
 

 

 

 

 

 

                              1 

รหสัทวัร ์AEU86-02 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
วนัเดอรฟ์ลู สวิตเซอรแ์ลนด ์8 วนั  

บินตรงซริูค ชมน ้ำตกไรน ์เท่ียวลเูซิรน์  

ขึ้นเขำกรินเดลวำลดเ์ฟียส สถำนท่ีถ่ำยท ำซีร่ีสเ์กำหลีเรื่องดงั 

Crash Landing On You  

ชมทศันียภำพงดงำมของทะเลสำบธนูและเบรียนซ ์ 

ชมศำลำไทยในโลซำนน ์เท่ียวมองเทรอซแ์ละเวเวย่ ์

ชมกำรผลิตชีสท่ีเมืองกรแูยร ์เท่ียวเมืองเบิรน์ เมืองหลวงของ

สวิตเซอรแ์ลนด ์และเดินเลน่พรอ้มชอ้ปป้ิงเมืองซกุ 

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

Wonderful Swiss 
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ซูริค  เมอืงศูนยก์ลางทางดา้นการคา้และธุรกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ 

ชาฟฮาวเซ่น ทีต่ัง้ของน ้ำตกไรน์ น ้ำตกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในทวปียุโรป เกดิจำกกำรทีแ่ม่น ้ ำไรน์ ซึง่เป็นแม่น ้ ำนำนำชำตทิีใ่หญ่ทีสุ่ด
ของยุโรปไหลจำกต้นน ้ ำในเทอืกเขำแอลป์ มำบรรจบบรเิวณทีพ่ื้นทีโ่ลกเปลีย่นระดบัจงึกลำยเป็นน ้ำตกที ่
สวยงำมมำก 

ลูเซิรน์ เมอืงสวยทีต่ัง้อยู่รมิฝัง่ทะเลสาบแห่งสีพ่นัธรฐั หรอืเวยีวาลด์สตรทัซ ีและเป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชีือ่เสยีงทีสุ่ด
แห่งหนึง่ในประเทศสวติเซอรแ์ลนด์   

Grindelwald First  สถานีกระเชา้ไฟฟ้าเคเบิ้ลคารข์ึ้นสู่ยอดเขาเฟียสต ์พรอ้มกบัเดนิบน Cliff Walk ชมความงดงามของ
เทอืกเขาแอลป์และยอดเขาต่างๆ แบบ 360 องศา 

โลซานน์  เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยโบสถ์ทีม่สีถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในสวสิ และเป็นเมอืงทีช่าวไทยรูจ้กัดใีนสวสิ 
นอกจากเป็นเมอืงทีป่ระทบัของสมเดจ็ย่าแลว้ ยงัเป็นเมอืงทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัทรงส าเรจ็
การศกึษาดว้ย 

เวเว่ย ์ เมอืงทีต่ ัง้ของแหล่งผลติไวน์ทีส่ ำคญัของสวติเซอรแ์ลนด์ และทีต่ ัง้ของส ำนักงำนใหญ่บรษิทัเนสต์เล่ ยกัษ์
ใหญ่แห่งวงกำรอำหำรรวมถงึชอ็คโกแลต็นมทีม่ชีือ่เสยีงทีสุ่ดแห่งหนึง่ของโลก ถอืเป็นไข่มุกแห่งรเิวยีร่ำสวสิ 

มองเทรอซ์  เมอืงสวยทางใต้ของสวสิรมิทะเลสาบเลอมงัค ์เป็นทีต่ ัง้ของปราสาทชลิยอง และมหีลกัฐานในการก่อสรา้งมา
ตัง้แต่ศตวรรษที ่13 

กรแูยร ์ เมอืงท่องเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีงอกีเมอืงหนึง่ของสวสิในดำ้นกำรผลติชสีรสเลศิ ไดร้บักำรขนำนนำมว่ำเป็นสุดยอด
ชสีทีด่อีนัดบัต้นๆ ของโลก  

ธูน  เมอืงเลก็ๆ น่ำรกัทีต่ ัง้อยู่รมิทะเลสำบโดยมแีม่น ้ำอำเรไหลผ่ำน มคีวำมสงบเรยีบง่ำย เป็นเมอืงทีใ่นอดตีเป็น
ส่วนหนึง่ของอำณำจกัรโรมนั ปัจจุบนัเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีส่ ำคญั  

เบรียนซ์  เป็นทัง้หมู่บำ้นและเขตเทศบำลในรฐัแบรน์และเป็นทีต่ัง้ของทะเลสำบเบรยีนซ์ คู่กบัทะเลสำบธูน โดยมเีมอืง
อนิเทอรล์ำเกน้อยู่กึง่กลำง มคีวำมงดงำมของทะเลสำบและทศันียภำพของทวิเขำชวำทซ์ฮอรน์ซึง่เป็นหนึง่ใน
เขตทวิเขำแห่งแอลป์ 

เบิรน์  เมอืงหลวงของประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ สรำ้งขึ้นเมือ่ 800 ปีทีแ่ลว้ 
ซุก Zug  เมอืงเลก็ๆ รมิทะเลสาบทีส่วยงามราวกบัเทพนิยาย ตัง้อยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ 
บาเซิล  เป็นเมอืงทีม่ปีระชากรหนาแน่นเป็นอนัดบัที ่3 ของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด์ ตัง้อยู่ทางดา้นตะวนัตกเฉียง

เหนือของประเทศรมิฝัง่แม่น ้าไรน์ และยงัเป็นเมอืงเก่าทีม่อีายุกว่า 2,000 ปี  

 
ก าหนดการเดินทาง 1-8 ก.ค. / 9-16 ส.ค. / 10-17 ก.ย. /  

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

 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภมิู 
22.00น.  นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร ์สายการบิน Thai 

 Airways  ROW D เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
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**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 

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

หนังสอืเดนิทางและตรวจรบัสมัภาระ น าท่านเดนิทางสู่ ชาฟฮาวเซ่น ท่ีตัง้ของน ้าตกไรน์ ใหท้่านชมความ
สวยงามของน ้าตกไรน์ น ้าตกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในทวปียุโรป เกดิจากการทีแ่ม่น ้าไรน์ ซึ่งเป็นแม่น ้านานาชาตทิี่ใหญ่
ทีสุ่ดของยุโรปไหลจากต้นน ้าในเทอืกเขาแอลป์ มาบรรจบบรเิวณทีพ่ืน้ทีโ่ลกเปลีย่นระดบัจงึกลายเป็นน ้าตก
ทีส่วยงามมาก ตวัน ้าตกมคีวามสูง 25 เมตร กวา้ง 150 เมตร มอีายุราว 14,000 - 17,000 ปี อสิระใหท้่านได้
ชื่นชมธรรมชาต ิและถ่ายรูปไวเ้ป็นทีร่ะลกึ จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่เมืองลูเซิรน์ Lucerne (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงท่องเทีย่วอนัดบัหน่ึงของสวสิทีห่ลายท่านอาจจะเคยไปเยอืนมาแลว้ 
แต่ลูเซริน์กย็งัคงมคีวามสวยงามเหมอืนเดมิ  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านชมอนุเสาวรียสิ์งโตและถ่ายรปูกบัสะพานไม้ชาเพล สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่14 ประดบั

ตกแต่งบนโครงหลงัคาหน้าจัว่ดว้ยภาพวาดในศตวรรษที ่17 ซึ่งภาพเขยีนเหล่าน้ีเป็นการเล่าเรื่องราวประวตัิ
ความเป็นมาของเมอืงลูเซริน์ โดยมหีอคอยน ้า Wasserturm ซึ่งเดมิใชเ้ป็นทีคุ่มขงันักโทษและเกบ็เอกสาร
รวมทัง้ของมค่ีาของเมอืงไว ้หอคอยน้ีมลีกัษณะเป็นรปูทรงแปดเหลีย่มทีม่ฐีานเชื่อมตดิอยู่กบัสะพานสรา้งขึน้
ราวปี ค.ศ. 1300สะพานแห่งน้ีเคยถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ. 1993 แลว้กม็กีารบูรณะใหม่จนมสีภาพใกลเ้คยีง
ของเดมิ (ภาพวาดดัง้เดมิถูกไฟไหมไ้ปเยอะ) สะพานชาเพลน้ีถอืเป็นสะพานไมท้ีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในยุโรป 

 และอสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นชมเมอืงลูเซริน์หรอืเลอืกซื้อของฝากของทีร่ะลกึ จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่
เมืองอินเทอรล์าเก้น เมอืงสวยในหุบเขาทีต่ ัง้รมิฝัง่ของ 2 ทะเลสาบ คอืทะเลสาบธูนและเบรยีนซ์ (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) และบรเิวณเมอืงน้ียงัใชเ้ป็นทีถ่่ายท าของกองละครเรือ่งลขิติรกัหรอื The Crown 
Princess อกีดว้ย ใหท้่านเดนิเล่นเมอืงน่ารกัอย่างอนิเทอรล์าเกน้พรอ้มเลอืกซื้อของฝาก รวมถงึชอ้ปป้ิง
รา้นคา้ต่างๆ 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
  จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั City Oberland หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีส่าม อินเทอรล์าเก้น-ข้ึนเขากรินเดลวาลเฟียสต์-โลซานน์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  น าท่านเดนิทางสู่สถานีกระเช้ากรินเดลวาลด ์เฟียสต์ Grindelwald First (Top of Adventure) หน่ึงใน 
  ยอดเขายอดนิยมทีม่คีวามสวยงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงในสวติเซอรแ์ลนด์ และยงัใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าซรีีส่เ์กาหลี
  เรื่องดงั Crash Landing on You ซึ่งเป็นสถานทีท่ีต่วัละครในเรื่องไดพ้บกนั น าท่านนัง่กระเช้าเคเบ้ิลคาร ์
  Cablecar ขึน้พชิติยอดเขาบนระดบัความสูง 2,168 เมตร น าท่านสู่จุดชมววิของสถานีเฟียตสท์ีส่ามารถชม
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  ววิไดแ้บบ 360 องศา ทัง้ยงัเป็นสถานทีต่ากอากาศ มรีา้นอาหารใหบ้รกิาร ใหท้่านสมัผสับรรยากาศแปลก
  ใหม่กบัการเดินเล่นเลยีบรมิผา First Cliffwalk เพื่อเดนิชมววิหน้าผา และจุดชมววิรอ้ยลา้นหรอืมุมมหา 
  ชนของกรนิเดลวาลด์เฟียตส ์ท่านสามารถชมทศันียภาพแบบพาโนราม่าของยอดเขาต่างๆ เช่น Eiger,  
  Monch, Jungfrau เป็นต้น และยอดเขาต่างๆ ในเขตเทอืกเขาแอลป์ทีท่อดตวัอยู่ในเขตประเทศ  
  สวติเซอรแ์ลนด์ทีเ่รยีกไดว้่ามคีวามงามแบบสุดๆ และสูดอากาศอนัแสนบรสิุทธิ ์พรอ้มทัง้ชมววิดา้นล่าง 
  มองเหน็ตวัเมอืงกรนิเดลวาลด์ไดอ้ย่างชดัเจน **การขึ้น-ลงกระเช้ากรินเดลวาลดเ์ฟียตส์ ข้ึนอยู่กบั 
  สภาพอากาศเอื้ออ านวยไม่มีลมแรง กรณีท่ีมีกระแสลมแรงหรอืมีการซ่อมบ ารงุ ไม่เปิดให้บริการ 
  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไปข้ึนชมทศันียภาพในยอดเขาอื่นๆ อาทิเช่น ฮารด์เดอร์
  คลุม เป็นต้น หรือยอดเขาอื่นๆ ในเขตเมืองอินเทอรล์าเก้นแทน ในอตัราค่าบริการท่ีเท่าๆ กนั** 
  ในเขตยอดเขาเฟียตส ์นอกเหนือจากการเดนิเลยีบรมิผาน้ี ยงัมบีรกิารอื่นๆ ทีไ่ม่รวมในราคาทวัรใ์หบ้รกิาร
  อกีดว้ย อาท ิFirst Flyer การนัง่สลงิหอ้ยขาเหมอืนล่องลอยอยู่ในอากาศ ระยะทางกว่า 800 เมตร ดว้ย 
  ความเรว็ 84 กโิลเมตร / ชัว่โมง, First Mountain Cart การนัง่โกคารท์บนทางคดเคีย้ว, Trottibike Scoote 
  การปัน่จกัรยานบนภูเขาสูงชมววิเสน้ทางธรรมชาต ิทุง่หญ้าและดอกไม ้ความยาวระยะทางประมาณ 4.5 
  กโิลเมตร, First Glider เครื่องเล่นส าหรบับนิร่อนเพือ่ชมววิในมุมกวา้ง ระยะทางกว่า 800 เมตร เป็นต้น  
  (กจิกรรมเหล่าน้ีไม่ไดร้วมอยู่ในราคาทวัร ์ท่านทีต่้องการซื้อกจิกรรมเพิม่เตมิ กรุณาตดิต่อสอบถามหวัหน้า
  ทวัร ์และตรวจสอบเวลาท่องเทีย่วบนยอดเขาน้ี)  
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
บ่าย น ำท่ำนนัง่กระเชำ้ลงจำกยอดเขำ รถโคช้รอรบัท่ำนทีส่ถำนี น ำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองโลซานน์ Lausanne 

เมอืงส าคญัแห่งหน่ึงของชาวไทยเป็นเมอืงทีป่ระทบัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ปรมนิทรมหาภูมพิลอ
ดุลยเดช รชักาลที ่9 ในวยัเยาว ์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) น าท่านชมววิของตวัเมอืงเก่าของ 
โลซานน์ บนเนินเขาทีต่ ัง้ของมหาวหิารแห่งเมอืงโลซานน์โบสถ์ทีส่รา้งในสถาปัตยกรรมแบบโกธคิที่ใหญ่
ทีสุ่ดในสวสิ ผ่านชมโบสถ์นอรท์เทรอดาม, โบรวิาจพาเลส, ศาลาว่าการและโบสถ์เซ้นต์ฟรานซสิ ถ่ายรูปกบั 
ศาลาไทย Thai Pavilion ทีร่ฐับาลไทยส่งไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมอืงโลซานน์ ตัง้อยู่ในสวนสาธารณะ
ทีม่รีูปปั้นลงิ 3 ตวั ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานทีท่รงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว ์  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
  จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั Aquatis หรอืระดบัเทยีบเท่า 
**ส าหรบัก าหนดการเดินทางวนัท่ี 22-29 ต.ค. และ 13-20 พ.ย.63 กระเช้าเคเบ้ิลคารส์ าหรบัข้ึนลงกรินเดลวาลดเ์ฟียสต์
ปิดซ่อมบ ารงุ ดงันัน้ทวัรข์ึ้นเขาจะท าการปรบัเปลีย่นไปขึ้นจุงฟราวแทน โดยน าท่านเดนิทางจากอนิเทอรล์าเกน้โดยรถโคช้ 
สู่ สถานีรถไฟฟ้ากรนิเดอรว์าลกรุน (Grinderwald Grund) ชุมชนเลก็ๆ น่ารกั เพื่อ ขึน้รถไฟฟ้า (Cog Wheel) สายจุงฟราว
บาเนน (Jungfrau Banen) สู่ ยอดเขาจุงฟราว ซึง่ตลอดสองขา้งทางท่านจะไดส้มัผสักบัธรรมชาตขิองภูเขาทีม่หีมิะปกคลุมและ
แนวป่าสนทีง่ดงาม ระหว่างการเดนิทางรถไฟจะจอดใหท้่านชมความงดงามและยิง่ใหญ่ของเทอืกเขาแอลป์ จนเดนิทางถงึ ยอด
เขาจุงฟราวยอรค์  ซึ่งมคีวามสูงกว่า 3,454 เมตรจากระดบัน ้าทะเล และไดร้บัการขนานนามว่า Top of Europe ทีเ่พิง่ฉลอง
ครบรอบ 100 ปีของการก่อสรา้งเสน้ทางรถไฟสายน้ี เมื่อ วนัที ่21 กุมภาพนัธ์ ค.ศ.2012 ใหท้่านเดินชมประวตัขิองการก่อสรา้ง 
น าท่านชมววิสวยและสมัผสัอากาศทีห่นาวเยน็บนสถานีตรวจวดัสภาพภูมอิากาศ Sphinx จากนัน้น าชม ถ ้าน ้าแขง็ ทีไ่ดร้บัการ
ขุดเจาะและตกแต่งไวอ้ย่างงดงามก่อนใหเ้วลาเดนิเล่นสบาย ๆ หรอืซื้อไปรษณียบตัรส่งกลบับา้นจาก TOP OF EUROPE 
กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงบนยอดเขา 
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บ่าย น าท่านเดนิทางลงจากจุงฟราว สู่ สถานีเลาเท่นบรุนเน่น Lauterbrunnen โดยเสน้ทางรถไฟอกีดา้นหน่ึง 
(แวะเปลีย่นรถไฟทีส่ถานีไคลน์ไชเด็ค จุดเปลีย่นรถไฟ ลน้เกลา้รชักาลที ่5 เคยเสดจ็เมื่อวนัที ่29 พ.ค. 
2440) จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สู่รายการเดมิของทวัร์สู่เมอืงโลซานน์ ** 

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

น าทา่นเดนิทางสู่ เมืองเวเว่ย ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมอืงทีต่ ัง้อยู่บนชายฝัง่ทางตอนเหนือของ
ทะเลสาบเจนิวา และยงัเป็นแหล่งผลติไวน์ทีส่ าคญัของสวติเซอรแ์ลนด์ รวมถงึยงัเป็นทีต่ ัง้ของส านักงานใหญ่
ของบรษิทัเนสต์เล ่ยกัษ์ใหญ่แห่งวงการอาหารและเครื่องดื่ม รวมถงึชอ็คโกแลต็นมที่มชีื่อเสยีงทีสุ่ดแห่งหน่ึง
ของโลก เป็นเมอืงทีม่คีวามสวยงามอกีแห่งหน่ึง ต่างกข็นานนามใหเ้มอืงเวเว่ย ์เป็นไข่มุกแห่งรเิวยีร่าสวสิ  ที่
แมแ้ต่ศลิปินตลกชื่อดงัแห่งฮอลลวีูด้ ชาล ีแชปลนิ ยงัหลงใหลและไดอ้าศยัอยู่ทีเ่มอืงน้ีในบัน้ปลายชวีติ ชว่ง
ราวประมาณ ค.ศ.1952-1977 ชมและถ่ายรูปอนุเสาวรยีข์องชาล ีแชปลนิ ทีต่ ัง้อยู่บรเิวณดา้นหน้าของ
พพิธิภณัฑอ์าหารของเนสต์เล ่Alimentarium ซึ่งมกีารฉลองครบรอบ 25 ปีเมื่อปี ค.ศ.2010 ทีผ่่านมา และ
ใกลก้นันัน้ให้ท่านถ่ายรูปกบัสอ้มยกัษ์ เรยีกไดว้่าเป็นแลนด์มารค์ใหม่ของเมอืงเวเว่ย ์ซึ่งมคีวามสูง 8 เมตร
ตดิตัง้อยู่กลางทะเลสาบ เมื่อครัง้พพิธิภณัฑม์กีารฉลองครบรอบ 10 ปี ในปี ค.ศ.1995 และถ่ายรูปกบัโบสถ์
เซ้นต์มารต์นิหรอืโบสถ์ในนิกายออรธ์อดอ็กทีต่ัง้อยู่บนเนินเขาหรอืชาวนิกายออรธ์อดอ็กจะเรยีกโบสถ์แห่งน้ี
ว่า Eglise Reformee Saint-Martin จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ Montreux เมอืงสวยทางใต้
ของสวสิ รมิทะเลสาบเลอมงัค ์ตัง้อยู่ไม่ไกลจากเมอืงเวเวย่ ์น าท่านแวะถ่ายรูปกบัปราสาทชลิยอง ปราสาท
ยุคกลางทีม่คีวามเก่าแก่กว่า 1,000 ปี โดยปราสาทถูกสรา้งขึน้ในช่วงสมยัของโดยราชวงศ์ซาวอย ซึ่งถอืได้
ว่าเป็นอญัมณีทางประวตัศิาสตรข์องสวติเซอรแ์ลนด์ ในอดตีปราสาทแห่งน้ีถูกสรา้งขึน้เพื่อเป็นจุดควบคุม
การเดนิทางของนักเดนิทางและขบวนสนิคา้ทีจ่ะสญัจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต้หรอืจากตะวนัตกสู่ตะวนัออก
ของสวติเซอรแ์ลนด์และน าท่านชมเมืองมองเทรอซ์ เมอืงตากอากาศรมิทะเลสาบเจนีวาทีม่ชีื่อเสยีงเยา้ยวน
ใหนั้กท่องเทีย่วเขา้มาพกัผ่อน ดว้ยความเงยีบสงบของตวัเมอืงกบับรรยากาศทีสุ่ดแสนสบาย ชมสวนดอกไม้
และรูปปั้นของ เฟรดดี้ เมอรคู์รี ่นักรอ้งวงควนีเจา้ของบทเพลง We are the Champion ซึ่งถดัไปเป็น 
Casino Barrière de Montreux โดยตรงขา้มกบัคาสโินคอื Tour d'Ivoire ตกึสูงทีสุ่ดของมองเทรอซ์ สรา้งมา
ตัง้แต่ปีค.ศ.1962 มจี านวนชัน้ทัง้หมด 29 ชัน้ ใชเ้ป็นทีพ่กัอาศยัอกีดว้ย  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่เมืองกรแูยร ์Gruyeres เมอืงท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงอกีเมอืงหน่ึงของสวสิในดา้นการผลติ 

ชสีรสเลศิ โดยชสีทีผ่ลติจากเมอืงกรูแยรจ์ะมปีระวตัศิาสตรก์ารผลติทีย่าวนานกว่า 800 ปี ไดร้บัการขนาน
นามว่าเป็นสุดยอดชสีทีด่อีนัดบัต้นๆ ของโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี น าท่านชมเมอืงเก่ากรู
แยร ์Medieval Town of Gruyeres ตัง้อยูบ่นทีร่าบสูงระดบั 810 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล บนเชงิเขาโม
เลซานทีม่แีม่น ้าแซนไหลผ่าน น าท่านเขา้ชม โรงงานผลิตชีสช่ือดงั ลาเมซงเดอกรแูยร ์La Maison du 
Gruyere Cheese Factory สวรรคข์องคนรกัชสี ชมขัน้ตอนการผลติทีส่ามารถผลติชสีไดถ้งึ 48 ชิน้ต่อวนั 
โดยการใช้นม 400 ลติรต่อชสีชิน้ละ 35 กโิลกรมั ถอืเป็นอาหารหลกัของชาวสวสิเลยทเีดยีว สมควรแก่เวลา  
น าท่านเดนิทางสู่ กรงุเบิรน์ Berne (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) นครหลวงอนังามสง่าของ
ประเทศ เมอืงมรดกโลกอนัล ้าค่าทีถ่่ายทอดและอนุรกัษ์มาสู่ปัจจุบนั น าท่าน ชมกรงุเบิรน์ ทีส่รา้งขึน้ในยุค
กลางของยุโรป มหีลกัฐานทางประวตัศิาสตรม์ากมาย องคก์ารยูเนสโกป้ระกาศใหส้่วนหน่ึงของเมอืงเป็น
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มรดกโลก ชมย่านเมอืงเก่าซึ่งปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยรา้นดอกไม้และบูตคิ เป็นย่านทีป่ลอดรถยนต์ จงึเหมาะกบั
การเดนิทางเทีย่วชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี ชมหอนาฬกิาดาราศาสตร ์(ไซ้ท์ กลอ็คเค่น) อายุกว่า 800 
ปี ทีจ่ะมตีุ๊กตาออกมา เรงิระบ าใหดู้ทุกๆ ชัว่โมงทีน่าฬกิาตบีอกเวลา ชมศาลาว่าการเมอืง ในศลิปะแบบ
โกธคิและชมเบเรน็กราเบน็ หรอื บ่อหม ีสตัวท์ีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงน้ี จากนัน้อสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นชม
กรุงเบริน์ถ่ายรูปกบัหอนาฬกิา เลอืกซื้อของฝากของทีร่ะลกึฝากคนทางบา้น 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืงดว้ยเมนูฟองดู 
  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองบีลหรือเบียนน์  Biel / Bienne (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เมอืง 
  ทีต่ัง้อยู่ปลายสุดทะเลสาบบลีเลอรใ์นรฐัเบริน์ ตวัมอืงในเป็นอนัดบั 2 รองจากกรุงเบริน์ อยู่บนเขตรอยต่อ 
  เยอรมนักบัฝรัง่เศส การเขยีนชื่อเมอืงจงึตอ้งบอกทัง้สองภาษา ไม่ว่าจะเป็นชื่อถนนกต็้องม ี2 ภาษาเช่นกนั 
  ซึ่งอาคารบา้นเรอืนในเขตเมอืงเก่าถูกอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างด ีมรีา้นคา้ รา้นอาหารตัง้อยู่ตลอดเพื่อรองรบั 
  นักท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาเยอืน เพือ่น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั Mercure Plaza Biel หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีห้่า  บีล-ธูน-เบรียนซ์-ซุก-ซูริค 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองธูน Thun เมอืงเลก็ๆ น่ารกัทีต่ ัง้อยูร่มิทะเลสาบโดยมแีม่น ้าอาเรไหลผ่าน มคีวาม
สงบเรยีบง่าย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าท่านชมเมอืงทีใ่นอดตีเป็นส่วนหน่ึงของอาณาจกัร
โรมนั ปัจจุบนัเป็นเมอืงท่องเทีย่วทีส่ าคญั ใหท้่านเดินเล่นชมทะเลสาบพรอ้มเหล่าเป็ดน ้า ห่านและหงส ์ต่าง
มาอวดโฉมใหถ้่ายรูปกนัอย่างงดงามและ ชมสะพานไม ้Untere Schleuse ทีม่คีวามคลา้ยคลงึกบัของเมอืงลู
เซริน์ ใชเ้ป็นสะพานขา้มแม่น ้าอาเร  ซึ่งบรเิวณน้ีจะเป็นเกาะเลก็ๆ ทีค่ัน่กลางแม่น ้า ท าให้แบ่งแม่น ้าอาเร 
ออกเป็นสองสายและท าหน้าทีค่ล้ายเขื่อนกัน้น ้าทีช่่วยควบคุมการไหลของกระแสน ้าอกีดว้ย จงึกลายเป็นจุด
ทีช่าวเมอืงจะมาพกัผ่อนท ากจิกรรม อาท ิว่ายน ้า ตกปลา ล่องเรอืเล่นในทะเลสาบ เป็นต้น ชมเมอืงเก่าจตัุรสั 
Rathaus Platz ประกอบไปดว้ยศาลาว่าการเมอืงธูน รายลอ้มดว้ยอาคารรา้นอาหาร โรงแรม และยงัเป็น
สถานทีจ่ดังานแสดงเทศกาลต่างๆ ของเมอืง ชมตวัอาคารหลกัของจตัุรสัแห่งน้ีไดแ้ก่ Town Hall ทีส่รา้งขึน้
ตัง้แต่สมยัศรวรรษที ่15 รวมถงึใหท้่านถ่ายรูปกบัปราสาททีต่ัง้อยู่บนเนินสูงโดดเด่นใจกลางเมมอืงและถอื
เป็นแลนด์มาร์คของเมอืงธูน ไดแ้ก่ ปราสาทเมอืงธูน Schloss Thun สรา้งขึน้ในสมยัยุคกลางประมาณ
ศตวรรษที ่12 ปัจจุบนัใชเ้ป็นพพิธิภณัฑแ์สดงสิง่ของทีม่คีวามส าคญัทางประวตัศิาสตร ์รวมถงึปราสาทโอ
เบอรฮ์อเฟ่น Oberhofen Castle ปราสาทรมิทะเลสาบธูน ซึ่งสรา้งขึน้ในช่วงยุคกลางเช่นเดยีวกนัตกอยู่ใน
ความปกครองของราชวงศ์ฮบัสเบริก์และตระกูลเบริน ในแต่ละยุคมกีารช่วยกนัต่อเตมิปราสาทจนมคีวาม
สวยงาม ท าใหป้ราสาทแห่งน้ีมคีวามเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัคอืมกีารสรา้งหอคอยไวใ้นน ้า ซึ่งโดยปกตกิาร
สรา้งหอคอยจะสรา้งไวเ้ป็นจุดสูงทีสุ่ดของปราสาท ใหท้่านถ่ายรูปกบับรรยากาศแสนงามและโรแมนติค 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่เมืองเบรียนซ์ Brienz (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี เป็นทัง้หมู่บา้นและเขต
เทศบาลในรฐัแบรน์และเป็นทีต่ัง้ของทะเลสาบเบรยีนซ์ คู่กบัทะเลสาบธูน โดยมเีมอืงอนิเทอรล์าเกน้อยู่
กึง่กลาง ชมทะเลสาบทีม่คีวามงดงามเช่นเดยีวกนัและชมทศันียภาพของทวิเขาชวาทซ์ฮอรน์ซึ่งเป็นหน่ึงใน
เขตทวิเขาแห่งแอลป์ จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่ เมืองซุก Zug เมอืงเลก็ๆ รมิทะเลสาบทีส่วยงามราวกบั
เทพนิยาย ตัง้อยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารพืน้เมอืง 
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บ่าย น าท่านชมเมอืงชมหอนาฬกิา Clock Tower แลนด์มารก์ทีส่ าคญัแห่งหน่ึงของเมอืง ดว้ยความสูงของหอถงึ 
52 เมตรและความโดดเด่น ของหลงัคาซึ่งเป็นสนี ้าเงนิขาวโดดเด่นตดักบัสหีลงัคาสนี ้าตาลของบา้นเมอืง
สวยงามอย่างยิง่ น าท่านแวะชมและถ่ายรูปกบัโบสถ์เซนท์ออสวอรล์ St.Oswald's Church โบสถ์ศกัดิส์ทิธิท์ี่
ส าคญัของเมอืง ตวัโบสถ์สรา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ. 1478 ใช้เวลาการก่อสรา้งนานถงึ 6 ปี ถอืเป็นหน่ึงใน
สถาปัตยกรรมทีส่ าคญัทีสุ่ดในช่วงโกธคิตอนปลายแห่งหน่ึงในสวติเซอรแ์ลนด์ นอกจากน้ีชาวสวสิยงัมคีวาม
เชื่ออกีว่า ถ้าใครมเีรื่องทุกขร์อ้นใดๆ หรอืเจบ็ป่วย ถ้าไดม้าขอพรกบัโบสถ์แห่งน้ี จะชว่ยบรรเทาใหด้ขีึน้
อย่างรวดเรว็ น าท่านเขา้ชมรา้นท าทองทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในยุโรป ของครอบครวั Lohri เปิดท าการตัง้แต่สมยั
ศตวรรษที ่16 ภายในตวัอาคารมกีารตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมยัจกัวรรดิน์โปเลยีน มซุ้ีมประตูและ
เสาโรมนั มรีูปปั้นและจติรกรรมฝาผนัง ดว้ยการวาดลายหนิอ่อนดว้ยมอื ในปี 1971 ไดเ้ปิดรา้นน้ีเป็น
พพิธิภณัฑศ์ลิปะล ้าค่าและเครื่องประดบัหายาก และบางชิน้มเีพยีงชิน้เดยีวในโลก มเีวลาใหท้่านเดนิชื่นชม
อาคาร งานศลิปะล ้าค่าและเครื่องประดบัหายากแลว้ ในส่วนของ Lohri Store ยงัมนีาฬกิาชัน้น าระดบัโลกให้
ท่านเลอืกซื้อเลอืกชมอาท ิเช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, 
Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ อสิระใหท้่านเลอืกชมและชอ้ป
ป้ิงตามอธัยาศยั จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ท่าเรอื เพือ่น าท่านล่องเรือชมทศันียภาพงดงามราวภาพวาดใน
ทะเลสาบซุก ทีไ่ดช้ื่อว่าเป็นทะเลสาบทีช่มพระอาทติยพ์ลบค ่าทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหน่ึงของสวติเซอรแ์ลนด์ 
จากนัน้รถโคช้รอรบัท่านทีท่่าเรอื น าท่านเดนิทางสู่ นครซูริค Zurich เมอืงทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในสวสิ และมี
แม่น ้าลิมมตัเป็นแม่น ้าทีใ่หญ่ทีสุ่ด เมอืงซูรคิไม่ใช่เมอืงหลวงของประเทศ แต่มชีื่อเสยีงระดบัโลกและเป็น
เมอืงศูนยก์ลางทางธุรกจิ ธนาคาร และวฒันธรรมของประเทศอกีดว้ย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี 

 ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
 น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั A-Ja Resort Zurich หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีห่ก  ซูริค-บาเซิล-ซูริค 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่เมืองบาเซิล Basel (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เป็นเมอืงทีม่ปีระชำกร
หนำแน่นเป็นอนัดบัที ่3 ของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด์ ตัง้อยู่ทำงดำ้นตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศรมิฝัง่
แม่น ้ำไรน์ และยงัเป็นเมอืงเก่ำทีม่อีำยุกว่ำ 2,000 ปี เมอืงน้ีเคยเป็นเมอืงทีอ่ยู่ในเขตกำรปกครองของ
อำณำจกัรโรมนัและเคยถูกเรยีกว่ำ "บำซเิลยี" ในภำษำละตนิ และในปี ค.ศ.1225-1226 มกีำรสรำ้งสะพำน
ขำ้มแม่น ้ำไรน์โดยบชิอป เฮนรคิ วอน ทูน ซึ่งถอืว่ำเป็นโครงกำรขนำดใหญ่ในสมยันัน้ น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกบั
สะพำนขำ้มน ้ำไรน์ Mittlere Rhein Brücke, โบสถ์บำเซลิ Basel Munster ศำลำว่ำกำรเมอืง Rathaus, 

  Basel's Town Hall น ำท่ำนเดนิทำงสู่จตัุรสัมุนสเ์ตอรป์ลำส Münsterplatz จตัุรสัใจกลำงเมอืงเก่ำแห่งบำเซลิ 
อสิระใหท้่ำนไดเ้ดินเล่นและเกบ็ภำพควำมสวยงำมของเมอืงเก่ำแห่งสวติเซอรแ์ลนด์ทีม่อีำยุกว่ำ 2,000 ปี
แห่งน้ี  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านเดนิทางกลบัสู่ นครซูริค (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) น าท่านชมเมืองซูริค Zurich น า

ท่านนัง่รถผ่านชมย่านเมอืงเก่าลนิเดอรฮ์อฟ ประกอบไปดว้ยโบสถ์ในสมยักลาง สถานทีโ่ดดเด่นเหน็จะเป็น
มหาวหิารคู่บา้นคู่เมอืงโบสถ์กรอสมุนเตอร ์Grossmunster Church ซึ่งถอืเป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงซูรคิ 
ตัง้อยูบ่รเิวณรมิฝัง่แม่น ้าลมิมตั ปัจจุบนักลายเป็นหน่ึงในสถานทีท่่องเทีย่วของซูรคิ ถ่ายรูปกบัโบสถ์ฟรอมุน
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สเตอร ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.853 โดยกษตัรยิเ์ยอรมนัหลุยส ์ใชเ้ป็นส านักแม่ชทีีม่กีลุ่มหญงิสาวชนชัน้สูงจาก
ทางตอนใต้ของเยอรมนัอาศยัอยู่ น าท่านสู่จตัุรสัปาราเดพลาทซ์ เป็นจตัุรสัเก่าแก่ทีม่มีาตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่
17 ปัจจุบนัเป็นชุมทางรถรางทีส่ าคญัของเมอืงและยงัเป็นศูนยก์ลางการคา้ของย่านธุรกจิ ธนาคาร สถาบนั
การเงนิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศ อสิระใหท้่านไดเ้ดินเล่นชมเมอืง ถ่ายรปูกบัทะเลสาบซูรคิ รวมถงึเลอืกซื้อ
สนิคา้แบรนด์แนมของทีร่ะลกึตามอธัยาศยัจากย่านถนนคนเดนิบาหน์ฮอฟสตราสเซ่ ทีท่อดยาวจากตวัเมอืง
เก่าจนถงึทะลสาบซูรคิ **เพ่ือความสะดวกในการเดินชมถ่ายรปูและเลือกซื้อสินค้าต่างๆ อิสระให้
ท่านรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

 สมควรแก่เวลานัดหมายน าท่านเดนิทางเขา้สู่ทีพ่กั A-Ja Resort Zurich หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

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

วนัทีแ่ปด สนามบินสุวรรณภมิู  
05.30 น.  เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ... 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรือต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปลี่ยนแปลงเลก็น้อย** 

 

 
รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ  
ท่ีไม่คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ และหากท่ีพกัตามรายการไม่ได้รบัการยืนยนั  

บริษทัฯ ขอท าการเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัหรือเมืองใกล้เคียงให้  
ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าเดินทาง 1-8 ก.ค. / 9-16 ส.ค. / 10-17 ก.ย. /  
10-17 ต.ค. / 22-29 ต.ค. / 13-20 พ.ย. /  
3-10 ธ.ค. / 4-11 ธ.ค.2563 
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Wonderful Swiss  
 วนัเดอรฟ์ูล สวิตเซอรแ์ลนด ์8 วนั  (TG) 

ข้ึนเขากรินเดลวาลดเ์ฟียสต์ 

1-8 ก.ค./9-16 ส.ค./ 
10-17 ก.ย./ 
10-17 ต.ค.63 

22-29 ต.ค./ 
13-20 พ.ย.63 

3-10 ธ.ค./ 
4-11 ธ.ค.63 

ผูใ้หญ่ ท่ำนละ 69,800 68,900 67,300 

เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 67,500 66,900 65,300 
เดก็อำยุต ่ำกว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน เสรมิเตยีง 65,800 64,900 63,300 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่ำนละ 10,500 9,900 9,900 
ส ำหรบัท่ำนทีม่ตีัว๋โดยสำรอยู่แลว้ มำร่วมคณะทวัร์  
ท่ำนละ 

41,900 40,900 39,500 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนญุาตให้เดก็อายุต า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

 

หมายเหต ุ
• อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไมต่ า่กว่า 25 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า หลงัจาก

ยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
• การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมอืในการ

จดัเตรียมเอกสารส าหรบัการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้น้ีเพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการ
ด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิวมือ 

• กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ ช าระค่าธรรมเนียมในการท าตัว๋อยู่ต่อท่ีสนามบินเดิมได้ไม่เกิน 7 วนั นบัจากวนัท่ี
เดินทางออกจากต้นทาง ค่าธรรมเนียม 4,500 บาทต่อท่าน แต่ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัในวนันัน้ๆ จะสามารถยืนยนัการ
เดินทางได้ และการยื่นวีซ่าจะต้องแยกยื่นวีซ่าเด่ียว ประกนัต่างๆ ผู้เดินทางจะต้องซื้อเพ่ิมเติมเพ่ือให้ครอบคลุม
กบัวนัท่ีเดินทาง ซ่ึงค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีไม่รวมในราคาทวัร ์

• กรณีท่านท่ีมีตัว๋โดยสารแล้ว แล้วเดินทางไม่พร้อมหมู่คณะ ตรวจสอบตารางการเดินทางของท่านว่ามีการพ านักอยู่
ในประเทศอื่นมากกว่าในประเทศสวิตเซอรแ์ลนดห์รือไม ่หากมีและระยะเวลาในการพ านักนานกว่าในเขตประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนด ์ท่านจะต้องด าเนินการยื่นวีซ่าท่ีประเทศนัน้ๆ แทน โดยท่านจะต้องด าเนินการด้วยตนเอง โดย
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการยื่นวีซ่าประเทศนัน้ๆ ไม่ได้รวมในราคาทวัรเ์ช่นเดียวกนั 
 

อตัราน้ีรวมบริการ 
• ค่ำตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิ Thai Airways เสน้ทำง กรุงเทพฯ-ซูรคิ-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
• ค่ำโรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ (2 ท่ำน / 1 หอ้ง) *โรงแรมส่วนใหญ่ในหลำยเมอืงไม่มหีอ้งแบบ 3 เตยีงใหบ้รกิำร* 
• ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ, ค่ำอำหำรและเครื่องดื่มตำมรำยกำร 
• ค่ำรถรบัส่งระหว่ำงน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
• ค่ำภำษสีนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี
• ค่ำบรกิำรหวัหน้ำทวัรข์องบรษิทัจำกประเทศไทยคอยอ ำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
• ค่ำทปิพนักงำนขบัรถ, มคัคุเทศก์ทอ้งถิน่ในเขตเมอืงเก่ำหรอืเขตพระรำชวงั 
• ค่ำซมิกำรด์ที่ใชใ้นยุโรประหว่ำงทวัรจ์ ำนวน 6 วนัตำมรำยกำรทวัร ์(โทร.ในยุโรปไม่จ ำกดั, data internet 5GB) 
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• ค่ำประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท ส ำหรบัซึ่งเดก็อำยุต ่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้หญ่อำยุเกนิ 75 ปี 
วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บำท (เฉพำะค่ำรกัษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไม่ไดร้วมถงึค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ อนัเกดิจำกอุบตัเิหตุ อำท ิค่ำตัว๋
โดยสำร, ค่ำทีพ่กั, ค่ำอำหำรหรอือื่นๆ ทัง้น้ีเป็นไปตำมเงื่อนไขของบรษิทัประกนัฯ) 

• ค่ำภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงที่มกีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึ่งเป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่ 2 
เม.ย.2563 หำกมเีพิม่เตมิภำยหลงัหรอือตัรำกำรผกผนัค่ำน ้ำมนัหรอืภำษใีดๆ จะต้องมกีำรช ำระเพิม่ตำมกฎและเงื่อนไข
ของสำยกำรบนิ   

 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
• ค่ำน ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (30 กิโลกรมัต่อท่ำน) 
• ค่ำธรรมเนียมกำรท ำหนังสอืเดนิทำง 
• ค่ำบรกิำรพนักงำนยกกระเป๋ำทุกแห่ง 
• ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวซ่ีำเชงเกน้และบรกิำรดำ้นเอกสำรนัดหมำยและงำนวซ่ีำ ท่ำนละ 4,500 บำท (ช ำระพรอ้มค่ำทวัรง์วด

สุดทำ้ย) 
• ค่ำทปิหวัหน้ำทวัร ์เดนิทำงไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่ำนละ 800 บำท (ช ำระกบัหวัหน้ำทวัรร์ะหว่ำงทวัร)์ 
• ค่ำน ้ำดื่มระหว่ำงทวัร ์(ไม่ได้แจกน ้ำดื่มระหว่ำงทวัร)์  
• ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เช่น ค่ำเครื่องดื่มและค่ำอำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองค่ำโทรศพัท์ ค่ำซกัรดี หรอื

ค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้โดยมไิดค้ำดหมำยหรอืค่ำอำหำรทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
• ค่ำท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำติหรอืคนต่ำงดำ้ว 
• ค่ำประกนัภยักำรเดนิทำงทีน่อกเหนือจำกรำยกำรทวัร์ 
• ภำษมูีลค่ำเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่ำย 3% 

 
การช าระเงิน  
 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะ
ขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทำงอย่ำงน้อย 21 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิค่ำมดัจ ำทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
▪ หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วนัท าการแต่ไม่เกนิ 90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าค่าตัว๋โดยสารของท่าน

นัน้ๆ (เงื่อนไขค่ามดัจ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
▪ หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
▪ หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
▪ หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารต้องช าระค่ามดัจ า 20,000.- บาท และค่าวซ่ีาตามทีส่ถานทูต

เรยีกเกบ็ 
▪ หากผูโ้ดยสารท่านใดวซ่ีาผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า  
▪ หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหตุ  
• รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เน่ืองจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ  

เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 
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• กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท ำใหก้ำรเดนิทำงไม่สำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกว่ำจะไดร้บักำรยนืยนั
จำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่ำสำมำรถคนืเงนิได้  

• บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่ำเสยีหำย เน่ืองจำกภยัธรรมชำต ิหรอืเหตุกำรณ์จลำจลต่ำงๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท ำให้
ไม่สำมำรถเดนิทำงไป-กลบัไดต้ำมก ำหนดกำรเดนิทำงของรำยกำรทวัร ์ 

• บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เน่ืองจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้
ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไม่ถูกต้อง หรอื ควำมประพฤตสิ่อไปในทำงเสื่อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมที่กองตรวจคน
เขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษิทัฯไม่อำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไม่ว่ำจ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงส่วน 

• บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทูตงดออกวซ่ีำ อนัสบืเน่ืองมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
• บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื คน

ต่ำงดำ้วทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศไทย 
• บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณเีกดิกำรสูญเสยี, สูญหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำกสำยกำรบนิ 

ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสูญหำยหรอืเสยีหำย
ของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิบรษิทัฯ 
จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสำรต้องสงสยัหรอืถูกตรวจสอบจำกเจำ้หน้ำทีเ่กีย่วกบักำรน ำสิง่ของตอ้งหำ้มเขำ้สู่อำคำร
สนำมบนิหรอืตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืบนเครื่องบนิหรอืสว่นหน่ึงส่วนใดของอำคำรท่ำอำกำศยำน อำท ิอำวุธปืนทุกชนิดและ
ส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอดัอำกำศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่ำงๆ/ปืนเดก็เล่น/ปืนจ ำลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้ำ/ปืนสลกั
เกลยีว/ปืนยงิตะปู, ธนูและลูกธนูหรอืหน้ำไม,้ กระบองไฟฟ้ำ, อุปกรณ์ฆ่ำสตัว,์ สเปรยเ์ครื่องเทศ/สเปรยพ์รกิต่ำงๆ/สเปรยไ์ล่
สตัว/์สเปรยก์รด, แก๊สน ้ำตำ, วตัถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มดี มดีพบั ใบมดีโกน/ใบมดีคตัเตอร,์ ขวำนทุกชนิด, กรรไกรทีย่ำว
กว่ำ 6 ซ.ม.เมื่อวดัจำกจุดหมุน, เครื่องมอืส ำหรบัศลิปะกำรต่อสูท้ีม่คีมหรอืปลำยแปลม, ดำบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกีย่ว
สนิคำ้, สว่ำนเจำะและหวัเจำะ, เครื่องมอืช่ำงทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มคีมแต่อำจก่อใหเ้กิดอนัตรำย เช่น 
ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟท์บอล/ไมก้อล์ฟ/ไมฮ้อกกี้/ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไมค้ ้ำส ำหรบัเล่นสก,ี กระบอง, สนับมอื, วตัถุระเบดิทุก
ชนิด/ดอกไมเ้พลงิ/สำรเคมหีรอืส่วนประกอบทีก่่อใหเ้กดิเพลงิเป็นภยัคุกคำมต่อควำมปลอดภยัของอำกำศยำน และอื่นๆ 
นอกเหนือจำกขำ้งต้นทีเ่ป็นสิง่ต้องหำ้มตำมส ำนักงำนกำรบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทยก ำหนดและ/หรอืภำยใต้กำรประเมนิ
ควำมเสีย่งดำ้นกำรรกัษำควำมปลอดภยักำรบนิพลเรอืนและกำรประเมนิภยัคุกคำมของส ำนักงำนกำรบนิพลเรอืนแห่ง
ประเทศไทย (ตำมประกำศรำชกจิจำนุเบกษำวนัที ่26 ม.ีค.2563)   

• ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่้องมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนักของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำมำตรฐำนได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภำระควำมรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในน ้ำหนักส่วนที่
เกนิ 

• ท่ำนทีม่อีำกำร แพอ้ำหำร, มปัีญหำด้ำนสุขภำพหรอืตอ้งมกีำรใชย้ำเฉพำะ, รวมถงึท่ำนทีต่้องกำรควำมช่วยเหลอืและกำร
ดูแลเป็นพเิศษ อำท ิท่ำนทีต่้องใชว้ลีแชรต์ลอดกำรเดินทำง เป็นต้น ขอใหแ้จง้ทำงบรษิทัฯ ใหท้รำบล่วงหน้ำตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจำกกฏทำงดำ้นกำรรกัษำควำมปลอดภยั  ดำ้นโภชนำกำร ดำ้นกำรบนิ และดำ้นกำรบรกิำร อำจจะไม่ไดร้บัควำม
สะดวกส ำหรบัผูท้ีม่ปัีญหำขำ้งต้น  

• ในประเทศต่ำงๆ ในยุโรป มกีำรรณรงคเ์รือ่งกำรงดสูบบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำงๆ จะมขีอ้ก ำหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องกำรสูบบุหรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูสู้บบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจำกสุขภำพของคนส่วนรวม 

• กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่้องไดร้บักำรดูแลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูสู้งอำยุ มโีรคประจ ำตวั ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกว่ำ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวัต้องใหก้ำรดูแลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดนิทำงเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นต้องดูแลคณะทวัรท์ัง้หมด 

• กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหน้ำค่อนขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัที่
สถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิด้แจง้ล่วงหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขำ้
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ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพื่อใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนที่ดงักล่ำวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่ำเขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงื่อนไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำกมกีำรล่ำช้ำ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่ำงกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้่ำนไม่สำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะไม่มกีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่ำน 
เน่ืองจำกไดช้ ำระค่ำ Reservation Fee ไปแลว้  

• หำกช่วงทีเ่ดนิทำงเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมำสต์หรอืปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวนัหยุดของชำวยุโรป รำ้นคำ้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิำรณำก่อนกำรจองทวัร ์
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มห้ีองพกัแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคูแ่ละ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเกน้ (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 

ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 15 วนั 

- ผู้ยื่นค าร้องต้องแสดงตวัและสแกนน้ิวมือ ณ วนันัดหมายยื่นค าร้องท่ีศนูยย์ื่น 

- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทูตและศนูยย์ื่น 

- รปูถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องท าการถ่ายใหม่ท่ีศนูยย์ื่น โดยผู้ยื่นค าร้องต้องช าระเงินค่าถ่ายรปูด้วยตนเอง 

- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผู้ยื่นค าร้องช าระเงินด้วยตนเอง 

- ผู้ยื่นค าร้อง กรณุาส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ีเป็นปัจจุบนัท่ีสุด พร้อมกรอกข้อมูลเบือ้งต้นส าหรบัเพ่ือใช้ในการ

ท านัดหมาย กรณุากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง พร้อมเบอรโ์ทร.ท่ีสามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอรโ์ทร.ผู้แทน 

ยกเว้น ผู้ยื่นค าร้องสูงอายุมากๆ หรือเดก็เลก็มากๆ 

- เอกสารต้นฉบบัท่ีเป็นภาษาไทย อาทิ ส าเนาหนังสือรบัรองบริษทั / กิจการร้านค้า, ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเดก็), 

ส าเนาสูติบตัร (กรณีผู้ท่ีอายุต า่กว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาทะเบียนหย่า, ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, ส าเนาใบ

เปล่ียนนามสกลุ จะต้องถกูแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะบริการท่าน ยกเว้น ส าเนาหนังสือสญัญาซือ้

ขาย/สญัญากู้/สญัญาอาชีพพิเศษท่ีมีเน้ือหาระบุเจาะจง กรณุาใช้บริการศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพ่ือหลีกเล่ียง

ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผู้ยื่นค าร้องจะต้องช าระด้วยตนเอง 

 
• หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต า่กว่า 6 เดือน  

o โดยนับวนัเริม่เดนิทำงเป็นหลกั หำกนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนังสอืเดนิทำงน้ีสำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนับแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทำงจะต้องไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนังสอืเดนิทำงเล่มใหม่ทีก่องหนังสอืเดนิทำง  

o หน้ำหนังสอืเดนิทำงจะต้องมหีน้ำว่ำงส ำหรบัวซ่ีำอย่ำงน้อยไม่ต ่ำกว่ำ 3 หน้ำ   
o หำกท่ำนเปลีย่นหนังสอืเดนิทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรยีมเล่มเก่ำใหด้ว้ยเน่ืองจำกประวตักิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็น

ประโยชน์อย่ำงยิง่ในกำรยื่นค ำรอ้งขอวซ่ีำ  
o ท่ำนทีม่ปีกหนังสอืเดนิทำงกรุณำถอดออกและไม่จ ำเป็นต้องส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หำกมกีำรสูญหำย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนังสอืเดนิทำงนัน้ๆ  
 

• รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู 
เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉำกหลงัสขีำวเท่ำนัน้ เน่ืองจำกสถำนทูตจะต้อง

สแกนรูปลงบนวซ่ีำ (ไม่ควรสวมเสือ้สขีำว)   
- รูปถ่ำยหน้ำตรงหำ้มใส่แว่น, หำ้มคำดผมและหำ้มใส่

หมวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้ำตำ, หำ้มใส่คอนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อำยส ์** 
 

• ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุต า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ ำเนำสูตบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  
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- หำกเดก็อำยุน้อยกว่ำ 20 ปี และยงัศกึษำอยู่ถงึแมม้บีตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทูตขอส ำเนำสูตบิตัรดว้ยและกรุณำ
แนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 

• หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ้์านและเบอรมื์อถือ  
• ส ำเนำทะเบยีนสมรส กรณีท่ำนทีส่มรสแลว้  
• ส ำเนำใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่ำนทีม่กีำรเปลีย่นชื่อ 
• ส ำเนำใบเปลีย่นนำมสกุล กรณีท่ำนที่มกีำรเปลีย่นนำมสกุล 
• ส ำเนำใบหย่ำ กรณีท่ำนทีห่ย่ำแลว้  
 
• หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองกำรท ำงำนของบรษิทัทีท่ ำงำนอยู่เป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีำยละเอยีดกำร
เขำ้ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน และระบวุนัลำงำนหรอืระบุวนัทีเ่ดนิทำงอย่ำงชดัเจน (หนังสอืรบัรองกำร
ท ำงำนออกมำไม่เกนิ 1 เดอืนนับจำกวนัยื่นวซ่ีำ) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นังสอืรบัรองกำรท ำงำนจะต้องคดัเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต ำแหน่ง, 
อตัรำเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท ำงำนกบัหน่วยงำน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลำและ ส ำเนำบตัรประจ ำตวั
รำชกำร 1 ชุด (หนังสอืรบัรองกำรท ำงำนออกมำไม่เกิน 1 เดอืนนับจำกวนัยื่นวซ่ีำ) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพฒันำธุรกจิกำรค้ำ หรอื ส ำเนำหนังสอืรบัรอง
ควำมเป็นเจำ้ของกจิกำร โดยจะต้องคดัมำไม่ต ่ำกว่ำ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บ้าน   
• หำกไม่มอีำชพีหรอืเป็นแม่บำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส 
• หำกสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส ำเนำสูตบิตัรบุตร ทัง้น้ีเพือ่แสดงควำมสมัพนัธ์กำรเป็นสำม-ีภรรยำ   หำกไม่มบีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนังสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพนัธ์กำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมผีูส้นับสนุนค่ำใชจ้่ำย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำน
ทำงดำ้นกำรเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนังสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงกำรรบัรองค่ำใชจ้่ำย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสมัพนัธ์ โดยเบื้องตน้ ควรมคีวำมสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรอืญำติใกลช้ดิ   (กรณีน้ีหำก
ควำมสมัพนัธ์ไม่สำมำรถสบืได ้หรอืไม่เป็นควำมจรงิ ท่ำนอำจถูกปฏเิสธกำรยื่นค ำรอ้งขอวซ่ีำน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นังสอืรบัรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษำ จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั  เป็น 
 ภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  (หนังสอืรบัรองกำรเรยีนออกมำไม่เกนิ 1 เดอืนนับจำกวนัยื่นวซ่ีำ) 
 

• หลกัฐานการเงิน   
-  สเตทเม้นท์จากธนาคารบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั ขอยอ้นหลงั 6 เดอืน และอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัทีสุ่ด
หรอืไม่ต ่ำกว่ำ 15 วนันับจำกวนันัดหมำยยื่นวซ่ีำ พรอ้มส ำเนำหน้ำบญัชหีน้ำแรกทีม่ชีื่อเจำ้ของบญัช ี
- กรณีมเีงนิฝำกในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่มหรอื 1 บญัช ีกรุณำแสดงส ำเนำสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ยหรอื statement 

บญัชอีื่นร่วมดว้ย อำท ิเช่น บญัชเีงนิฝำกประจ ำ เป็นต้น 
- กรณีรบัรองค่ำใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครวั ต้องขอหนังสอืรบัรองจำกธนำคำร 1 ฉบบั และท ำจดหมำยรบัรองค่ำใชจ้่ำย

ใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภำษำองักฤษพรอ้มระบุควำมสมัพนัธ์เพื่อชีแ้จงต่อสถำนทูตอกี 1 ฉบบัดว้ย  โดยเฉพำะคู่
สำม-ีภรรยำ จะต้องมสี ำเนำสมุดบญัชกีำรเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่ำจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็ำม หำกมกีำรเงนิใน
บญัชน้ีอย ฝ่ำยทีม่กีำรเงนิมำกกว่ำต้องขอหนังสอืรบัรองจำกธนำคำร 1 ฉบบั และท ำจดหมำยรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้ม
ระบุชื่อและควำมสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถำนทูตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  
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• กรณีเดก็อายุต ่ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะต้องมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองทัง้บดิำและมำรดำ 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมำรดำจะต้องคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไป

ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอต้นสงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกได้มำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของมำรดำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิำจะต้องคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไป
ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอต้นสงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกได้มำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิำจะต้องคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกบั
มำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำก
อ ำเภอต้นสงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดว่ำฝ่ำยใดเป็นผูดู้แล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 
*** กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้่ำ
ท่ำนจะถูกปฏเิสธวซ่ีำ สถำนทูตไม่คนืค่ำธรรมเนียมที่ไดช้ ำระไปแลว้และหำกต้องกำรขอยื่นค ำรอ้งใหม่กต็้องช ำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หำกสถำนทูตมกีำรสุ่มเรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบรษิทั ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนัดหมำยและ
โปรดแต่งกำยสุภำพ ทัง้น้ีทำงบรษิทัฯ จะส่งเจำ้หน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอ
เอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจดัส่งเอกสำรดงักล่ำวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดินทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซ่ีำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทูต ยกเลกิวซ่ีำของ
ท่ำน เน่ืองจำกกำรขอวซ่ีำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่ำนไดช้ ำระเงนิค่ำมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไม่ว่ำจะเป็นกำรช ำระผ่ำนตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่ำท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขต่ำง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีำรขอใชห้นังสอืเดนิทำงในระหว่ำงกำรยื่นวซ่ีำ ท่ำนต้องแจง้ควำมจ ำนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้รำบล่วงหน้ำ แต่หำก
กรณีท่ำนทีต่้องใชห้นังสอืเดนิทำงก่อนก ำหนดวนัยื่นวซ่ีำและท่ำนไม่สำมำรถน ำหนังสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้นั ท่ำนนัน้จะต้องมำ
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถำนทูตตำมก ำหนดกำรของสถำนทูตเช่นเดยีวกนั  ** 

*** ทำงสถำนทูตจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตำมทีร่ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏเิสธวซ่ีำอนัเน่ืองมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวซ่ีำปลอมหรอืผดิวตัถปุระสงคใ์นกำรยื่นขอวซ่ีำท่องเที่ยว 
ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหกัค่ำใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่ำนหลงัจำกทวัรอ์อกเดนิทำงภำยใน 20 
วนั โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้น้ีจะค ำนึงถงึประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำง
เป็นหลกั                   

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการยื่นขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไมเ่หมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ยื่นค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย์ื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไขขอ้มูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

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

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

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ ยนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

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

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

     สถานท่ีเกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบียน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 
 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

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

     ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)....................................... 
 

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

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

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

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานท่ีท างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

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

 ต าแหน่งหนา้ท่ี (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

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

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

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัท่ีศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย.......................................................................................................................... 
 

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

 

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 
 

    ตัง้แตว่นัท่ี...................................... ถึงวนัท่ี.........................................    รวม........... วนั 

    ไดร้ับวีซา่จากสถานทูตใด .....................................................................................................  

    ทา่นเคยไดร้บัการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  

   กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ............................................................... 
 

9.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 

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

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นบัสนุนคา่ใชจ้า่ย 
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(กรณีท่ีมีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

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

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

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

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

 

 
 

 
 

 

 
 


