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STK01 HIGHLIGHTS OF SWITZERLAND 8 วัน 5 คืน 
เบิร์น เจนีวา โลซานน์ เวเว่ย์ อินเตอร์ลาเคน ซุก ชาฟฟเ์ฮาเซิน 

 

 พิชิตยอดเขาจุงเฟรา ยอดเขาที่สูงที่สดุในโลก 

 ชมน ้าตกขนาดใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรป แมน่ ้าไรน ์

 เที่ยวชม หมู่บ้านเซอรแ์มท ฉากหลังอันสวยงามด้วยยอดเขาแมทเทอร์ฮอรน์ 

 ตามรอยซี่รีย่์สหายผู้กองที่ Iseltwald ชมสะพานไม้และทะเลสาบเบรียนซ์  

 ปราสาทชลิยอง Chillon castle อายุเก่าแกก่ว่า 1000 ปี  

 ชมความสวยงามของเจนีวา น ้าพุจรวดเจ็ทโด้ นาฬิกาดอกไม้ และ เก้าอี้สามขา 

 

เดินทางโดยสายการบิน Turkish Airlines 



 

น ้าหนักกระเป๋า 30 Kg. Carry on 8 Kg. 
 

 

วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 

(บาท) 

ราคาเด็ก   

อายุ 0-2 ปี 

(บาท) 

ราคาเด็ก  

ไม่มีเตียง 

อายุ 2-11 ปี 

(บาท) 

พักเดี่ยว/เดินทาง 

ท่านเดียว เพ่ิม 

(บาท) 

ที่นั่ง หมายเหตุ 

27-03 สิงหาคม 

2565 

78,500 9,500 70,000 18,500 15  

10-17 สิงหาคม 2565 78,500 9,500 70,000 18,500 15  

20-27 กนัยายน 

2565 

78,500 9,500 70,000 18,500 15  

15-22 ตลุาคม 2565 78,500 9,500 70,000 18,500 15  

ไม่รวมค่าบริการและย่ืนวีซ่า (ประเทศสวิตเซอร์แลนด)์ 5,500 บาท 

◼ FLIGHT:  

DEPARTURE:  TK069       BKK-IST 23.00-05.15 

             TK1907      IST-ZRH 08.10-10.00 

RETURN:          TK1910       ZRH-IST       18.45-22.45 

             TK068        IST-BKK 01.45-15.25 
 

ทีท่ าการองค์การสหประชาชาติประจ ากรุงเจนีวา  

 
 

20.00 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4 สายการบิน Turkish airline 

โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสาร ติดแท็กกระเป๋า 

23.00 น.     น าท่านเดินทางออกสู่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่  TK069 
 

 

 

 

 

05.15 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง  

08.10 น.  น าท่านเดินทางออกสู่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิน Turkish Airlines เที่ยวบินที่ TK1907 

10.00 น.  เดินทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมอืงและศุลกากร น าท่าน 

ผ่านข้ันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการทางศุลกากร (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง ช่วงฤดูร้อน) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Bern) (ระยะทาง 126 ก.ม. / 2 ชม. 30 นาที) นครหลวงอันงามสง่าของประเทศ 

และเป็นเมืองมรดกโลกอันล ้าค าที่ได้รับการอนุรักษ์มาสู่ ปัจจุบัน เบิร์น ถูกสร้างข้ึนในยุคกลางของยุโรป องค์การยูเนส

โก้ ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเบิร์นเป็นเมืองมรดก  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่1) 

วันที่หนึ่ง          ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  

วันที่สอง         ท่าอากาศยานอิสตันบูล-  ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์-กรุงเบิร์น-บ่อหมีสีน ้าตาล- นาฬิกา 

ไซ้ท์ กล็อคเค่-เมืองเจนีวา-นาฬิกาดอกไม้- น ้าพุจรวดเจ็ทโด-ที่ท าการองค์การสหประชาชาติประจ ากรุงเจนีวา-เก้าอี้สามขา                                                                                                                                                                            

 อาหาร เที่ยง,เย็น 

                        



 
บ่าย พาทุกท่านเยี่ยมชม บ่อหมีสีน ้าตาล (Bear Pit)  เมื่อมาถึงเมืองนี้ 

ก็ต้องแวะเข้า มาชม เจ้าหมี ซ่ึงเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น ที่ว่า

สัญลักษณ์ของกรุงเบิร์นก็เพราะว่า มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ 

ตั้งแต่สมัยผู้ครองเบิร์นในยุคนั้นได้ออกล่าสัตว์ สัตว์ตัวแรกที่ล่าได้ 

คือ หมี จากนั้นน าท่านชม นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่น (ZYTGLOGGE) 

หอนาฬิกายุคกลางที่มีชื่อเสียงที่สุดของย่านเมืองเก่าเบิร์น ถูก

สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 13 อายุ 800 ปีที่มีโชว์ให้ดูทุกๆชั่วโมงที่

นาฬิกาตีบอกเวลา ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงมาก

ที่สุดของกรุงเบิ ร์น  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  เมืองเจนีวา 

(Geneva) (ระยะทาง160ก.ม. /2ชม. 30นาที) เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็น

ศูนย์กลางทางการเงิน การทูต เป็นเมืองที่มี ตั้งอยู่มากทีสุ่ดในโลก 

แวะถ่ายภาพกับแลนด์มาร์คของเมืองนี้ เร่ิมต้นที่ นาฬิกาดอกไม้ 

จุดถ่ายรูปส าคัญตั้งอยู่ด้านหนึ่งของสวน Jardin Anglais ที่ติด

กับถนน มองข้ามไปจะเห็น ร้านสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ดอกไมจ้ะ

ถูกจัดเรียงให้มีสีสัน ต่างกันไปตามฤดูกาล น ้าพุจรวดเจ็ทโด (Jet 

d-Eau) ที่มีน ้าพุพุ่งสูงถึง 400 ฟุตเหนือทะเลสาบเจนีวานอกจาก

เต็มไปด้วยพ้ืนที่สีเขียวแล้ว ยังมีพ้ืนที่เขตเมืองเก่าที่มีตรอกซอก

ซอยที่มีความน่าสนใจทางประวัติศาสตร์  ที่ท าการองค์การ

สหประชาชาติประจ ากรุงเจนีวา (Palais des Nations) หนึ่งในอาคารที่ส าคัญที่สุดของกรุงเจนีวา อาคารสีขาวหลัง

ใหญ่นี้ได้ใช้เวลาสร้างนานถึง 8 ปี และน าท่านชม เก้าอี้สามขา (The broken chair) ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1997 ตั้งอยู่ที่

จัตุรัส Place des Nations ด้วย ตัวเก้าอี้ตั้งประชันหน้าประตูทางเข้าส านักงานสหประชาชาติ สร้างขึ้นโดย Daniel 

Berset ซ่ึง Paul Vermeulenอดีตประธานสมาคม Handicap international ที่ ให้สร้างขึ้นหลังจากการประชุม

นานาชาติที่ประเทศแคนาดา ความหมายเพ่ือเป็นการต่อต้านสงครามและเก้าอี้สามขาก็เปรียบเสมือน ผู้เคราะห์ร้ายจาก

สงครามนั่นเอง 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) 

ที่พัก : Ibis Annemasse-Geneva 3* หรือระดับใกล้เคียงกนั 

ชื่อโรงแรมที่ทา่นพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 
 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่3) 

วันที่สาม Aubonne Outlet-เมืองโลซานน-์สวนเดอนอ็งตู-รูปปั้ นลิง 3 ตัว-ศาลาไทย- Olympic museum-เมืองเวเว่ย์-รูปปั้ น

ชาลีแชปปลิ้น-ส้อมยกัษ์-เมอืงทาช                                                                                                                        

อาหาร เช้า,เย็น 

 



 
น าท่านเดินทางสู่ Aubonne Outlet (ระยะทาง42ก.ม. / 1 ช่ัวโมง )  

เอาท์เลตขนาดใหญ่ในสวิตเซอร์แลนด์ มีสินค้าแบรนด์เนมมากมาย

เช่นADIDAS, DIESEL, MANGO, LACOSTE, LIVI’S, NIKE, GEOX, 

PUMA, GUESS และสินค้าแบรนด์ดังต่างๆอกีมากมาย อิสระใหท้า่น

ได้ช้อปป้ิงตามอัธยาศัย   

เที่ยง  อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน์ (Lausanne) (ระยะทาง 22 

ก.ม. / 30 นาที) เมืองเล็ก ๆ  ที่ตั้งอยู่ติดกบัทะเลสาบเจนวีาทางดา้น

เหนือ มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มีภูเขาโอบล้อม พร้อมทั้งทะเลสาบ

กว้างใหญ่ ผู้คนส่วนใหญ่ในเมืองจะพูดภาษาฝร่ังเศส เพราะเมืองโลซานอยู่ใกล้กับ

ชายแดนประเทศฝร่ังเศส สภาพบ้านเรือนของโลซานน์เต็มไปด้วยตึกและอาคาร

รูปทรงคลาสสิกในช่วงสมัยศตวรรษที ่12-14 มีบรรยากาศเงยีบสงบไมวุ่่นวาย มีระบบ

รถไฟฟา้ใต้ดินให้บริการอย่างทั่วถึง เมืองนี้ยังเป็นแหล่งผลิตไวน์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง

ของสวิตเซอร์แลนด์ด้วย จากนั้นน าท่านไปชม ให้ท่านชมบรรยากาศของเมืองย่าน

เมืองเก่าสมัยโบราณ  จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยที่ สวนเดอน็องตู (Le 

Denantou) เป็น สวนสาธารณะขนาดใหญ่ โดยบริเวณหัวมุมของสวน จะมีบันไดเล็ก 

และเดินเลยขึ้นไปอีกนิดหน่อยสวนสาธารณะที่มี รูปปั้ นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา 

(Three monkey monuments) อันเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระ

เยาว์ และ ถ่ายรูปกับ ศาลาไทย (Le Pavillon Thaïlandais) ที่รัฐบาลไทยส่งไปตั้ง

ในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ ถ่ายภาพด้านนอกที่ Olympic museum 

พิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเร่ืองราวเกี่ยวกับโอลิมปิค ตั้งอยู่ใกล้กับทะเลสาบเจนีวา รอบๆ

พิพิธภัณฑ์ยังมีส่ิงบอกเล่าเร่ืองราวมากมาย เช่น ลู่ว่ิง หรือรันเวย์ร้ัวไม้อีกด้วย  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (Vevey) (ระยะทาง 26 ก.ม./ 

30นาที) เมืองที่แสนโรแมนติกน่ารักตั้งอยู่ในรัฐโวของ

สวิตเซอร์แลนด์ นักท่องเที่ยวต่างก็ขนานนามเวเว่ย์และมง

เทรอซ์ให้เป็นไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส Pearls of the Swiss 

Riviera เพราะมีอากาศดีอบอุน่เกือบทกุฤดูกาล และเมืองนี้

ยังยังเป็นที่ตั้งของ ส านักงานใหญ่ของบริษัทใหญ่ด้าน

อาหารของโลกอย่าง เนสท์เล่ Nestleด้วย แวะถ่ายรูปกับ

จุดไฮไลท์ของเมือง รูปปั้ น “ชาลี แชปปลิ้น” (Chaplin 

Statue) ชาวอังกฤษที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงในอเมริกาที่มี

ความหลงใหลและท่านเลือกเวเว่ย์เป็นสถานที่พักกายใจใน

บั้นปลายของชีวิต ถ่ายรูป ส้อมยักษ์ The Fork ส้อมยักษ์นี้เป็นผลงานของศิลปินสวิส Jean-Pierre Zaugg สร้างขึ้น

เพ่ือเฉลิมฉลองพิพิธภัณฑ์ Alimentarium คร้ังแรกที่ส้อมยักษ์ได้ปักลงในทะเลสาบคือปี 1995 แต่อยู่ได้เพียงปีเดียว  

ส้อมยักษ์ถูกย้ายไปอยู่ในสวนเมือง Lucerne มากกว่าสิบปี ก่อนที่ชาวเมือง Vevey จะยื่นเร่ืองเพ่ือทวงคืนส้อมนี้ส าเร็จ 

ในที่สุดส้อมยักษ์จึงได้กลับมาปักกลางทะเลสาบอีกคร้ังในปี 2008 และกลายเป็นสัญลักษณ์ของเมือง เป็นแหล่ง

ท่องเที่ยวส าคัญเคียงคู่กับรูปปั้ น Charlie Chaplin จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองทาซ (Tasch) (ระยะทาง 148 ก.ม. 

/ ใช้เวลา 2 ชม.)   

เย็น   รับประทานอาหารเยน็ (มือ้ที4่) 



 
ที่พัก :  Hotel Elite Tasch 3* หรือระดบัใกล้เคียงกนั 

ชื่อโรงแรมที่ทา่นพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่5) 

น าท่ านเดินทางสู่  หมู่บ้ านเซอร์แมท Zermatt ด้วย 

Shuttle Train ราคาทัวร์รวมค่าโดยสารแล้ว มีเวลาใหท้า่น

เดินเที่ยวชมหมู่บ้านเซอร์แมทที่น่ารักๆ และมีบรรยากาศ

สบายๆล้อมด้วยเขาสูงสวยงาม เป็นเมืองที่ปลอดมลพิษ

ทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น ้ามันเช้ือเพลิง 

แต่ใช้แบตเตอร่ีเท่านั้น และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็น 

ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น Matterhorn ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอด

เขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิส เซอร์แมทเป็นเมืองที่มี

ประชากรน้อยมาก และอาชีพหลักของคนพ้ืนเมือง คือ

พนักงานโรงแรมและร้านอาหาร ซ่ึงรายได้หลักของเมืองนี้

มาจากการท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อนและฤดูหนาว ในวันที่

อากาศเอื้ออ านวย จากเมืองด้านล่างนี้ถ้าสภาพอากาศดี

และสดใด จะสามารถมองเห็น ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ที่

ความสูง 3,833 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ซ่ึงความสูงของ

ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สูงเด่นเป็นสงา่ท่ามกลางเทอืกเขา

แอลป์ ด้วยความสูง 4,447 เมตรจากระดับน ้าทะเล และมี

รูปทรงที่เป็นเอกลักษ์  เฉพาะตัวของแมทเทอร์ฮอร์น แบบ

สามเหลี่ยมคล้ายปิรามิดที่จุดสูงสุดบนยอด และมีความ

โดดเด่นไปอีกเมื่อเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ ได้ เป็นโลโก้

ของช็อคโกแล็ตดังทับเบอร์โรน และผู้ผลิตภาพยนตร์ราย

ใหญ่พาราเม้าท์พิคเจอร์สซ่ึงมีความงดงามราวภาพวาด

บวกกับทะเลสาบแสนงามในยามฤดูร้อน ซ่ึงสะท้อนความงามบนยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอด ให้เวลาท่านอิสระเลือกเดิน

ชมบรรยากาศความสวยงามของหมู่บ้านเซอร์แมทตามอัธยาศัย 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่6) 

วันที่ส่ี เมืองทาช-หมู่บ้านเซอร์แมท-เมืองมองเทรอซ์-ปราสาทซิลยอง-เมืองอินเตอร์ลาเคน                    อาหาร เช้า

,เที่ยง,เย็น 

 



 
บ่าย น าท่านเดินทางลงจาก หมู่บ้านเซอร์แมท Zermatt ด้วย 

Shuttle Train และน าทกุท่านเดินทางสู่เมือง เมืองมองเท

รอซ์ (Montreux) (ระยะทาง 139 ก.ม. / 2 ชม.) เป็นเมือง

เล็กๆน่ารักริมทะเลสาบเจนีวา ที่ล้อมรอบด้วยไร่ไวน์และมี

แบล็คกราวด์เป็นเทือกเขาแอลป์ ชมบรรยากาศถ่ายภาพ

ด้านนอกกับ ปราสาทซิลยอง Chillon castle ปราสาท

สไตล์กอทิกแห่งมองเทรอซ์ เป็นปราสาทแห่งตระกูลซาวอย 

อายุเก่าแก่กว่า 1000 ปี เป็นปราสาทแห่งความภูมิใจของ

ชาวสวิต แม้ไม่ใหญ่โตโอฬารเท่าปราสาทอื่นๆ ของยุโรป 

แต่โบรชัวร์แผ่นพับการท่องเที่ยวของสวิสมักมีปราสาทซิ

ลยองเป็นโลโกป้ระจ า น าท่านชืน่ชมบรรยากาศ ชมวิวสวยๆ

ของเมืองมองเทรอซ์ จากนั้นน าทุกทา่นเดินทางสู่เมอืง เมืองอินเตอร์ลาเคน Interlaken (ระยะทาง 111 ก.ม. / 2 ชม. 30 

นาที) เมืองตากอากาศเล็กๆที่สวยเหมือนในฝัน เป็นเมืองแห่งสองทะเลสาบ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบ ทูน Thun และ

ทะเลสาบเบรียนซ์ Bienz ล้อมรอบด้วยภูเขามีทิวทัศน์บริสุทธิ์และสวยงามมาก  

เย็น   รับประทานอาหารเยน็ (มือ้ที7่) 

ที่พัก :  Hotel Central Continental 3* หรือระดับใกล้เคียงกนั 

ชื่อโรงแรมที่ทา่นพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่8) 

จากนั้นน าท่านเที่ยวชม หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน Lauterbrunnen (ระยะทาง 19 ก.ม. / 30 นาที) เป็นหมู่บ้านที่อยู่

ท่ามกลางหุบเขาสูงชันและยังมี น ้าตกชเตาบ์บาค Staubbach ไหลลงมาจากหน้าผา ท าให้ทัศนียภาพของหมู่บ้านแห่งนี้

สวยอลังการมากขึ้น แม้จะเป็นหนึ่งในหมู่บ้านวิวสวยที่มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนมาต่อเนื่อง แต่เลาเทอร์บรุนเนินยังคงเป็น

หมู่บ้านที่เงียบสงบ ไม่วุ่นวาย แถมยังเป็นทางผ่านไปยังจุดท่องเที่ยวต่าง ๆ ในเทือกเขาแอลป์อีกด้วย อิสระให้ท่านเก็บ

ภาพความประทับใจและเดินเล่นในหมู่บ้าน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

วันที่ห้า หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนนิ-น า้ตกชเตาบ์บาค-สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ -ยอดเขาจุงเฟรา -ปราสาทน ้าแข็ง-อลัไพน์ เซนเซ

ชัน-สฟงิซ์ฮอลล์-เมืองอินเตอร์ลาเคน-สวนเฮอเฮ่อมัท- Unterseen-ทะเลสาบทูน                                                  

อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 

 



 
จนถึงเวลาอันสมควรพาท่านเดินทางสู่ สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ (Eigergletcher station) ซ่ึงเป็นจุดเชื่อมต่อกับรถไฟ

จุงเฟราที่จะน าผู้โดยสารสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (JUNGFRAUJOCH) จุดที่สูงที่สุดของยุโรป บนเทือกเขาแอลป์ ล้อมรอบ

ด้วยภูเขาไอเกอร์ เมินช์ และจุงเฟรา นอกจากนี้ที่นี่ยังเป็นบริเวณแรกในเทือกเขาแอลป์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดก

โลกอีกด้วย ตั๋วกระเช้าลอยฟา้

และรถไฟ (รวมในค่าทัวร์แล้ว) 

น าท่ าน เที่ ย วชม ปราสาท

น ้าแข็ง Ice palace สร้างขึ้น

จากกองน ้าแข็งที่ก่อตัวอยู่ใต้

ระเบียงชมวิวลงไป 20 เมตร 

เป็นจุดถ่ายรูปสวยๆที่นี่ซ่ึงเกดิ

จากไกด์ภูเขา 2 คนได้เร่ิมสลกั

น ้าแข็งเข้าไปเป็นโถงกว้าง

ขนาด 1 ,000 ตารางเมตร 

โดยใช้เพียงส่ิวเจาะน ้าแข็งและเลื่อยในปี 1930 โดยท าทางเดินเหมอืนโพรงถ า้เข้าไป เพ่ือชมรูปสลักน ้าแข็งต่างๆ อุณหภูมิ

ภายในถ ้าจะคงทีอ่ยู่ที่ -3 องศา Alpine Sensation Adventure Tunnel อัลไพน์ เซนเซชัน หนึ่งในสถานทีเ่ทีย่วของจงุ

เฟรา อุโมงค์ความยาว 250 เมตร แสดงเร่ืองราวของการรถไฟจุงเฟราและการพัฒนาของการท่องเทีย่วในเขตเทือกเขา

แอลป์ มีจอภาพยนตร์ 360 องศาที่สฟงิซ์ฮอลล ์โดยภาพยนตร์จะน าพาผู้ชมเข้าสู่โลกอลัไพน์ทีล่อ้มรอบจุงเฟรา Sphinx 

Observatory สฟงิซ์ฮอลล์ ขึ้นลิฟต์ที่เร็วที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ไปเพียง 25 วินาทีก็จะถึงห้องชมวิวที่จะมองเห็นธาร

น ้าแข็งได้ในทุกสภาพอากาศ ซ่ึงในวันฟา้ใสจะสามารถเปิดออกไปยังลานชมวิวกลางแจ้งที่อยู่สูงจากระดับน ้าทะเล 3,571 

เมตร พร้อมวิวธารน ้าแข็งอเล็ตช์ มองเลยไปถึงฝร่ังเศส เยอรมนีและอิตาลีได้อีกด้วย  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่9) 

 

 

 

 

 

 

 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเตอร์ลาเคน Interlaken (ระยะทาง 

19 ก.ม. / 30 นาที) เมืองตากอากาศเล็กๆที่สวยเหมือนในฝัน 

เป็นเมืองแห่งสองทะเลสาบ ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบ ทูน Thun 

และทะเลสาบเบรียนซ์ Bienz ล้อมรอบด้วยภูเขามีทิวทัศน์

บริสุทธิ์และสวยงามมาก สวนเฮอเฮ่อมัท Hohematte พ้ืนที่

เปิดโล่งสีเขียวของเมือง เป็นสนามหญ้าสีเขียวกว้างใหญ่อยู่

หน้าโรงแรม The VICTORIA-JUNGFRAU Grand Hotel & 

Spa มีวิวอันสวยงามซ่ึงสามารถมองเห็น 3 ยอดเขาได้ทั้งยอด

เขาไอเกอร์ (Eiger), เมินช์ (Mönch) และยอดเขายุงเฟรา

(Jungfraujoch) อิสระให้ท่านเดินเล่นและไปถ่ายภาพกับ ย่าน



 
เมืองเก่า Old Town หรือเรียกว่า Unterseen ตั้งอยู่เลียบกับแม่น ้าอาเร่ บริเวณเชิงเขา Harder เมืองเก่าแห่งนีก้่อตั้ง

มาตั้งแต่ปี1471 อาคารหลายๆ แห่งยังคงถูกอนุรักษณ์เอาไว้อย่างดี แวะให้ท่านถ่ายภาพกับ ทะเลสาบทูน Lake Thun 

เป็นทะเลสาบบริเวณเทือกเขาแอลป์ ในอดีตทะเลสาบแห่งนี้เป็นทะเลสาบผืนเดียวกับทะเลสาบเบรียนซ์ เคยมีชื่อว่า ทะเล

สาบเว็นเดิล (Wendelsee) แต่ในคริสต์ศตวรรษที่ 10 ทะเลสาบเวนเดิลก็แยกออกเป็นสองทะเลสาบ คือทะเลสาบทูน กับ

ทะเลสาบเบรียนซ์ โดยมีแม่น ้าอาเรเป็นแมน่ ้าทีค่อยเช่ือมทะเลสาบทัง้สองแทน โดยที่แม่น ้าอาเรจะไหลจากทะเลสาบเบรียนซ์ 

มาสู่ทะเลสาบทูน เนื่องจากผิวน ้าของทะเลสาบบรีเอินซ์นั้นอยู่สูงกว่าของทะเลสาบทูน  

เย็น   รับประทานอาหารเยน็ (มือ้ที1่0) 

ที่พัก :  Hotel Central Continental 3* หรือระดับใกล้เคียงกนั 

ชื่อโรงแรมที่ทา่นพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่11) 

พาทุกท่านเดินทางสู่เมือง Isaltwald  (ระยะทาง 10 ก.ม. 

/ ใช้เวลา 30 นาที) เป็นชุมชนขนาดเล็กที่มีการใช้ชีวิตกันอยู่

อย่างเป็นธรรมชาติมาก ซ่ึงเหมาะส าหรับผู้ที่ต้องการหลีกหนี

จากความเป็นอยู่ในเมืองอย่างแท้จริง เพราะที่นี่มีร้านอาหาร

เพียงไม่ก่ีร้าน ส่วนร้านมินิมาร์ทแทบจะหาไม่ได้เลย ส่ิงที่ถือว่า

เป็นรางวัลของที่นี่ คือทิวทัศน์ความงามตามธรรมชาติที่มี  

ทะเลสาบ Brienz อยู่เบื้องหลัง ที่นี่ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่คน

นิยมมาเดินท่องเที่ยว และถ่ายกับสะพานชื่อดังที่เป็นที่ถ่ายท าซี

ร่ีย์ชื่อดัง Crash landing on you หรือสหายผูกองนั้นเอง 

จนสะพานนี้ได้รับช่ือใหมว่่า Crash landing on you bridge 

ในฉากที่พระเอกนั่งเล่นเปียโนซ่ึงเป็นภาพจ าของแฟนๆซ่ีร่ีย์

เร่ืองนี้ทุกท่าน น าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (ระยะทาง 60 กม. ใช้เวลา 1 ชม.)  ในเมืองลูเซิร์นส่วนใหญ่รวมตัวกันใน

เขตเมืองเก่าและบริเวรณทะเลสาบ เร่ิมจากสัญลักษณ์ของเมืองคือ สะพานไม้ซาเปล Chapel bridge  สะพานไม้อายุ

เกือบ 700 ปีนี้เป็นสะพานมีหลังคาคลุมทีท่อดข้ามแม่น า้รอยส์จากสถานีรถไฟไปสู่ฝ่ังเมืองเก่า มีจุดเด่นคือภาพเขียนบน

คานไม้ อนุสาวรีย์สิงโตหิน The Lion Monument ที่แกะสลักอยู่บนหน้าผา บริเวณหัวของสิงโตจะมีโล่ซ่ึงมีกากบาท

สัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่โดยสร้างขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแด่ความกล้าหาญ ซ่ือสัตย์และจงรักภักดีของทหารสวิสที่

เสียชีวิตไปในการต่อสู้ป้องกันพระราชวัง ระหว่างการปฏิวัติใหญ่ของฝร่ังเศส 

วันที่หก เมืองอินเตอร์ลาเคน-Isaltwald -ทะเลสาบ Brinz- Crash landing on you bridge-เมืองลูเซิร์น-สะพานไม้ซาเปล-

อนุสาวรีย์สิงโตหิน-เมืองซุก-หอนาฬิกา Zytturm- Lohri AG Store-เมืองซุริค Zurich                                        

อาหาร เช้า,เที่ยง,เย็น 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่12) 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองซุก ZUG (ระยะทาง 34 ก.ม. / 45 

นาที) เป็นเมื่องที่ร ่ารวยที่สุดในประเทศ และเป็นเมืองที่ติด

อันดับหนึ่งในสิบของโลกที่สะอาดที่สุด เป็นเมืองเก่าที่คง

ความสวยงามของพ้ืนหินแบบยุโรปในยุคกลาง ส่ิงที่จะท าให้

ท่านประทับใจคือรู้สึกได้ถึงอากาศที่สดชื่นและสะอาดเพราะ

เมืองนี้ตั้งอยู่บนทะเลสาบ ชมและถ่ายภาพกับ หอนาฬิกา 

Zytturm ซ่ึงเป็นผลงานช้ินเอกอีกช้ินหนึ่งที่ต้ังอยู่ในเมือง

ซุกเป็นหอคอยสูง 52 เมตรที่มีหลังคาที่มีลวดลายโดดเด่น

เป็นสีฟา้ขาว และนาฬิกาที่ตั้งอยู่เป็นนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่

สามารถบอกข้างขึ้นข้างแรมของพระจันทร์ บอกวันใน

สัปดาห์ได้ด้วย อิสระชอปป้ิงที่ Lohri AG Store ทีมีนาฬิกาชั้นน าระดับโลกให้ท่านเลือกซ้ือเลือกชมอาทิ เช่น Patek 

Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, 

Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ Interlaken จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซุริค Zurich (ระยะทาง 34 กม. ใช้เวลา 45 

นาที)  

เย็น   รับประทานอาหารเยน็ (มือ้ที1่3) 

ที่พัก Holiday Inn Express Zurich Airport 3* หรือระดบัใกล้เคียงกนั 

ชื่อโรงแรมที่ทา่นพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันกอ่นเดนิทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่14) 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาฟฟ์เฮาเซิน Schaffhausen 

(ระยะทาง 48 ก.ม. / 1 ช.ม.) เมืองที่ตั้งอยู่ทางตอน

เหนือของประเทศ ซ่ึงตั้งอยู่ ในวงล้อมของประเทศ

เยอรมนีทั้ง 3 ทิศทางโดยมี แม่น ้าไรน์ Rhein ไหลผ่าน

เมือง ให้ท่านชมความงามของ น ้าตกไรน์ เป็นน ้าตก

ขนาดใหญ่ที่สุดของทวีปยุโรป ต้ังอยู่บนแม่น ้าไรน์

บริเวณพรมแดนระหว่างรัฐชาฟเฮาเซินกับรัฐซูริค 

น ้าตกแห่งนี้มีความกว้าง 150 เมตรและสูง 23 เมตร ให้

ท่านอิสระถ่ายภาพเก็บความประทับใจกับความสวยงาม

ของน ้าตกไรน์  น าท่านเดินทางสู่ เมืองซุริค Zurich 

(ระยะทาง 51 กม. ใช้เวลา 1 ชม.) น าท่านเก็บภาพความ

ประทับใจกับสถานที่ต่างๆ สะพาน Münsterbrücke  

หรือเป็นที่รู้จักกนัในนาม Helmhausbrücke เป็นสะพาน

ข้ามถนนและเดินเท้าที่เปิดขึ้นในปี 2381 ตั้งอยู่เหนือ

แม่น ้า Limmat ในใจกลางเมืองซูริก สะพาน สามารถ

เดินข้ามไปมาได้ ระหว่างสองฝ่ังของโบสถ์ส าคัญของซู

ริค ฟากนึงมี โบสถ์ Fraumünster ที่ เลื่องชื่อเร่ือง

ความงดงามของกระจกสี ซ่ึงโบสถ์นับเป็นไอไลท์ของ

เมืองชูริคเลยก็ว่าได้ เป็นโบสถ์นิกายโปรแตสแตนท์ที่มี

จุดเด่นอยู่ที่เป็นหอคอยตึกคู่แฝด และสถาปัตยกรรม

แบบโรมัน และอีกฝากเป็น โบสถ์ Grossmünster จึง

น าเสนอออกมาในรูปแบบประตูแกะสลักในศิลปะยุคกลาง 

อิฐหินถูกใช้ในการก่อสร้างตัวโบสถ์ ยังมีการตกแต่งด้วยหน้าต่างกระจกที่มีสีสันทันสมัยโดยจิตรกรชาวสวิส Augusto 

Giacometti นอกจากนี้ยังมีประตูทองสัมฤทธิ์หรูหราที่ต้ังอยู่ทางฝ่ังทิศเหนือและทิศใต้ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ St. Peter’s 

Church ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิค ไฮไลท์ที่ส าคัญคือมีหอนาฬิกาขนาดใหญ่โดยหน้าปัดของหอนาฬิกามีเส้น

ผ่านศูนย์กลาง 8.7 เมตร ขึ้นชื่อว่าเป็นหอนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป จากนั้น อิสระให้ท่านชอปป้ิงตามอัธยาศัยที่ 

ถนนบานโฮฟซตราสเซอ Bahnhofstrasse ถนนนี้ความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร ที่รู้จักในระดับนานาชาติว่าเป็นถนนช้

อปป้ิง มีร้านค้าให้ได้เลือกซ้ือของกันมากมาย ได้รับการขนานนามว่าเป็นถนนที่แพงที่สุดในโลก ไม่ว่าจะเป็น Gucci, 

Armani, Prada, Chanel, Dior, Burberry, เป็นต้น  ร้านเคร่ืองประดับ  ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรูเป็นจ านวน

มาก  

วันที่เจ็ด เมืองซูริค-เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน-แม่น ้าไรน์-เมืองซูริค-สะพาน Münsterbrücke -โบสถ์ Fraumünster-โบสถ์ 

Grossmünster-โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ St. Peter’s Church-ถนนบานโฮฟซตราสเซอ-ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค-ท่าอากาศยานอิส

ตันบูล                                                                                                                                                                       

 อาหาร เช้า,เที่ยง 

 

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


 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่15) 

 น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซูริค เพ่ือเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

18.45 น. เดินทางกลับประเทศไทย โดย สายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่ TK1910 

22.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี แวะพักเปลี่ยนเคร่ือง 

 

 

 

01.45 น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ ประเทศไทยโดย สายการบิน TURKISH AIRLINE เที่ยวบินที่ TK068 

15.25 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

 

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

 

 

 

เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทย ( update 1 มิถุนายน 2565 ) 
 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอร์ตตัวจริง  (อายกุารใช้งานมากกว่า 6 เดือน)  

2. เตรียมเอกสาร Vaccinated Certificate ทีอ่อกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข   

3. เอกสาร International Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับวัคซีน

ครบถ้วนมาแล้ว  

 

► ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์จะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบ2โดสแลว้  

ชนิดของวัคซีนโควิด -19 ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์รับรอง มี ดังนี้ 

1. Pfizer/BioNTech (BNT162b2 / Comirnaty® / Tozinameran) 

2. Moderna (mRNA-1273 / Spikevax / COVID-19 vaccine Moderna) 

3. AstraZeneca (AZD1222 Vaxzevria®/ Covishield™) 

4. Janssen / Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S) 

5. Sinopharm / BIBP (SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell) 

6. Sinovac (CoronaVac) 

ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนสองชนดิ ครบ 2 โดส ที่แตกตา่งกนัจะถอืว่าได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน 

► ผูเ้ดนิทางเขา้เขา้ประเทศไทยจะตอ้งไดร้บัวคัซนี ครบ2โดสแลว้  

ชนิดของวัคซีนโควิด-19 ที่ประเทศไทยรับรอง มี ดงันี ้

1. CoronaVac (Sinovac) 

2. AstraZeneca (Vaxzeria,Covishield) 

3. Pfizer-BioNTech (Comirnaty) 

4. Moderna 

5. COVILO (Sinopharm) 

วันที่แปด สนามบินอิสตันบูล-สนามบินสุวรรณภูมิ  

 



 
6. Janssen (Johnson & Johnson) 

7. Sputnik V 

8. Covaxin 

9. Novavax / Covavax 

10. Medigen 

11. TURKOVAC / ERUCOV-VAC 

 

► ส าหรับคนตา่งชาติ ผู้เดนิทางตอ้งขอ Thailand Pass และมีประกนัสุขภาพตา่งชาติครอบคลมุ 10,000 USD   

► ส าหรับผู้เดินทางที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบ สามารถแสดงผล pro-ATK หรือ RT-PCR ภายใน 72 ชม. ก่อน

เดินทางมาถงึประเทศไทย  

 

เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร้ังนี้จะต้องมจี านวน 10 ทา่นขึ้นไป กรณีไมถ่ึงจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวร์กับบริษัททีม่โีปรแกรมใกล้เคยีงกนั 

- หรือเลื่อน หรือยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งใหท้า่นทราบล่วงหน้ากอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไมถ่ึง15ทา่นและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทาง

บริษัทจะท าการแจ้งให้ทา่นทราบกอ่นล่วงหน้า 

► ในกรณีทีล่กูค้าต้องออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอ่เจา้หน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทกุคร้ัง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่

รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน   

► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  

- กรุณาช าระค่ามัดจ า ทา่นละ 25,000 บาท + ค่าบริการท าวีซ่า 5,500 บาท (30,500) 

 กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอร์ตและแบบฟอร์มกรอกขอ้มูลยืน่วีซ่าพร้อมเอกสารช าระมดัจ าค่าทัวร์ 

- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 20-25 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบริษัทฯตอ้งออกตั๋วหรือวีซ่าออกใกล้วันเดินทางทา่นจ าเป็นต้อง

ช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามทีบ่ริษัทก าหนดแจ้งเทา่นัน้ 

 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกวา่ 6 เดอืนกอ่นหมดอายนุบัจากวนัเดนิทางไป-กลบัและ

จ านวนหนา้หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัตดิวซีา่ไมต่ า่กวา่ 3หนา้) **กรณุาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทาง

บรษัิทจะไมร่บัผดิชอบกรณพีาสปอรต์หมดอาย ุ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 

เงือ่นไขการยกเลกิและคนืคา่ทวัร์  

1.  ยกเลิกการเดินทาง 30 วันกอ่นการเดินทางขึ้นไป คืนเงินท้ังหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็ บคา่ใช้จา่ยตามท่ี เกิดขึ้นจริงเช่น 

ค่าวีซา่ ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบิน ค่ามัดจ าโรงแรม ค่าวีซ่า  หรืออื่นๆ)  

2. ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทางคืนมดัจ า 50%  (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใชจ้่ายตามที่เกดิขึ้น จริงเช่น คา่

วีซ่า ค่ามดัจ าตวัเครือ่งบิน  คา่มัดจ าโรงแรม หรืออื่นๆ )  

3. ยกเลกิการเดินทางน้อยกว่า 15 วันกอ่นการเดินทาง เกบ็คา่ใช้จ่ายทัง้หมดตามราคาทัวร์ทีต่ามระบใุน โปรแกรม 

4. กรณีผู้เดนิทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงนิค่าทัวร์ทัง้หมด 



 
5. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแล้ว ถ้าทา่นงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พร้อมคณะถอืว่าทา่น

สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงนิมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางไดจ้ะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิเ์รียก

เก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดข้ึนจริง 

7. กรณีวีซ่าถกูปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง  

8. ตามพระราชบัญญตัิธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเที่ยว การยกเลกิการเดินทางของ

นกัทอ่งเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจน าเทีย่วมีค่าใช้จ่ายที่ได้จา่ยจริงเพ่ือเตรียมการจัดน าเที่ยว ให้น ามาหักจากเงนิค่าบริการที่

ต้องจ่าย ทัง้นี้ ผู้ประกอบธุรกจิน าเที่ยวแสดงหลกัฐานใหน้กัท่องเที่ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ าตั๋วเคร่ืองบนิ ค่า

โรงแรม หรืออืน่ๆ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม  

(บริษัท ด าเนนิการให้ กรณียกเลกิทั้งหมด หรืออยา่งใดอย่างหนึง่ ไม่สามารถรีฟนัดเ์ปน็เงนิหรือการบริการอืน่ๆได้) 

1. ค่าตั๋วโดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการทัวร์ข้างตน้   

2. ค่าที่พักหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกนั  

3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2 ห้อง (มีค่าใช้จ่ายพัก

เด่ียวเพ่ิม) หรือเป็นการเพ่ิมเตียงเสริม หรือ SOFA BED และกรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ในโปรแกรมมีเทศกาล

วันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดที่ พักในเมืองใกล้ เ คียงแทน โรงแรมที่ พักส่วนใหญ่ในยุ โรปไม่มี

เคร่ืองปรับอากาศที่สามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี  

4. ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ Upgrade ทีน่ั่งเป็น Business Class ได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไม่

สามารถเลื่อนวันได้ ใน กรณีทีท่่านตอ้งการแยกวันเดนิทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดตอ่เจา้หนา้ที่เพ่ือสอบถามราคา

อีกคร้ัง และการจัดทีน่ัง่ของผู้เดินทาง เปน็การจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพ่ือ

แทรกแซงได้  

5. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทกุชนิด ตามที่ระบไุว้ในรายการทัวร์ขา้งตน้  

6. เจ้าหน้าทีบ่ริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

7. ค่าน า้หนกักระเป๋า สัมภาระโหลดใต้ทอ้งเคร่ือง 30 กโิลกรัม ถือข้ึนเคร่ืองได้ 8 กิโลกรัม และค่าประกนัวินาศภัย

เคร่ืองบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินทีม่กีารเรียกเกบ็ และกรณีน ้าหนกัสัมภาระเกินท่านต้องเสียค่าปรับตามที่

สายการบินเรียกเก็บ  

8. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz 

Travel แบบแผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรือ

อุบัติเหตุต่างๆ ซ่ึงเกิดขึ้นภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษา

เท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณี

ลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซ่ึงความคุ้มครองและ

ข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม 

พ.ร.บ. ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถ



 
ศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครอง

เพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 

9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. ค่าท าหนังสือเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  จากทา่น 

2. ค่าบริการและยืน่วีซ่าเชงเกน้ (ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) 5,500 บาท 

3. ค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทิเชน่ ค่าอาหาร เคร่ืองดืม่ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เปน็ตน้  

4. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรียกเก็บ)  

5. ค่าภาษีน ้ามนัทีส่ายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯไดอ้อกตั๋วเคร่ืองบนิ และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 

6. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% 

7. ค่าพนกังานยกกระเป๋าที่โรงแรม 

8. ค่าทปิคนขบัรถทา่นละ 70 EUR หรือประมาณ 2,600บาท/ท่าน ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ  

 

กรณวีซีา่ไมไ่ดร้บัการอนมุตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษัิทขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้

จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ 

 

หมายเหตุ : กรุณาอา่นศึกษารายละเอียดทัง้หมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถกูตอ้งและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลกูค้า

และบริษัท ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าทา่นได้ยอมรับ

เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลือ่นการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึน้ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถงึ 20ท่าน  

2. ขอสงวนสิทธิก์ารเกบ็ค่าน้ามนัและภาษีสนามบินทกุแห่งเพ่ิม หากสายการบินมกีารปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง  

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตุต่างๆ  

4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลกิบนิ, การประท้วง, การนัดหยุด

งาน, การกอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนอืความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกดิส่ิงของสูญหาย อนัเนือ่งเกดิจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการ

โจรกรรม และ อุบัตเิหตุจากความประมาทของนกัท่องเที่ยวเอง  

6. เมื่อทา่นตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทัง้หมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรับเงือ่นไขข้อตกลง

ต่างๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เปน็เพียงขอ้เสนอที่ตอ้งได้รับการยนืยนัจากบริษัทฯอีกคร้ังหนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักในตา่งประเทศ

เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซ่ึงอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม  

8. การจัดการเร่ืองห้องพัก เป็นสทิธิของโรงแรมในการจัดห้องใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมีหอ้งพักส าหรับผู้สูบบุหร่ี/ปลอดบุหร่ี

ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนหอ้งได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทัง้นี้ขึ้นอยูก่ับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถ

รับประกนัได้   

9. กรณีผู้เดนิทางต้องการความช่วยเหลือเปน็พิเศษ อาทเิชน่ ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดินทาง 

มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้  



 
10. มัคคุเทศก์ พนกังานและตวัแทนของผู้จัด ไม่มสิีทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเทา่นัน้ 

11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใช้จ่ายตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเปน็การเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผู้เดนิทางไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเปน็กองตรวจคนเขา้เมืองหรือกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อนัเนือ่งมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 

หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอืน่ ๆ   

12. การประกนัภัย บริษัทฯได้จดัท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผู้เดนิทางไปตา่งประเทศ กับ Allianz Travel แบบแผน

ประกนัภัย Group tour บูกี้ ซ่ึงความคุ้มครองและข้อยกเว้น เปน็ไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกนัภัย  โดยทัง้นีก้ารท าประกนั

นี้จากบริษัท  มากกว่าขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจน าเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอบุัติเหตุในการเดนิทาง

เทา่นัน้ แตท่ัง้นี้ ท่านสามารถศึกษาเงอืนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ได้  กรณีทา่นตอ้งการ

ซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ  

13. มัคคุเทศก์ พนกังานและตวัแทนของผู้จัด ไม่มสิีทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทัง้ส้ินแทนผู้จัด นอกจากมเีอกสารลงนามโดย

ผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเทา่นัน้  

14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใช้จ่ายตา่งๆ ไดเ้นือ่งจากเปน็การเหมาจา่ยกับตัวแทนตา่งๆ ในกรณีที่ผู้เดนิทาง

ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมอืงไม่ว่าจะเปน็กองตรวจคนเข้าเมอืงหรือกรมแรงงานของทกุประเทศใน

รายการท่องเที่ยว อนัเนือ่งมาจากการกระท าที่สอ่ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง 

หรือ การถกูปฏิเสธในกรณีอืน่ ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เอกสารประกอบการยืน่ค าร้องขอวีซ่าเชงเก้น (Switzerland) 

ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาวีซ่า 10-15 วันท าการ 

** หากผู้สมัครเคยสแกนลายนิ้วมือภายใน 3 ปี กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าของทัวร์ **  

โปรดด าเนินการตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงข้อก าหนดเงื่อนไข 

รวมถึงเอกสารที่ใช้ส าหรับยื่นค าร้องขอวีซ่าอยู่เป็นประจ า 

1. พาสปอร์ต โดยมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุ โดยนับจากวันที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทย และมีจ านวนหน้า

เหลืออย่างน้อย 2-3 หน้า เพ่ือให้ทางสถานทูตติดหน้าวีซ่า (หากมีอายุไม่เพียงพอ กรุณาด าเนินการท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ ก่อน

จัดส่งให้กับเจ้าหน้าที) หากผู้สมัครเคยได้รับวีซ่าเชงเก้น กรุณาจัดส่งหลักฐานให้กับทางบริษัททัวร์      เพ่ือน าไปแสดงต่อ

สถานทูต 

2. รูปถ่าย รูปสีหน้าตรง ฉากหลังสีขาว ขนาด 2x1.5นิ้ว หรือ 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมีอายุไม่เกิน 3เดือน ห้ามตกแต่ง

รูป,ห้ามสวมแว่นตา,ห้ามใส่เคร่ืองประดับ,ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ และต้องเป็นรูปที่ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น 

** หา้มขดีเขียน แมก็ หรือใช้คลิปลวดหนีบกระดาษ ซ่ึงอาจส่งผลให้รูปถา่ยช ารุด และไม่สามารถใช้งานได้ ** 

 (ใบหน้าใหญ่ ชัดเจน 80% ของขนาดภาพ) 

3. เอกสารส่วนตัว 

 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาบัตรข้าราชการ (ภาษาไทย) 

หากมีเอกสารอื่นๆ เพ่ิมเติม (ถ้ามี) ท่านจ าเป็นต้องยื่นเอกสารให้สถานทูตตรวจสอบ พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบียนสมรส/ส าเนาทะเบียนหย่า/ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต) 

 - ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าเคยมีการเปลี่ยน) 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า18ปี (บิดาและมารดาเดินทางไปด้วย) จ าเป็นต้องย่ืนเอกสารเพ่ิม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 

 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร 

กรณีเด็กอายุต ่ากว่า18ปี (บิดา/มารดา ไม่ได้เดินทาง) จ าเป็นต้องย่ืนเอกสารเพ่ิม พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังนี้ 



 
 - ส าเนาทะเบียนบ้าน/ส าเนาสูติบัตร 

 - หนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา/ส าเนาพาสปอร์ตบิดา-มารดา 

โดยต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครอง บิดา-มารดาเท่านั้น หากเด็กเดินทางไปกับบิดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรอง

ยินยอมให้บุตรเดินทางจากมารดา หรือหากเด็กเดินทางกบัมารดาเพียงผู้เดียว จะต้องมีหนังสือรับรองยินยอมให้บุตรเดินทางจาก

มารดาบิดา หากเด็กไม่ได้เดินทางกับบิดา-มารดา จะต้องมีหนังสือรับรอง ยินยอมให้บุตรเดินทางกับบุคคลที่สาม พร้อมกับ

ยินยอมสนับสนุนค่าใช้จ่ายการเดินทางให้กับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารได้ที่ส านักงานเขต/อ าเภอตามหลักฐานที่อยู่ตามทะเบียน

บ้านของท่าน (พร้อมแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา-มารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือผู้อ านวยการเขต ลงนาม

และประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นค าร้องขอวีซ่า บิดา-มารดา 

จ าเป็นต้องเดินทางไปแสดงตัวพร้อมกับบุตร และเซ็นเอกสารต่อหน้าเจ้าที่ที่รับยื่นวีซ่า กรณีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบ

ส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

4. หลักฐานการงาน/หนังสือรับรองการท างาน ที่ท างานปัจจุบัน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 

4.1 กรณีเป็นพนักงานทั่วไป ทั้งภาครัฐและเอกชน ใช้หนังสือรับรองการท างานจากบริษัทที่ท่านท างานปัจจุบัน   โดยระบุ

ต าแหน่งงาน, เงินเดือนทีไ่ด้รับ, วัน เดือน ปี ที่เร่ิมท างาน, และช่วงเวลาทีข่อลางานไปเที่ยวยุโรป (โดยไม่ต้องระบุชื่อประเทศ ให้

ใช้ European แทน) และกลับมาปฏิบัติงานตามปกติหลังครบก าหนดวันลา พร้อมประทับตราบริษัท และลงนามผู้มีอ านาจ

อย่างชัดเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

4.2 กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ใช้ส าเนาใบทะเบียนการค้า (พค.0403), หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทฯ (DBD), (คัด

ส าเนาไม่เกิน 90 วัน พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 

4.3 กรณีที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา ใช้หนังสือรับรองฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพิจารณาบัตร

นักเรียน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรียน (เอกสารมีอายุ 30 วัน ก่อนยื่นค าร้องขอวีซ่า) 

4.4 กรณีที่เกษียณอายุจากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรข้าราชการบ านาญ 

4.5 กรณีเป็นแม่บ้าน ใช้ส าเนาทะเบียนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), หลักฐานการเงินของตนเองหรือสาม ี  ในกรณี

ที่ไม่ได้เดินทางร่วมกันกบัสาม ีจ าเป็นต้องมจีดหมายรับรองค่าใช้จ่ายจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบุช่ือ-สกุล    วัน เดือน ปี

เกิด ของสามีและบุตร ที่มีความสัมพันธ์ร่วมกัน (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

4.6 กรณีกิจการที่ไม่ได้จดทะเบียน อาทิ ร้านขายของทั่วไป , อาชีพอิสระ (Freelance), ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ฯลฯ 

จ าเป็นต้องเขียนจดหมายแนะน าตนเอง ชี้แจงรายละเอียดการท างาน แหล่งที่มาของรายได้ พร้อมแนบหลักฐานหรือเอกสาร

ประกอบ อาทิ รูปถ่ายร้าน, สัญญาเช่า, โฉนดที่ดิน ฯลฯ เป็นต้น (จดหมายชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

5. หลักฐานการเงิน 

5.1 กรณีออกค่าใช้จ่ายเอง Statement  รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน (กรุณาเลือกบัญชีที่มีประวัติการเดินบัญชีที่

สมบูรณ์ มียอดเงิน เข้า-ออก สม ่าเสมอ) และมียอดเงินคงเหลืออยู่ในบัญชีนั้นๆไม่ต ่ากว่า 6 หลัก เพ่ือแสดงให้เห็นว่ามีฐานะ

ทางการเงินเพียงพอ ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อท่านเดินทางกลบัสู่ภูมิล าเนา โดย Statement ต้องเป็น

ฉบับภาษาอังกฤษ และออกจากธนาคารเทา่นั้น หากผู้ย่ืนค าร้องวีซ่า ปร้ินเอกสารผ่าน Internet/Application ท่านจ าเปน็ตอ้ง

น าเอกสารไปให้ธนาคารประทับตราอีกคร้ัง 



 
5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง จ าเป็นต้องเขียนหนังสือรับรอง ชี้แจงความสัมพันธ์ระหว่างตนกับผู้เดินทาง (Sponsor 

Letter) และขอหนังสือรับรอง/สนับสนุนค่าใช้จ่ายจากทางธนาคารเท่านั้น โดยให้บุคคลที่เป็นผู้สนับสนุน (Sponsor) 

ด าเนินการตามเอกสารข้างต้น พร้อมกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร                         Bank  

Sponsor/Bank Guarantee ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น โดยระบุช่ือผู้สนับสนุนที่เป็นเจ้าของบัญชี (Sponsor) และระบุช่ือ

ผู้เดินทาง/ผู้ที่ได้รับการสนับสนุน เอกสารต้องเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชื่อ - สกุล ให้ตรงกับพาสปอร์ตที่ใช้เดินทาง

เท่านั้น   (กรุณายื่นขอจากธนาคารล่วงหน้า บางแห่งอาจใช้เวลาด าเนินการนานถึง 3 วัน) 

หมายเหตุ: ท่านจ าเปน็ตอ้งขอรายการเดนิบญัชียอ้นหลงั ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ (Bank Statement) 

** สถานทูตไมร่ับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน บัญชีติดลบ และกองทนุทุกประเภท ** 

6. แบบฟอร์มกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่าเชงเก้น 

 เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มส าหรับยื่นวีซ่าท้ายโปรแกรมทัวร์ให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริง เนื่องจาก

บริษัทฯ ต้องน าส่งข้อมูลให้กับทางสถานทูตพิจารณา เพ่ืออนุมัติค าร้องขอวีซ่า และทางบริษัทฯ ไม่สามารถกรอกประวัติ/ข้อมูล

ส่วนตัวแทนผู้สมัครได้ หากสถานทตูตรวจพบว่าข้อมูลของท่านเป็นเท็จ/ข้อมูลไม่ถูกต้องกับความเป็นจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธวีซ่า 

หรืออาจส่งผลให้ระยะเวลาด าเนินการพิจารณาเอกสารล่าช้ามากย่ิงข้ึน 

 เมื่อท่านช าระเงินมดัจ าค่าทัวร์เรียบร้อย กรุณากรอกข้อมลูในแบบฟอร์มทา้ยรายการทัวร์ พร้อมจัดส่งให้กบับริษัทฯทนัท ี!! หาก

ด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่าน

จะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ท่านได้ช าระไปแล้วทุกกรณี 

 หากถูกปฏิเสธวีซ่า และมีความประสงค์ที่จะยื่นค าร้องขอวีซ่าใหม่ ผู้สมัครต้องช าระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง 

 บางกรณี สถานทูตอาจมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์ผู้สมัครบางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์

ตามที่สถานทูตนัดหมาย (โปรดแต่งกายสุภาพ) ทั้งนี้บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่เพ่ือไปอ านวยความสะดวกแก่ท่าน ตลอดทั้งช่วย

ประสานงานกับทางการสถานทูต และหากสถานทูตมีความประสงค์ขอเอกสารเพ่ิมเติมจากทางบริษัท ใคร่ขอความร่วมมือให้ท่าน

จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้กับทางบริษัท เพ่ือน าส่งสถานทูตเช่นกัน 

กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์น าเรียนสถานทูตเพ่ือพิจารณาต่อวีซ่าของท่าน 

เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

เอกสารทกุฉบับที่ใช้ประกอบการยื่นค าร้องขอวีซ่า ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่นั้น !! 

พร้อมแนบส าเนาฉบับภาษาไทย (โดยไม่จ าเปน็ตอ้งเซน็รับรองส าเนาถกูตอ้ง) 

เพ่ือความสะดวกในการยืน่วีซ่า กรุณาจดัเตรียมเอกสารให้สมบูรณ์ และทางบริษัทไม่มนีโยบายรับแปลเอกสาร 

 

 



 

แบบฟอร์มส าหรบักรอกข้อมูลยืน่วซี่าเชงเก้น (ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์) 

โปรดกรอกรายละเอยีดข้อมลูให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของทา่น (กรอกข้อมลูเปน็ภาษาองักฤษ) 

 

1. ชื่อ - นามสกุล (ภาษาองักฤษ)   .................................................................................................... 

2. ชื่อ - สกุลเดมิ (ตอนเกิด)     ................................................................................................... 

3. เพศ   ชาย          หญิง 

4. ทีอ่ยู่ตามส าเนาทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ) 

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

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

5. ที่อยู่พ านักปัจจุบนั กรณีไมต่รงกบัส าเนาทะเบียนบา้น (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

6.โทรศัพท์มอืถอื (โปรดระบุ) ..............................................  โทรศัพท์บา้น (ถ้ามี) ............................ .............. 

7. อาชีพปจัจุบนั .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกบัที่ระบุในหนังสือรับรองการงาน)  ...................................................................... 

8. ชื่อสถานทีท่ างาน ธุรกจิร้านค้า โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย (หากประกอบกิจการค้าขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน) 

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

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

รหัสไปรษณีย์ ............. โทรศัพทท์ีท่ างาน/โรงเรียน/มหาวทิยาลัย ................................... อีเมล์ .......................... 

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

10. สถานภาพ     ⃣    โสด   ⃣    สมรส  ⃣    แต่งงาน(ไมจ่ดทะเบียน) 

  ⃣    หย่า   ⃣    ม่าย   ⃣    อยู่กินฉนัสาม-ีภรรยา     ⃣    แยกกนั

อยู ่

11. ชื่อ-สกลุคู่สมรส (ถ้ามี) .............................................  วัน/เดือน/ปี เกิด................  สถานทีเ่กดิ ..................... 

12. ชื่อ-สกุลของบิดา ..................................................... วัน/เดือน/ปี เกิด................. สถานทีเ่กดิ ............ .......... 



 
13. ชื่อ-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดือน/ป ีเกิด................  สถานที่เกิด .............. ........ 

14. ทา่นมี Passport เล่มเกา่ล่าสุด หรือไม่ (ถ้ามี) โปรดระบุ 

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

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

ไม่เคย 

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

16. เคยถกูพิมพ์ลายนิ้วมือเพ่ือการขอวีซ่า Schengen กอ่นหน้านี ้

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

17.  ท่านเคยถกูปฏิเสธวีซ่าหรือไม ่

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

18. ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด ารงชีพระหว่างการเดนิทางและพ านกัอยู่ของผู้ร้องขอ 

                 ตัวผู้ขอวีซ่าเอง    มีผู้อืน่ออกค่าใช้จ่ายให้ (บิดา-มารดา/ญาติ/บริษัท/

องค์กร) 

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

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

   เงนิสด 

 หมายเหตุ: หากจัดส่งเอกสารให้บริษัทฯล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่าจากทางสถานทูต         กรณีวีซ่า

ของท่านไม่ได้รับการอนุมัติทันตามก าหนดวันเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

 เมื่อท่านได้จองท าการจองโปรแกรมทัวร์ และช าระเงินมัดจ าค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว 

 - กรุณาจัดส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ต และ แบบฟอร์มใบกรอกข้อมูลส าหรับยื่นวีซ่า (เอกสารแนบท้ายโปรแกรมทัวร์)    

พร้อมจัดส่งให้กับบริษัทฯทันที !! หากด าเนินการล่าช้า อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์   ไม่

รับผิดชอบทุกกรณี 

 - กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจน โดยข้อมูลที่ท่านกรอกต้องตรงกับเอกสารที่จะใช้ยื่นสถานทูต 

เนื่องจากข้อมูลทัง้หมด บริษัทฯจ าเป็นต้องด าเนินการน าส่งสถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าส่งข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับ

ความเป็นจริง อาจส่งผลต่อผลการพิจารณาวีซ่า 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสือรับรองการงานฉบับจริงได้ กรุณากรอกข้อมูลการท างานของท่านให้ชัดเจน 

(ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) ได้แก่ ชื่อบริษัท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงินเดือนที่ได้รับ และวันเดือนปีที่เร่ิมงาน 



 
 เมื่อท่านได้รับยืนยันการเดินทาง/ใบนัดหมายส าหรับยื่นวีซ่า จากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 

  - กรุณาจัดส่งหนังสือเดินทาง (Passport) และเอกสารฉบับจริงส าหรับยื่นวีซ่าให้กับบริษัทฯ อย่างช้าไม่เกิน 2 สัปดาห์ 

ก่อนถึงวันนัดหมายยื่นวีซ่า 

          - ท่านจ าเป็นต้องน าส่งหนังสือเดินทางเล่มเก่า เพ่ือให้สถานทูตดูประวัติการเดินในช่วงที่ผ่านมา 

 

 หมายเหตุ: การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทตู บริษัทฯไมม่ีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทัง้ส้ิน ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางที่

คอยให้บริการ และอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเทา่นั้น  

 

 

 

 

 

 

 


