ไมม่ีราคาเดก็ 
( Infant ไม่เกนิ 2 ปี 
ราคา 14,500  บาท) 

66,400 

16,500 

25  

09-16 ตุลาคม 66 76,900 67,400 25  

12-19 ตลุาคม 66 75,900 66,400 25  

19-26 ตลุาคม 66 75,900 66,400 25  

>> ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการ 5,500 บาท << 

วันที ่ โปรแกรมท่องเที่ยว เช้า เที่ยง เย็น โรงแรม 

1 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
EY403 BKK-AUH 20.25-23.40 ทา่อากาศยาน
นานาชาติอาบูดาบี แวะพักเปลีย่นเคร่ือง 

    

2 

ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบูดาบ ี EY051 AUH-GVA 
02.50-07.35 ทา่อากาศยานนานาชาติเจนีวา ประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ – เมอืงเจนีวา – เก้าอี้สามขา – นาฬิกา
ดอกไม้ – น า้พุจรวดเจ็ทโด - เมืองโลซานน์ – สวน
เดอนอ็งตู - รูปปั้ นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา – ศาลา
ไทย - Olympic museum – เมืองเวเว่ย์ – ส้อมยกัษ์ -  
รูปป้ันชาลแีชปปลิน้ - เมืองมองเทรอซ์ 

   Hotel de Chially 3*  
หรือระดับใกล้เคียงกนั 

3 
เมอืงมองเทรอซ์ - รูปปั้ นเฟรดดี เมอร์คิวรี -  ปราสาทซิ
ลยอง -  เมอืงทาซ -  หมู่บา้นเซอร์แมท – ยอดเขาแมท
เทอร์ฮอร์น - สะพาน Kirchbrücke                                                                                                                           

   Hotel Elite Tasch 3* 
 หรือระดับใกล้เคียงกัน 

4 
กรุงเบิร์น – บ่อหมีสีน ้าตาล - นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ – 
เมอืงอนิเตอร์ลาเคน – ทะเลสาบทนู – สวนเฮอเฮ่อมทั – 
Unterseen – Kirchhofer  

   Hotel Central Continental 3* 
หรือระดับใกล้เคียงกนั 

5 

เมอืงอนิเตอร์ลาเคน – เมืองเลาเทอร์บรุนเนนิ – สถานีไอ
เกอร์เกลตเชอร์ – ยอดเขาจุงเฟรา –ปราสาทน า้แข็ง – 
อัลไพน์ เซนเซชัน – สฟงิซ์ฮอลล์ - เมอืงอิเซลท์วอลด์ - 
ทะเลสาบเบรียนซ์ Crash landing on you bridge - 
เมอืงลูเซิร์น                                                                                                                                               

   ibis Styles Luzern 3*  
หรือระดับใกล้เคียงกนั 

6 

เมอืงลูเซิร์น – สิงโตหนิแกะสลกั - ชมสะพานไม้ชาเปล – 
Schwanenplatz – เมอืงซุก - หอนาฬิกา Zytturm 
Zug– เมอืงซูริค – สะพานMünsterbrücke - โบสถ์ 
Fraumünster - โบสถ์ Grossmünster – โบสถ์เซนต์ปี
เตอร์ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอร์                                                                                    

   Intercity Hotel Zurich Airport 
4* หรือระดับใกล้เคียงกนั 



 

 
◼ FLIGHT:  
DEPARTURE EY403     BKK-AUH  20.25-23.40   
  EY051     AUH-GVA  02.50-07.35 
RETURN    EY074     ZRH-AUH  11.00-18.55   
  EY402     AUH-BKK  22.50-08.20   
 
 

 

 

 

 

 

 

17.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน ETIHAD 
AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเคร่ือง  

20.25 น.  น าท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดย สายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY403 
23.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตอิาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมเิรตส์ แวะพักเปลีย่นเคร่ือง 
 

 

 

 
02.50 น.  น าท่านเดินทางสูถ่ึง ท่าอากาศยานนานาชาติเจนีวา โดย สายการบนิ ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY051  

7 

เมอืงซูริค -  ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค  
EY074 ZRH-AUH 11.00-18.55  
ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด แวะพักเปลีย่นเคร่ือง   
EY402  AUH-BKK 22.50-08.20   

    

8 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม-ิกรุงเทพฯ     

วันทีห่นึ่ง        กรุงเทพฯ – ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ -ท่าอากาศยานนานาชาติอาบดูาบี แวะพักเปลีย่นเคร่ือง 

                                                                                                                    

วันที่สอง     ท่าอากาศยานนานาชาติเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ – เมืองเจนีวา – เก้าอี้สามขา – นาฬิกาดอกไม้ – น ้าพุจรวดเจ็ทโด  
                    เมืองโลซานน์ – สวนเดอน็องตู - รูปปั้ นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา – ศาลาไทย - Olympic museum – เมืองเวเว่ย์ – 
                    ส้อมยักษ์ -  รูปป้ันชาลีแชปปลิ้น - เมอืงมองเทรอซ์                        อาหาร เที่ยง,เยน็
                       
                        



 

07.35 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น าท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการ
ทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง) ตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้วน าท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา (Geneva) (ระยะทาง 7 ก.ม. / 30 นาที) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางทางการเงิน 
และ การทูตตั้งอยู่มากที่สุดในโลก เป็นเมืองใหญ่อันดับ
สองของประเทศ (รองจากเมืองซูริค)  พาท่านถ่ายรูป
เช็คอินแลนด์มาร์คชื่อดัง  เก้าอี้สามขา (The broken 
chair) ถูกสร้างขึ้นในปี 1997 โดยตั้งอยู่ที่ จัตุรัส Place 
des Nations เป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเจนีวา โดยตัว
เก้าอี้ตั้งประชันหน้าประตูทางเข้าส านักงานสหประชาชาติ 
สร้างขึ้นหลังจากการประชุมนานาชาติที่ประเทศแคนาดา 
ความหมายของมันก็เพ่ือเป็นการต่อต้านสงครามและ
เก้าอี้สามขาก็เปรียบเสมือนผู้เคราะห์ร้ายจากสงคราม
นั่นเอง จากนั้นน าท่านเช็คอิน นาฬิกาดอกไม้ (Flower 
Clock)ท จุดถ่ายรูปส าคัญตั้งอยู่ด้านหนึ่งของสวน 
Jardin Anglais ที่ติดกับถนน มองข้ามไปจะเห็น ร้านสินค้าแบรนดเ์นมมากมาย ดอกไม้จะถกูจัดเรียงให้มีสสีัน จากนัน้แวะ
ถ่ายภาพกบั น ้าพุจรวดเจ็ทโด (Jet d-Eau) ที่มีน ้าพุพุ่งสูงถึง 400 ฟุตเหนือทะเลสาบเจนีวา นอกจากเต็มไปด้วยพ้ืนที่สี
เขียวแล้ว ยังมีพ้ืนที่เขตเมืองเก่าที่มีตรอกซอกซอยที่มีความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) 
น าท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) (ระยะทาง 65 ก.ม. / 1 ชม.) เมืองเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ติดกับทะเลสาบเจนีวา
ทางด้านเหนือ มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มีภูเขาโอบล้อม พร้อมทั้งทะเลสาบกว้างใหญ่ บ้านเรือนเต็มไปด้วยตึกและอาคาร
รูปทรงคลาสสิก จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยที่ สวนเดอน็องตู (Le Denantou) เป็น สวนสาธารณะขนาด
ใหญ่ โดยบริเวณหัวมุมของสวน จะมีบันไดเล็ก และเดินเลยขึ้นไปอีกนิดหน่อยสวนสาธารณะที่มี รูปปั้ นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิด
ปาก ปิดตา (Three monkey monuments) อันเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว์  และ ถ่ายรูปกับ 
ศาลาไทย (Pavillon Thaïlandais) ที่รัฐบาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ ถ่ายภาพด้านนอกที่ 



 

Olympic museum พิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเร่ืองราวเกี่ยวกับโอลิมปิค ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบเจนีวา รอบๆพิพิธภัณฑ์ยังมี
ส่ิงบอกเล่าเร่ืองราวมากมาย เช่น ลู่ว่ิง หรือรันเวย์ร้ัวไม้อีกด้วย  

 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (Vevey) (ระยะทาง 26 ก.ม./ 
30 นาที) เมืองที่แสนโรแมนติกและนา่รัก ต้ังอยู่ในรัฐโวของ
สวิตเซอร์แลนด์ นักท่องเที่ยวต่างก็ขนานนามเวเว่ย์ให้เป็น
ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส Pearls of the Swiss Riviera แวะ
ถ่ายรูปกับจุดไฮไลท์ของเมือง เร่ิมต้นที่ ส้อมยักษ์ (The 
Fork) ส้อมยักษ์นี้เป็นผลงานของศิลปินสวิส Jean-Pierre 
Zaugg ส ร้ า ง ขึ้ น เ พ่ื อ เ ฉ ลิ ม ฉ ล อ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์  
Alimentarium คร้ังแรกที่ส้อมยักษ์ได้ปักลงในทะเลสาบ
คือปี 1995 แต่อยู่ได้เพียงปีเดียว ส้อมยักษ์ถูกย้ายไปอยู่ใน
สวนเมืองลูเซิร์นมากกว่าสิบปี ก่อนที่ชาวเมือง เวเว่ย์จะยื่น
เร่ืองเพ่ือทวงคืนส้อมนี้ส าเร็จ และกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง เป็นแหล่งท่องเที่ยวส าคัญเคียงคู่กับ รูปปั้ นชาลีแชป
ปลิ้น (Charlie Chaplin) ศิลปินชาวอังกฤษที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงในอเมริกาที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากและเขาเลือกเวเว่ย์
เป็นสถานที่พักกายใจในบั้นปลายของชีวิต น าท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) (ระยะทาง 10 ก.ม./ 30 นาที) 
เป็นเมืองเล็กๆน่ารักริมทะเลสาบเจนีวา ที่ล้อมรอบด้วยไร่ไวน์และมีแบล็คกราวด์เป็นเทือกเขาแอลป์  

เย็น     รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) 
ที่พัก : Hotel de Chially 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

   (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง) 
 

 
 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3) 
พาท่านเที่ยวเช็คอิน รูปปั้ นเฟรดดี เมอร์คิวรี (Freddie Mercury Status) เขาเป็นนักร้อง นักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์
ชาวบริติช เป็นที่รู้จักดีในฐานะนักร้องน าวงควีน วงร็อกที่มีชื่อเสียงมาก ๆ  บุคคลโด่งดังไปทั่วทะเลสาบเจนีวา  ถ่ายภาพ
ด้านหน้า ปราสาทซิลยอง (Chillon castle) ปราสาทสไตล์กอทิกแห่งมองเทรอซ์ เป็นปราสาทแห่งตระกูลซาวอย อายุ
เก่าแก่กว่า 1,000 ป ีเป็นปราสาทแห่งความภูมิใจของชาวสวิส 

 

วันทีส่าม       เมอืงมองเทรอซ์ - รูปปั้ นเฟรดดี เมอร์คิวรี -  ปราสาทซิลยอง -  เมอืงทาซ -  หมู่บา้นเซอร์แมท – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น   
                     สะพาน Kirchbrücke                                                                                                                          อาหาร เช้า,เทีย่ง,เยน็ 
                      
                        



 
 

 

 

 

 

 

เที่ยง   รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่4) 
น าทุ กท่ าน เดิ นทางสู่  เ มื องทาซ  (Tasch) 
(ระยะทาง 140 ก.ม. / 2 ชม.) น าท่านเดินทางสู่ 
หมู่บ้านเซอร์แมท Zermatt ด้วย Shuttle Train 
จากสถานีรถไฟทาซสู่สถานีรถไฟเซอร์แมท 
(ราคาทัวร์รวมค่าโดยสารส าหรับการเดินทางสู่
เซอร์แมทแล้ว) ให้ท่านเดินเที่ยวชมหมู่บ้านเซอร์
แมทที่มีบรรยากาศสบายๆล้อมด้วยเขาสูง
สวยงาม เป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศ
เพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น ้ามันเช้ือเพลิง 
แต่ใช้แบตเตอร่ีเท่านั้น เซอร์แมทเป็นเมืองที่มี
ประชากรน้อยมาก และอาชีพหลักของคน
พ้ืนเมือง คือพนักงานโรงแรมและร้านอาหาร ซ่ึง
รายได้หลักของเมืองนี้มาจากการท่องเที่ยว
ในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว ในวันที่อากาศ
เอื้ออ านวย จากเมืองด้านล่างนี้ถ้าสภาพอากาศ
ดีและสดใด จะสามารถมองเห็น ยอดเขาแมท
เทอร์ฮอร์น ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรง
สวยที่สุดในสวิส ที่ความสูง 3,833 เมตรเหนือ
ระดับน ้าทะเล ซ่ึงความสูงของยอดเขาแมท
เทอร์ฮอร์น สูงเด่นเป็นสง่าท่ามกลางเทือกเขา
แอลป์ และมีรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ของแมทเทอร์ฮอร์น แบบสามเหลี่ยมคล้ายปิรา
มิดที่จุดสูงสุดบนยอด และมีความโดดเด่นไป
อีกเมื่อเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ ได้ เป็นโลโก้
ของช็อคโกแล็ตดังทับเบอร์โรน จากนั้นพาท่าน
แวะเชค็อนิ สะพาน Kirchbrücke จะเป็นบริเวณ
ที่มีแม่น ้า Vispa ไหลผ่าน สีของแม่น ้านี้จะมีสี
เป็นสีเทาๆ เพราะเกิดจากการละลายของทาน
น ้าแข็ง จากตรงสะพานสามารถมองเห็นยอด



 

เขา Matterhorn ได้อีกด้วย ให้เวลาท่านอิสระเลือกเดินชมบรรยากาศความสวยงามของหมู่บ้านเซอร์แมทตามอัธยาศัย 

หรือ Optional tour!! นั่งรถไฟสาย Gornergrat bahn หรือที่รู้จักกันในชื่อ รถไฟไต่เขา ขึ้นสู่ยอดเขากอร์นเนอร์แกรต 
(Gornergrat) เพ่ือชมความสวยงา มของยอดเขา Matterhorn โดย สถานีรถไฟตั้งอยู่ในเมือง Zermatt รถไฟขึ้นเขา 
Gornergrat เส้นทางนี้ใช้เวลา 33 นาทีจาก Zermatt ไปยัง Gornergrat รถไฟเร่ิมปีนข้ึนไปในระดับความสูงมากกว่า 
1,500 เมตรถึง 3,100 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ท่านสามารถแวะลงที่สถานีกลาง Findelbach, Riffelalp, Riffelberg 
และ Rotenboden ในแต่ละสถานีจะมีไฮไลท์ของธรรมชาติพร้อมวิวของ Matterhorn สถานีส่วนใหญ่ปกคลุมด้วยหิมะ
เกือบตลอดทั้งปี อิสระตามอธัยาศัยจนถงึเวลานดัหมาย (ค่านั่งรถไฟสาย Gornergrat bahn ไม่รวมในค่าทัวร์ ราคาอาจมี
การปรับเปลี่ยนโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือซ้ือล่วงหน้าอย่างน้อย 7-14วันก่อนเดินทาง ) 

เย็น     รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) 
ที่พัก : Hotel Elite Tasch 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 

   (ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง) 
 

 

 

 

 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่6) 
น าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Bern) (ระยะทาง 230 ก.ม. / 3.30 ชม.) นครหลวงอันงามสง่าของประเทศ และเป็นเมือง
มรดกโลกอันล ้าค่าที่ได้รับการอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบันเบิร์น ถูกสร้างข้ึนในยุคกลางของยุโรปองค์การยูเนสโก้ประกาศให้ส่วน
หนึ่งของเบิร์นเป็นเมืองมรดก  

เที่ยง    รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่7) 
พาทุกท่านเยี่ยมชม บ่อหมีสีน ้าตาล (Bear Pit) เมื่อมาถึงเมืองนี้ก็ต้องแวะเข้ามาชมเจ้าหมีก่อน ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของ
กรุงเบิร์นที่ว่าสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น เพราะว่ามีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ ตั้งแต่สมัยผู้ครองเบิร์นในยุคนั้นได้ออกล่า
สัตว์ สัตว์ตัวแรกที่ล่าได้ คือ หมี นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ (ZYTGLOGGE) หอนาฬิกายุคกลางที่มีชื่อเสียงที่สุดของย่านเมอืง
เก่าเบิร์น ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 อายุ 800 ปี มีโชว์ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ปัจจุบันเป็นหนึ่งใน
สัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของกรุงเบิร์น  

 

วันที่สี่       กรุงเบิร์น – บ่อหมีสีน ้าตาล - นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ – เมืองอินเตอร์ลาเคน – ทะเลสาบทูน – สวนเฮอเฮ่อมัท – Unterseen –  
                Kirchhofer                                                                                                                                               อาหาร เช้า ,เที่ยง,เย็น
                       
                        



 

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองอินเตอร์ลาเคน (Interlaken) (ระยะทาง 60 ก.ม. / 1 ชม.) เมืองตากอากาศเล็กๆที่สวย
เหมือนในฝัน เป็นเมืองแห่งสองทะเลสาบ ต้ังอยู่ระหว่างทะเลสาบ ทูน Thun และทะเลสาบเบรียนซ์ Bienz ล้อมรอบด้วย
ภูเขามีทิวทัศน์บริสุทธิ์และสวยงามมาก แวะให้ทา่นถา่ยภาพกบั ทะเลสาบทูน (Lake Thun) เป็นทะเลสาบบริเวณเทือกเขา
แอลป์ ในอดีตทะเลสาบแห่งนี้เป็นทะเลสาบผืนเดียวกับทะเลสาบเบรียนซ์ เคยมีชื่อว่า ทะเลสาบเว็นเดิล (Wendelsee) แต่
ในคริสต์ศตวรรษที่ 10 ทะเลสาบเวนเดิลก็แยกออกเป็นสองทะเลสาบ คือทะเลสาบทูน กับทะเลสาบเบรียนซ์ โดยมีแม่น ้า
อาเรเป็นแม่น ้าที่คอยเช่ือมทะเลสาบทั้งสองแทน โดยที่แม่น า้อาเรจะไหลจากทะเลสาบเบรียนซ์ มาสู่ทะเลสาบทูน เนื่องจาก
ผิวน ้าของทะเลสาบบรีเอินซ์นั้นอยู่สูงกว่าของทะเลสาบทูน สวนเฮอเฮ่อมัท (Hohematte) พ้ืนที่เปิดโล่งสีเขียวของเมือง 
เป็นสนามหญ้าสีเขียวกว้างใหญ่อยู่หน้าโรงแรม The VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & Spa มีวิวอันสวยงามซ่ึง
สามารถมองเห็น 3 ยอดเขาได้ทั้งยอดเขาไอเกอร์ (Eiger), เมินช์ (Mönch) และยอดเขายุงเฟรา(Jungfraujoch) อิสระให้
ท่านเดินเล่นและไปถ่ายภาพกับ ย่านเมืองเก่า Old Town 
หรือเรียกว่า Unterseen ต้ังอยู่เลียบกับแม่น ้าอาเร่ บริเวณ
เชิงเขา Harder เมืองเก่าแห่งนีก้อ่ตัง้มาตั้งแต่ปี1471 อาคาร
หลายๆ แห่งยังคงถูกอนุรักษณ์เอาไว้อย่างดี  จากนั้นน า
ท่านไปช้อปป้ิงร้านนาฬิกาที่มีชื่อเสียง Kirchofer ที่มีแบ
รนด์ดังกว่า 70 แบรนด์ เช่น PATEK PHILIPPE, CARTIER, 
BLANCPAIN, CHANEL, BVLGARI, HERMES, PIAGEL 
และแบรนด์ช้ันน าอกีมากมาย ทั้งยังมี เคร่ืองประดับ, เคร่ือง
หนัง และเคร่ืองส าอางอีกด้วย อิสระให้ท่านได้เลือกช้อป
เลือกซ้ือกันได้ตามอัธยาศัย 

เย็น            รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่8) 
ที่พัก : Hotel Central Continental 3* หรือระดับใกล้เคียง

กัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัด
หมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง) 
 

 

 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่9) 

วันที่ห้า       เมืองอินเตอร์ลาเคน – เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน – สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ – ยอดเขาจุงเฟรา –ปราสาทน ้าแข็ง – 
                   อัลไพน์ เซนเซชัน – สฟงิซ์ฮอลล์ - เมืองอิเซลท์วอลด์ - ทะเลสาบเบรียนซ์ Crash landing on you bridge - เมืองลูเซิร์น                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                 อาหาร เช้า,เที่ยง,เยน็ 
                      
                        



 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน (Lauterbrunnen) (ระยะทาง 19  ก.ม. / 30 นาที) จากนั้นน าท่านเดินทางโดย
รถไฟ 2nd CLASS สู่ สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ (Eigergletcher station) ซ่ึงเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟจุงเฟราที่จะน า
ผู้โดยสาร ยอดเขาจุงเฟรา (JUNGFRAUJOCH) จุดที่สูงที่สุดของยุโรป บนเทือกเขาแอลป์ ล้อมรอบด้วยภูเขาไอเกอร์ 
เมินช์ และจุงเฟรา นอกจากนี้ที่นีย่ังเป็นบริเวณแรกในเทือกเขาแอลป์ทีไ่ด้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย น าทา่น

เที่ยวชม ปราสาทน ้าแข็ง (Ice palace) สร้างข้ึนจากกองน ้าแข็งที่ก่อตัวอยู่ใต้ระเบียงชมวิวลงไป 20 เมตร เป็นจุดถ่ายรูป
สวยๆที่นี่ซ่ึงเกิดจากไกด์ภูเขา 2 คนได้เร่ิมสลักน ้าแข็งเข้าไปเป็นโถงกว้างขนาด 1,000 ตารางเมตร โดยใช้เพียงส่ิวเจาะ
น ้าแข็งและเลื่อยในปี 1930 โดยท าทางเดินเหมอืนโพรงถ ้าเข้าไป เพ่ือชมรูปสลักน ้าแข็งต่างๆ อุณหภูมิภายในถ ้าจะคงทีอ่ยู่
ที่ -3 องศา อัลไพน์ เซนเซชัน(Alpine Sensation Adventure Tunnel)หนึ่งในสถานที่เที่ยวของจุงเฟรา อุโมงค์ความ
ยาว 250 เมตร แสดงเร่ืองราวของการรถไฟจุงเฟราและการพัฒนาของการท่องเที่ยวในเขตเทือกเขาแอลป์ มีจอภาพ
ยนตร์ 360 องศาที่สฟงิซ์ฮอลล์ โดยภาพยนตร์จะน าพาผู้ชมเข้าสู่โลกอัลไพน์ที่ล้อมรอบจุงเฟรา สฟงิซ์ฮอลล์ (Sphinx 
Observatory) ขึ้นลิฟต์ที่เร็วที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ไปเพียง 25 วินาทีก็จะถึงห้องชมวิวที่จะมองเห็นธารน ้าแข็งได้ในทุก
สภาพอากาศ ซ่ึงในวันฟา้ใสจะสามารถเปิดออกไปยังลานชมวิวกลางแจ้งที่อยู่สูงจากระดับน ้าทะเล 3,571 เมตร พร้อมวิว
ธารน ้าแข็งอเล็ตช์ มองเลยไปถึงฝร่ังเศส เยอรมนีและอิตาลีได้อีกด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่10) 

จากนั้นน าท่านเดินทางลงจากยอดเขาจุงเฟรา  โดยรถไฟ 2 nd  CLASS จากสถานี  Lauterbrunnen สู่สถานี  
Eigerglertcher เพ่ือนั่งกระเช้าลอยฟา้ Eiger Express กลับสู่ สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ (Eigergletcher station) (ตั๋ว
กระเช้าลอยฟ้าและรถไฟรวมในค่าทัวร์แล้ว) และพาทุกทา่นเดินทางสู่ เมืองอิเซลทว์อลด์ (Iseltwald) (ระยะทาง 27 ก.ม. / 
45 นาที) เป็นชุมชนขนาดเล็กที่มีการใช้ชีวิตกันอยู่อย่างเป็นธรรมชาติมาก ซ่ึงเหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการหลีกหนีจากความ
เป็นอยู่ในเมืองอย่างแท้จริง เพราะที่นี่มีร้านอาหารเพียงไม่กี่ร้าน ส่วนร้านมินิมาร์ทแทบจะหาไม่ได้เลย ส่ิงที่ถือว่าเป็น
รางวัลของที่นี่คือทิวทัศน์ความงามตามธรรมชาติที่มี ทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz Lake) อยู่เบื้องหลัง ที่นี่ก็เป็นอีกสถานที่



 

หนึ่งที่คนนิยมมาเดินท่องเที่ยว และถ่ายกับสะพานชื่อดงัทีเ่ป็นทีถ่่ายท าซีรี่ย์ชื่อดัง Crash landing on you หรือสหายผู้
กองนั้นเอง จนสะพานนี้ได้รับชื่อใหม่ว่า Crash landing on you bridge ในฉากที่พระเอกนั่งเล่นเปียโนซ่ึงเป็นภาพจ า
ของแฟนๆซ่ีร่ีย์เร่ืองนี้ทุกท่าน น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (ระยะทาง 60 กม. / 1 ชม.)  ในเมืองลูเซิร์นส่วนใหญ่รวมตัว
กันในเขตเมืองเก่าและบริเวณทะเลสาบ 

เ ย็ น           

  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่11) 
ที่พัก : ibis Styles Luzern 3* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง) 
 

 

 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่12) 
พาท่านเดินทาง เช็คอินที่เที่ยวเมืองลูเซิร์น เร่ิมจากสัญลักษณ์ของเมืองคือ สิงโตหินแกะสลัก  (Dying Lion of 
Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเป็นอนุสรณ์ร าลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิตที่เกิดจาก
การปฏิวัติในฝร่ังเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซ่ึงมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่าน 
แม่น ้ารอยส์ (Reuss  River) ซ่ึงเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์นเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป 
สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคาคลุมสะพานมภีาพวาดประวัติศาสตร์ของชาวสวิสตลอดแนวสะพาน อิสระเดินเลน่ที ่
Schwanenplatz ที่นี่เป็นแหล่งช้อปป้ิงหลักส าหรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนลูเซิร์น มีร้านค้ามากมายที่นี่ ร้านกาแฟ 
ร้านอาหาร มีโรงงานนาฬิกาโรเล็กซ์ในบริเวณนี้ด้วย ร้านค้ารอบๆขายงานฝีมือสวิสท้องถิ่น ร้านค้าบางร้านขายของที่
ระลึก ช็อคโกแลต เคร่ืองประดับ ฯลฯ   

วันที่หก      เมืองลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก - ชมสะพานไม้ชาเปล – Schwanenplatz – เมืองซุก - หอนาฬิกา Zytturm Zug –  
                  เมืองซูริค - สะพาน Münsterbrücke - โบสถ์ Fraumünster - โบสถ์ Grossmünster – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ –  
                  ถนนบานโฮฟซตราสเซอร์                                                                                                                     อาหาร เช้า,เที่ยง,เยน็ 
                      
                        



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่13) 

น าท่านเที่ยวชม เมืองซุก (ZUG) (ระยะทาง 31 ก.ม./ 1 ชม.)  
เป็นเมื่องที่ร ่ารวยที่สุดในประเทศ และซุกเป็นเมืองที่ติด
อันดับหนึ่งในสิบของโลกเมืองที่สะอาดที่สุด เป็นเมืองเก่าที่
คงความสวยงามของพ้ืนหินแบบยุโรปในยุคกลาง และยัง
เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนทะเลสาบ น าท่านถ่ายภาพกับ หอ
นาฬิกา Zytturm Zug ซ่ึงเป็นผลงานช้ินเอกอีกช้ินหนึ่งที่
ตั้งอยู่ในเมืองซุกเป็นหอคอยสูง 52 เมตรที่มีหลังคาที่มี
ลวดลายโดดเด่นเป็นสีฟ้าขาว และนาฬิกาที่ตั้งอยู่เป็น
นาฬิกาดาราศาสตร์ ที่สามารถบอกข้างขึ้นข้างแรมของ
พระจันทร์ บอกวันในสัปดาห์ได้ด้วย น าท่านเดินทางสู่  
เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 35 กม./ 45 นาที) เป็นเมืองที่
มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเป็นเมือง
หลวงของรัฐซูริค น าท่านเก็บภาพความประทับใจกับ
สถานที่ต่างๆ สะพาน Münsterbrücke หรือเป็นที่รู้จักกัน
ในนาม Helmhausbrücke เป็นสะพานข้ามถนนและเดนิเทา้
ที่เปิดข้ึนในปี 2381 ต้ังอยู่เหนือแม่น ้า Limmat ในใจกลาง
เมืองซูริค สะพานสามารถเดินข้ามไปมาได้ ระหว่างสองฝ่ัง
ของโบสถ์ส าคัญของซูริคฟากนงึม ีโบสถ์ Fraumünster ที่
เลื่องชื่อเร่ืองความงดงามของกระจกสี ซ่ึงโบสถ์นับเป็น
ไฮไลท์ของเมืองชูริคเลยก็ว่าได้ เป็นโบสถ์นิกายโปรแตสแตนท์ที่มีจุดเด่นอยู่ที่เป็นหอคอยตึกคู่แฝด และสถาปัตยกรรม
แบบโรมัน และอีกฝากเป็น โบสถ์ Grossmünster ออกแบบมาในรูปแบบประตแูกะสลกัในศิลปะยุคกลาง อิฐหินถูกใช้ในการ
ก่อสร้างตัวโบสถ์ ยังมีการตกแต่งด้วยหน้าต่างกระจกที่มีสีสันทันสมัยโดยจิตรกรชาวสวิส Augusto Giacometti โบสถ์
เซนต์ปีเตอร์ (St. Peter’s Church) ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค ไฮไลท์ที่ส าคัญคือมีหอนาฬิกาขนาดใหญ่โดย
หน้าปัดของหอนาฬิกามีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8.7 เมตร ขึ้นชื่อว่าเป็นหอนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป จากนั้นอิสระให้
ท่านช้อปป้ิงตามอธัยาศัยที ่ถนนบานโฮฟซตราสเซอร์ (Bahnhofstrasse) ถนนนี้ความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร ที่รู้จัก
ในระดับนานาชาติว่าเป็นถนนช้อปป้ิง มีร้านค้าให้ได้เลือกซ้ือของกันมากมาย ได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนที่แพงที่สุดใน
โลก ไม่ว่าจะเป็น Gucci, Armani, Prada, Chanel, Dior, Burberry, เป็นต้น 

https://www.talontiew.com/fraumunster-zurich/
https://www.talontiew.com/st-peters-church-zurich/
https://www.talontiew.com/st-peters-church-zurich/


 

เย็น            รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่14) 
ที่พัก : Intercity Hotel Zurich Airport 4* หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนเดินทาง) 
 

 

เช้า             รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่15) 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค เพ่ือเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ 

11.00 น.     เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน ETIHAD AIRWAYS เทีย่วบนิที่ EY074 
18.55 น.    เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง 
22.50 น.   เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดย สายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY402 

 

 

08.20 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ 
*********************************** 

 

หมายเหต*ุ โปรแกรมอาจมกีารสลับวันหรือเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
ข้ึนอยู่กับตามสถานการณ์ทอ้งถิน่ สถานที่ทอ่งเที่ยว เทศกาล หรือ สภาพอากาศท้องถิน่ ณ เวลานัน้  
ทั้งนีก้ารเปลี่ยนทางบริษัทจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของทุกทา่นเปน็หลักส าคัญ 

 

 

 

 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทางออกและเดินทางกลับประเทศไทย-ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 
► การเดนิทางคร้ังนี้จะตอ้งมจี านวน 10 ท่านขึน้ไป กรณีไม่ถงึจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยนท์ัวร์กับบริษัทที่มโีปรแกรมใกล้เคยีงกนั 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดนิทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งใหท้า่นทราบล่วงหนา้ก่อนการเดนิทาง 15 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีทีผู้่เดินทางไมถ่ึง15ทา่นและทา่นยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท
จะท าการแจ้งใหท้า่นทราบก่อนล่วงหนา้ 
► ในกรณีทีล่กูค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหนา้ที่ของบริษัทฯ กอ่นทกุคร้ัง มฉิะนัน้ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน   
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ทา่นละ 30,000 บาท + ค่าบริการท าวีซ่า 5,500 บาท (35,500 บาท) 
 กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกขอ้มูลยืน่วีซ่าพร้อมเอกสารช าระมดัจ าค่าทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลอืช าระ 20-25 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบริษัทฯตอ้งออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดนิทางท่านจ าเปน็ตอ้งช าระ
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่านัน้ 

วันที่เจ็ด     เมืองซูริค -  ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค - ท่าอากาศยานนานาชาติฮามัด  แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง       อาหาร เช้า 
                      
                        

วันที่แปด   ทา่อากาศยานสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ 
 

                                                                                                                    



 

 
**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและ
จ านวนหนา้หนงัสือเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นส่งใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ
ไมร่บัผดิชอบกรณพีาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 

 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร์  
1.  ยกเลกิการเดนิทาง 30 วันกอ่นการเดนิทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใชจ้่ายตามที่ เกดิข้ึนจริงเช่น ค่าวี
ซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ค่ามดัจ าโรงแรม ค่าวีซ่า  หรืออืน่ๆ)  

2. ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดนิทางคืนมดัจ า 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกดิข้ึน จริงเชน่ ค่าวีซ่า 
ค่ามดัจ าตัวเคร่ืองบนิ  ค่ามัดจ าโรงแรม หรืออืน่ๆ )  

3. ยกเลกิการเดินทางนอ้ยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เกบ็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุใน โปรแกรม 
4. กรณีผู้เดนิทางถกูปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
5. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าทา่น
สละสิทธิ์ ไมอ่าจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางไดจ้ะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง 

7. กรณีวีซ่าถกูปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง  
8. ตามพระราชบัญญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเที่ยว การยกเลกิการเดนิทางของ
นกัทอ่งเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจน าเทีย่วมีค่าใช้จ่ายที่ได้จา่ยจริงเพ่ือเตรียมการจดัน าเที่ยว ใหน้ ามาหกัจากเงินค่าบริการที่
ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจน าเทีย่วแสดงหลกัฐานใหน้กัทอ่งเทีย่วทราบ เชน่ ค่าวีซ่า ค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ค่าโรงแรม 
หรืออืน่ๆ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
(บริษัท ด าเนนิการให้ กรณียกเลกิทั้งหมด หรืออย่างใดอยา่งหนึ่ง ไมส่ามารถรีฟนัด์เป็นเงินหรือการบริการอื่นๆได้) 

1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบั ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น   
2. ค่าที่พักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคยีงกนั  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันทีเ่ข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพักเด่ียวเพ่ิม) 
หรือเป็นการเพ่ิมเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ 
บริษัทขอจัดที่พักในเมืองใกล้เคียงแทน โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศที่สามารถปรับควบคุมความเย็น
ได้ภายในห้องพัก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี  
4. ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ที่นั่งเป็น Business Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อน
วันได้ ใน กรณีที่ท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือสอบถามราคาอีกคร้ัง และการจัดที่นั่ง
ของผู้เดินทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพ่ือแทรกแซงได้  
5. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ขา้งตน้  
6. เจ้าหน้าทีบ่ริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  



 

7. ค่าน า้หนกักระเป๋า สมัภาระโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง 30 กิโลกรัม ถอืขึ้นเคร่ืองได้ 7 กโิลกรัม และค่าประกนัวินาศภัยเคร่ืองบนิ
ตามเง่ือนไขของแต่ละสายการบินทีม่ีการเรียกเก็บ และกรณีน ้าหนกัสัมภาระเกนิทา่นต้องเสียค่าปรับตามที่สายการบนิเรียก
เก็บ  
8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel 

แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ 
ซ่ึงเกิดข้ึนภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลทีป่ระกนัครอบคลุมการรักษาเทา่นัน้ (เข้ารับรักษาใน
รูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิม
วงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์
ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนโีดยทั้งนีก้ารท าประกนันี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับ
ให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและ
ข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่
บริษัทฯ 

9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จา่ย 3% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. ค่าท าหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วต่างๆ  จากทา่น 
2. ค่าบริการและยืน่วีซ่าเชงเก้น 5,500 บาท 
3. ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่นอกเหนอืจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เคร่ืองดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เปน็ตน้  
4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรียกเก็บ)  
5. ค่าภาษีน ้ามนัทีส่ายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเคร่ืองบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
7. ค่าพนกังานยกกระเป๋าที่โรงแรม 
8. ค่าทปิไกด์ คนขบัรถ ทา่นละ 50 CHF /ทา่น  ส าหรับหัวหนา้ทัวร์แล้วแต่ความประทบัใจ  
 
กรณวีซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้
จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ 
 
หมายเหต ุ: กรุณาอา่นศึกษารายละเอียดทั้งหมดกอ่นท าการจอง เพ่ือความถกูตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหว่างทา่นลูกค้า
และบริษัท ฯ และเมือ่ท่านตกลงชาระเงินมดัจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับ
เง่ือนไขข้อตกลงตา่งๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการข้ึนในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม 
และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  



 

6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเง่ือนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี/ปลอดบุหร่ี
ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ
รับประกันได้   
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย14วันก่อนการเดินทาง 
มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
12. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel 
แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึง
เกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาใน
รูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหนา้ทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงิน
คุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์ประกันภัย  
ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน า
เที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านัน้ แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติม
จากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ 
13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ  ทั้งส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น  
14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง 
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

ประกอบการยื่นค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ 
ระยะเวลาด าเนนิการพิจารณาวซีา่ 25-30 วนัท าการ 

ผูส้มคัรตอ้งเดนิทางมาแสดงตวั และสแกนลายนิว้มอื ตามวนัเวลานดัหมายยืน่วซีา่ 
โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที่ เนื่องจากสถานทตูมกีารเปลี่ยนแปลงขอ้ก าหนดเงื่อนไข 

รวมถงึเอกสารที่ใชส้ าหรบัยื่นค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ปน็ประจ า 

 
 

1. พาสปอร์ตเล่มปัจจุบัน (Passport) 
มีอายุไม่ต ่าน้อยกว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 

และมีจ านวนหน้าคงเหลือ ไม่น้อยกว่า 3 หน้า เพ่ือให้ทางสถานทูตติดแปะหน้าวีซ่าเชงเก้น 
(หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อนจัดส่งให้กับเจ้าหน้าที) 

 
หมายเหตุ: หากพาสปอร์ตเล่มเก่าของท่าน เคยได้รับวีซ่าเชงเก้น อเมริกา และแคนาดา 
กรุณาถ่ายส าเนาหน้าพาสปอร์ตเล่มเก่า และส าเนาหน้าวีซ่าที่เคยได้รับ จัดส่งให้กับทางบริษัทฯ  
 
 

2. รูปถ่าย จ านวน 2 ใบ (Photo) 
ถ่ายภาพสี ใบหน้ามองตรง ฉากหลังสีขาว (ขนาด 2x1.5นิ้ว หรือ 4.5x3.5เซ็นติเมตร) 

รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3 เดือน ห้ามตกแต่งรูป, ห้ามสวมแว่นตา, ห้ามใส่เครื่องประดับ, ห้ามใส่คอนแทคเลนส์, ห้ามเห็นฟนัโดยเด็ดขาด 
รูปถ่ายต้องเปิดให้เห็นหน้าผาก และเห็นใบหูชัดเจน โดยต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น 

(ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 70-80 % ของขนาดภาพ) 

 
 
 



 

 
 

** ห้ามขีดเขียน แม็ก หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซึ่งอาจส่งผลให้รปูถ่ายช ารุด และไม่
สามารถใช้งานได้ ** 

 
 

3. เอกสารส่วนตัว (Personal evidence) 
 - ส าเนาทะเบียนบ้าน / ส าเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมีเอกสารอื่นๆ เพ่ิมเติม (ถ้ามี) ท่านจ าเป็นต้องย่ืนเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 - ส าเนาทะเบียนสมรส / ส าเนาใบหย่าร้าง / ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 
 - ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล (จ าเป็น หากเคยมีการเปลี่ยนแปลง) 
กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จ าเป็นต้องย่ืนเอกสารเพ่ิม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

- ส าเนาสูติบัตร / ส าเนาใบเกิด (ของเด็ก) 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ที่มีอ านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 
- ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร 
  (ของบิดาและมารดา ที่มีอ านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 
 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า18ปี (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จ าเป็นต้องย่ืนเอกสารเพ่ิม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
- ส าเนาสูติบัตร / ส าเนาใบเกิด (ของเด็ก) 
- ส าเนาทะเบียนบ้าน (ของบิดาและมารดา ที่มีอ านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 
- ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร 
  (ของบิดาและมารดา ที่มีอ านาจปกครองบุตร ตามกฎหมาย) 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา และมารดา / ส าเนาพาสปอร์ตบิดา และมารดา 
 
โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรอง

ยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกับมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตร
เดินทางจากมารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม 
พร้อมกับยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่ส านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานที่
อยู่ตามทะเบียนบ้านของท่าน (พร้อมแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือ
ผู้อ านวยการเขต ลงนามและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวย่ืน
ค าร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา จ าเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ที่รับย่ืนวีซ่า กรณีบิดา-
มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้
เดียว 

 



 

จากนั้น ผู้ปกครองจ าเป็นต้องน าหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ (ทั้งฉับภาษาไทย และฉบับภาษาอังกฤษ) 
ส่งให้กรมการกงสุล กระทรวงระหว่างประเทศ ประทับตราลงนาม อนุมัติให้เด็กเดินทางไปต่างประเทศ ก่อนน าส่งบริษัททัวร์ 
(สามารถขอดูตัวอย่างได้ที่แผนกวีซ่าของบริษัททัวร์) 

 
4. หลักฐานการงาน / หนังสือรับรองการท างาน (Proof of Work) 

 
4.1 กรณเีป็นพนกังานทัว่ไป ทั้งภาครฐัและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการท างานจากบริษัททีท่า่นท างานปัจจุบัน   โดยระบุต าแหน่ง
งาน, เงินเดือนที่ได้รับ, วัน เดือน ปี ที่เร่ิมท างาน, และช่วงเวลาที่ขอลางานไปเที่ยว (โดยไม่ต้องระบุชื่อประเทศ ให้ใช้ European 
แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบก าหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอ านาจอย่างชัดเจน 
(เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า และเอกสาร จ าเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น) 
a. กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD) 
(คัดส าเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
b. กรณีที่เป็นนกัเรยีน/นกัศึกษา ใช้หนังสือรับรองการศึกษา ฉบับจริง จากสถาบันการศึกษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพิจารณา
บัตรนักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน 
(เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า และเอกสาร จ าเป็นต้องเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น) 
c. กรณีเป็นแมบ่า้น ใช้ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสามี   ในกรณี
ที่ไม่ได้เดินทางร่วมกนักบัสาม ีจ าเป็นต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบุช่ือ-สกุล    วัน เดือน ปีเกดิ 
ของสามีและบุตร ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน 
(ผู้สมัคร จ าเป็นต้องเขียนจดหมายชี้แจง บรรยายเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 
d. กรณีกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ จ าเป็นต้องเขียนจดหมาย

แนะน าตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการท างาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสารประกอบการพิจารณา อาทิ รูป
ถ่าย, สัญญาเช่า, สัญญาซื้อขาย, ใบเสร็จรับเงิน, โฉนดที่ดิน, หลักฐานอ้างอิงอื่นๆ ฯลฯ 

(ผู้สมัคร จ าเป็นต้องเขียนจดหมายชี้แจง บรรยายเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
 

5. หลักฐานการเงิน (Financial evidence) 
 5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง จ าเป็นต้องใช้เอกสาร ดังต่อไปนี้ 

5.1.1  Bank Certificate หนังสือรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร ระบุสกุลเงิน EUR 
(สะกด ชื่อ-สกุล เป็นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันที่ใช้เดินทาง) 

 5.1.2  Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน จากธนาคาร (1ชุด / ผู้สมัครเพียง 1ท่าน) 
กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม ่าเสมอ และมียอดเงินคงเหลือ
อยู่ในบัญชีนั้นๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้
อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิล าเนา 

  (สะกด ชื่อ-สกุล เป็นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันที่ใช้เดินทาง) 
 
a. กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย 

i. Bank Guarantee หนังสือรับรองฐานะทางการเงินจากธนาคาร เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กับบุคคลอื่น 



 

(สะกด ชื่อ-สกุล เจ้าของบัญชี และผู้สมัคร เป็นภาษาอังกฤษ ตรงกับพาสปอร์ตเล่มปัจจุบันที่ใช้เดินทาง) 
5.2.2  Bank Statement รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ให้การสนับสนุน (1ชุด / ผู้สมัครเพียง 1ท่าน) 

กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม ่าเสมอ และมียอดเงินคงเหลืออยู่ใน
บัญชีนั้นๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่
เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลับสู่ภูมิล าเนา 

5.2.3 Sponsor Letter ผู้ให้การสนับสนุน จ าเป็นต้องเขียนจดหมายชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างกัน พร้อมระบุวันถุ
ประสงค์ในการสนับสนุน และวันเดินทางที่ไปท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ 

 (โปรดติดต่อบริษัทฯ เพ่ือขอดูตัวอย่าง) 
 
หมายเหตุ: ส าหรับประเทศอิตาลี และสาธารณะรัฐเช็ก 
ผู้ที่สามารถสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้เดินทางได้ จ าเป็นต้องเป็นบิดา/มารดา/พ่ี-น้องท้องเดียวกัน สายเลือดเดียวกันเท่านั้น !! 
กรุณาระบุ ชื่อ-สกุล ลงในจดหมายชี้แจ้งเป็นภาษาอังกฤษ และสะกดชื่อ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที่ใช้เดินทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bank Certificate & Bank Statement 
จ าเป็นต้องขอจากธนาคาร เป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น 

จ าเป็นต้องให้เจ้าหน้าที่ธนาคาร ประทับตราส าคัญ พร้อมลงนามรับรองเอกสาร เท่านั้น 
 

6. International Vaccine Certificate 
ประวัติการได้รับวัคซีน ฉบับภาษาอังกฤษ International ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณะสุข 

 
7. ใบตรวจเอกสาร และ แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตัว ส าหรับยื่นค าร้องขอวีซ่าเชงเก้น 
 



 

 เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง เนื่องจาก
บริษัทฯ ต้องน าส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติค าร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูล
ส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทูตตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า 
หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากย่ิงข้ึน 
 
 เมื่อท่านช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มท้ายรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หาก
ด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 
 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะ
ถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ช าระไปแล้วทุกกรณี 
  
 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะยื่นค าร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 
 
 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามที่
สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เพ่ือไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั้งช่วยประสานงาน
กับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพ่ิมเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่านจัดส่งเอกสาร
ดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพ่ือน าส่งสถานทูตเช่นกัน 
 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์น าเรียนสถานทูตเพ่ือพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน 
เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ !! 
พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเปน็ตอ้งเซน็รบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพ่ือความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ ์และทางบรษัิทไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 



 

Checklist for Visa Application (เชค็ลสิตส์ าหรบัตรวจเอกสาร) 
กรุณาระบุ ชื่อ รหสั รายการทัวร์ และวันทีเ่ดนิทาง 

พร้อมกรอกขอ้มูลทา้ยรายการ ก่อนน าเอกสารส่งบริษัทฯ 
 

โปรแกรมทัวร์ :       วันทีเ่ดนิทาง :       

ชื่อ-สกลุ ผู้สมัครวีซ่า (ENG) :      บริษัททีจ่องทัวร์ :      

 
Date วัน/เดอืน/ปี ทีจ่ัดส่ง:                     Application’s Signature เซน็ชือ่หมอืนพาสปอร์ต:            
  
 

เอกสารประกอบการขอสมคัรวซีา่ 
ส าหรบัน าส่งบรษัิททวัร์ 

ฉบบัจรงิ 
(ชดุ) 

ส าเนา 
(ชดุ) 

หมายเหต ุ
อืน่ๆ 

Passport (หนังสือเดนิทาง เลม่ปัจจบุัน)    

Passport (หนังสือเดนิทาง เลม่เก่า) ถ้ามี โปรดระบจุ านวน ....... เล่ม    

Photo (รูปถา่ย)    

Certificate of Employment (หนังสือรับรองสถานะการท างาน)    

Certificate of Study (หนังสอืรับรองสถานะการศึกษา)    

Bank Certificate (หนังสอืรับรองฐานะทางการเงิน จากธนาคาร)    

Bank Statement (รายการเดินบญัชียอ้นหลัง 6 เดอืน จาก
ธนาคาร) 

   

International Vaccine Certificate 
   

Visa Application (ใบสมัครวีซ่า เซ็นชือ่เหมอืนพาสปอร์ต) 
   

เอกสารส่วนตัว  
- ส าเนา ใบเกดิ/ใบสูติบัตร 
- ส าเนา ทะเบียนบา้น 
- ส าเนา ใบทะเบียนสมรส 
- ส าเนา ใบหย่าร้าง 
- ส าเนา ใบเปลี่ยนชื่อตัว 
- ส าเนา ใบเปลี่ยนนามสกลุ 
- ส าเนา บัตรประจ าตัวประชาชน 
- ส าเนา บัตรข้าราชการ 

   



 

หมายเหต:ุ โปรดตรวจสอบความถกูตอ้ง กอ่นลงนาม และน าเอกสารส่งให้กับบริษัททัวร์ ตามล าดบั 
ทั้งนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจรับเอกสาร โดยอา้งองิจากใบ Checklist ที่ผู้สมัครจดัส่งมาเท่านัน้. 

 
 

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส่วนตวั ยื่นค ารอ้งขอสมคัรวซี่าเชงเก้น 
โปรดกรอกรายละเอยีดให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการยืน่วีซ่าของท่าน (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 

ชือ่/รหสั รายการทวัร ์และวนัทีเ่ดนิทางทอ่งเทีย่ว โปรดระบ ุ…………………………………………………… 

1. ชื่อ - นามสกลุ ปัจจุบนั ตรงกับพาสปอร์ต (ภาษาอังกฤษ)   ............................................................................ 

2. ช่ือ - สกลุเดมิ ตอนเกิด (ภาษาอังกฤษ) ..................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญิง 

4. ทีอ่ยู่ตามส าเนาทะเบียนบา้น (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

5. ที่อยู่พ านกัปัจจบุัน กรณีไมต่รงกับส าเนาทะเบียนบา้น (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย์  .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 

6.โทรศัพท์มอืถอื (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพทบ์้าน (ถา้มี) .......................................... 

7. อาชีพปัจจุบนั .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกับที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ช่ือสถานทีท่ างาน ธุรกิจร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการค้าขาย โปรดระบอุย่างชัดเจน) 

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

ที่อยู่ทีท่ างาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพท์ทีท่ างาน/โรงเรียน/มหาวิทยาลัย ................................... อีเมล์ .......................... 

9. รายได้ตอ่เดอืน ........................................................... บาท 

10สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส (ตามกฎหมาย)           ⃣   อยู่กนิฉันสามี (ไม่ได้จดทะเบียน) 

  ⃣   หย่าร้าง   ⃣   หม้าย 

11. ช่ือ-สกลุคู่สมรส (ถ้ามี) .............................................  วัน/เดือน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ..................... 

12. ช่ือ-สกลุของบดิา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกิด................. สถานทีเ่กดิ ...................... 



 

13. ช่ือ-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ปี เกิด................  สถานทีเ่กดิ .............. ........ 

14. ทา่นมี Passport เลม่เกา่ลา่สุด หรือไม่ (ถา้มี) โปรดระบ ุ

      14.1 เลขพาสปอร์ต .................... วันออก ................... วันหมดอายุ ................. ยังคงอยู่/สูญหาย ............... 

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

15. บุคคลที่เดนิทางไปท่องเที่ยวด้วยในทริป และความสมัพันธ ์โปรดระบุ  

      15.1 ช่ือ-สกลุ ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ์ .................  

      15.1 ช่ือ-สกลุ ................................................... เลขพาสปอร์ต ........................ ความสัมพันธ ์................. 

 

16. ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซ่า หรือไม่ (JAPAN / AMERICA / CANNADA / SCHENGEN / AUSTRALIA และอื่นๆ) โปรดระบุ 

       16.1 วีซ่าของประเทศที่เคยถกูปฏิเสธ .......................... วัน/เดือนปี ทีถู่กปฏิเสธ ........................... 

เหตุผลทีถู่กปฏิเสธ ...................................... 

17. ทา่นเคยถกูปฏิเสธ ไม่อนุญาตให้เดนิทางเขา้ประเทศใดบา้ง โปรดระบ ุ

       16.1 ประเทศทีถ่กูปฏิเสธ ไม่อนญุาตให้เดินทางเข้า ....................... วัน/เดือนปี ทีถู่กปฏิเสธ ...................... 

เหตุผลทีถู่กปฏิเสธ ...................................... 

18. ท่านเคยได้รับวีซ่า Schengen ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา หรือไม่ (โปรดระบุรหสัประเทศและเลขวีซ่า ............................) 

ไม่เคย 

เคยได้  ใช้ได้ต้ังแต่วันที่ .............................................. ถึงวันที่ .................................................. 

19. ทา่นเคยพิมพ์ลายนิ้วมอืเพ่ือการขอวีซ่า Schengen ก่อนหน้านี ้

                        ไม่เคย  เคย  (กรุณาระบุวัน/เดือน/ปี ที่ด าเนินการ หากทราบ)  ……………………………………… 

20. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ในการด ารงชีพระหว่างการเดนิทาง และระหว่างพ านกั (ตรงกับใบสมัครวีซ่าส่งสถานเอกอคัค

ราชทูต) 

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

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

   บัตรเครดิต    ความสมัพันธ์ ............................................................ 

   เงินสด 

 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         กรณีวีซ่าของทา่น
ไม่ได้รับการอนุมัติทันตามก าหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 



 

 
 เมื่อท่านได้จองท าการจองโปรแกรมทัวร์ และช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 
 - กรุณาจัดส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)    พร้อม

จัดส่งให้กับบริษัทฯทันท ี!! หากด าเนินการลา่ช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์   ไม่รับผิดชอบ
ทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที่จะใช้ยื่นสถานทูต 
เนื่องจากข้อมูลทั้งหมด บริษัทฯจ าเป็นต้องด าเนินการน าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าส่งข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับ
ความเป็นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการท างานของท่านให้ชัดเจน (ระบุ
เป็นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ช่ือบริษัท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ได้รับ และวันเดือนปีที่เร่ิมงาน 

 
 เมื่อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายส าหรับยื่นวีซ่า จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 
  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงส าหรับยื่นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ ก่อน

ถึงวันนัดหมายยื่นวีซ่า 
          - ท่านจ าเป็นต้องน าส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพ่ือให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที่ผ่านมา 
 
 หมายเหตุ: การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต บริษัทฯไมม่ีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งส้ิน ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางที่
คอยให้บริการ และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเทา่นัน้  


