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คิดถึงเขา SWITZERLAND 

 ท่องเทีย่วสวิตเซอร์แลนด์ 11วัน 8คืน 
1 ใน Bucket List ทีนั่กท่องเทีย่วท่ัวโลกใฝ่ฝัน 

เทีย่วสามเขา Top 5 ของสวสิ ทติลิส,จุงฟราว และแมทเทอร์ฮอร์น   
ด่ืมด ่าและสัมผัสบรรยากาศเมอืงท่องเทีย่วยอดฮิตบนเทอืกเขาแอลป์ 
ซูรคิ-ลูเซิร์น-แองเก้ิลเบร์ิก-Mt.Titlis-รถไฟ  Panoramic Golden Pass-   

อินเทอร์ลาเก้น-น่ังกระเช้า Eiger Expressตัวใหม่ล่าสุดขึ้นเขาจุงฟราว  

ทาซ-เซอร์แมท-Matterhorn Glacier Paradise  
มองเทรอซ์ –เวเว่ย์-โลซานน์-เจนีวา-เบร์ิน-ซุก 

 พักโรงแรมน่ารักๆในเมอืงเซอร์แมท 
 

บนิตรง...เทีย่วสบาย...โดยสายการบนิไทย (TG)  
 

ซูริค  เมอืงศนูยก์ลางทางดา้นการคา้และธุรกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ 
ลเูซิรน์ เมอืงสวยทีต่ ัง้อยูร่มิฝัง่ทะเลสาบแหง่สีพ่นัธรฐั หรอืเวยีวาลดส์ตรทัซ ีและเป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุ

แหง่หนึง่ในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์  
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แองเก้ิลเบิรก์ เมอืงเลก็ๆ บนเขาสงู อยูใ่นรฐัออบวลัเดิ้น ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ ทีต่ ัง้สถานีกระเชา้
โรแตร ์กระเชา้ขนาดใหญ่และกระเชา้ทีห่มนุรอบตวัเองไปดว้ยในขณะทีเ่คลือ่นที ่ชมววิแบบ 360 องศา สู ่ยอด
เขาททิลสิ Mt.Ttilis เป็นยอดเขาทีม่คีวามสงูทีส่ดุในตอนเหนือของเขตประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ทีม่คีวามสงูถงึ 
3,028 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ชมทศันียภาพอนังดงามกบัหมิะปกคลุมตลอดปี  

อินเทอรล์าเก้น เมอืงสวยในหุบเขาทีต่ ัง้รมิฝัง่ของ 2 ทะเลสาบ คอืทะเลสาบธุนน์และเบรยีนซ ์และเป็นทีต่ ัง้ของสถานีรถไฟเพือ่
ต่อไปยงัแหล่งท่องเทีย่วส าคญัๆหลายแหง่ อาท ิยอดเขาจุงฟราว Top of Europe  

เซอรแ์มท หมูบ่า้นเซอรแ์มททีน่่ารกัๆ และมบีรรยากาศสบายๆ ลอ้มดว้ยเขาสงูสวยงาม ดว้ยเป็นเมอืงปลอดพาหนะที ่
วุน่วายและนัง่กระเชา้ Matterhorn Glacier Paradise เพือ่ชมววิยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์  

มองเทรอซ์  เมอืงสวยทางใตข้องสวสิรมิทะเลสาบเลอมงัค ์เป็นทีต่ ัง้ของปราสาทชลิยอง และมหีลกัฐานในการก่อสรา้งมา
ตัง้แต่ศตวรรษที ่13 

เวเว่ย ์ เมอืงทีต่ ัง้ของแหลง่ผลติไวน์ทีส่ าคญัของสวติเซอรแ์ลนด ์และทีต่ ัง้ของส านกังานใหญ่บรษิทัเนสตเ์ล่ ยกัษ์
ใหญ่แหง่วงการอาหารรวมถงึชอ็คโกแลต็นมทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก  

โลซานน์  เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยโบสถท์ีม่สีถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในสวสิเป็นเมอืงทีช่าวไทยรูจ้กัดใีนสวสิ  
เจนีวา เมอืงส าคญัอกีแหง่หนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ตัง้อยูบ่รเิวณตอนปลายแหลมของทะเลสาบเจนีวา  
กรงุเบิรน์ เมอืงหลวงของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์สรา้งขึ้นเมือ่ 800 ปีทีแ่ลว้ 
ซุก  เมอืงเลก็ๆ รมิทะเลสาบทีส่วยงามราวกบัเทพนิยาย ตัง้อยูท่างภาคกลางตอนบนของประเทศ 

 
ก าหนดการเดินทาง 01-11 ก.พ. / 15-25 ก.พ.2565 
 20-30 มี.ค./ 22 มี.ค.-01 เม.ย.2565 
 05-15 เม.ย./ 10-20 เม.ย./ 12-22 เม.ย. / 19-29 เม.ย.2565 
  
วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู 
21.30 น.  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร ์สายการบิน Thai 

 Airways ROW D เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

วนัทีส่อง สวุรรณภมิู-ซูริค (สวิตเซอรแ์ลนด)์-ย่านเมืองเก่าลินเดอรฮ์อฟ-โบสถก์รอสมนุสเตอร-์โบสถฟ์รอมุน  
สเตอร-์ลเูซิรน์-สะพานไม้ชาเพล-โบสถฮ์อฟเคียรเ์คอ-อนุสาวรียสิ์งโต 

00.35 น.  ออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG970  
06.55 น. เดินทางถึงสนามบินนครซูริค เมอืงเศรษฐกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ น าทา่นผา่นขัน้ตอนพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงตรวจหนงัสอืเดนิทางและตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ รถโคช้รอรบัจากนัน้น าทา่น
เดนิทางสูย่า่นใจกลางเมอืงของนครซูริค Zurich น าทา่นชมยา่นเมอืงเก่าลนิเดอรฮ์อฟ ผา่นอาคารบา้นเรอืน
รา้นคา้ยา่นเมอืงเก่า น าทา่นแวะชมและถ่ายรปูกบั The Rathaus หรอือกีชื่อหนึ่งทีคุ่น้เคยดอียา่ง Zurich’s 
Town Hall สรา้งขึน้ในปีค.ศ. 1694 ถงึปี 1698 เป็นสถานทีร่าชการทอ้งถิน่ในเมอืงซรูคิ ตัง้อยู่รมิแมน่ ้าลมิมตั
แต่เดมิเคยเป็นหอ้งประชุมสภาเทศบาลเมอืงทีส่รา้งขึน้ในปีค.ศ.1397 แต่ไดร้บัการปรบัปรงุเรือ่ยมาจนถงึ
ปัจจุบนั จากนัน้น าทา่นชมและถ่ายรปูกบัโบสถก์รอสมนุเตอร ์Grossmunste Church มหาวหิาร
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คูบ่า้นคูเ่มอืงซึง่ถอืเป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงซรูคิ ตัง้อยูบ่รเิวณรมิฝัง่แมน่ ้าลมิมตัเชน่กนั ปัจจุบนักลายเป็น
หนึ่งในสถานทีท่อ่งเทีย่วของซูรคิ และน าทา่นเดนิขา้มสะพานไปอกีฝัง่ของแมน่ ้าชมโบสถฟ์รอมนุสเตอร ์
Fraumünster ซึง่เป็นหนึ่งในสีโ่บสถห์ลกัของเมอืงซรูคิ ทีส่รา้งขึน้จากซากปรกัหกัพงัของวหิารส าหรบัสตรี
ชนชัน้ขนุนางชัน้สงูในสมยัก่อนโดยกษตัรยิแ์ห่งบาวาเรยีเพือ่พระราชธดิาฮลิตก์ารต์ ภายหลงัไดพ้ระราชทาน
ใหก้บัคณะนกับุญเบเนดกิต ์จุดเดน่ของโบสถค์อืภายนอกประกอบดว้ยกระจกสขีนาดใหญ่ 5 บาน เรยีกวา่
กระจกชากาล ออกแบบโดย มารก์ ชากาล จติรกรชาวเบลารุส-ฝรัง่เศส และไดต้ดิตัง้ในปีค.ศ. 1970 ซึง่จติร
กรคนนี้โดง่ดงัอยา่งยิง่ในแถบยุโรป  จนไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู่เมืองลเูซิรน์ Lucerne  (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงท่องเทีย่วอนัดบัหน่ึงของสวสิทีห่ลายทา่นอาจจะเคยไปเยอืนมาแลว้ แต่ลู
เซริน์กย็งัคงมคีวามสวยงามเหมอืนเดมิ  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าทา่นเดนิเทีย่วชมเมอืงลเูซริน์ ชมสะพานไม้ชาเพล Chapel Bridge ทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่14 

ประดบัตกแต่งบนโครงหลงัคาหน้าจัว่ดว้ยภาพวาดในศตวรรษที ่17 ซึง่ภาพเขยีนเหลา่น้ีเป็นการเลา่เรือ่งราว
ประวตัคิวามเป็นมาของเมอืงลเูซริน์ โดยมหีอคอยน ้า Wasserturm อยูก่ลางสะพาน ซึง่เดมิใชเ้ป็นทีคุ่มขงั
นกัโทษและเกบ็เอกสารรวมทัง้ของมคีา่ของเมอืงไว ้หอคอยน้ีมลีกัษณะเป็นรปูทรงแปดเหลีย่มทีม่ฐีานเชื่อม
ตดิอยูก่บัสะพานสรา้งขึน้ราวปี ค.ศ. 1300 สะพานแหง่น้ีเคยถกูไฟไหมไ้ปเมือ่ปี ค.ศ. 1993 แลว้กม็กีาร
บรูณะใหมจ่นมสีภาพใกลเ้คยีงของเดมิ (ภาพวาดดัง้เดมิถกูไฟไหมไ้ปคอ่นขา้งมาก) สะพานชาเพลน้ีถอืเป็น
สะพานไมท้ีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในยโุรป จากนัน้แวะชมโบสถฮ์อฟเคียรเ์คอ Hofkirche St.Leodegar โบสถท์ี่
ส าคญัและเป็นแลนดม์ารค์ของเมอืงลเูซริน์ ลกัษณะเป็นโบสถห์อคอยคูป่ลายแหลมถกูสรา้งขึน้ในปี 1633-
1639 ภายในมแีทน่บชูาพระแมม่าเรยี รปูปัน้นกับุญ Leodegar และ Mauritus นกับุญอุปถมัภข์องเมอืงลู
เซริน์ โบสถแ์ห่งน้ีจงึมชีื่อเรยีกอกีชื่อนึงวา่ St.Leodegar Church จากนัน้ชมอนุสาวรียสิ์งโต Lion 
Monument ซึง่แกะสลกัอยูบ่นหน้าผาของภูเขาในเมอืงเป็นสญัลกัษณ์ใหร้ะลกึถงึทหารรบัจา้งชาวสวสิซึง่
ท างานเป็นทหารรกัษาพระองคพ์ระเจา้หลุยสท์ี ่16 แหง่ฝรัง่เศส  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
จากนัน้น าท่านเข้าพกั ณ โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า  

 

วนัทีส่าม ลเูซิรน์-แองเก้ิลเบิรก์-นัง่กระเช้าไฟฟ้าหมนุ 360 องศาข้ึนเขาทิตลิส-ถ ้าน ้ าแขง็-ลเูซิรน์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองแองเกิลเบิรก์ Engelberg เมอืงเลก็ๆ บนเขาสงู อยูใ่นรฐัออบวลัเดิน้ ประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ ชื่นชมทศันียภาพทีส่วยงามของหุบเขาแอลป์จนถงึสถานีกระเชา้
หรอืเคเบิล้คาร ์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี ให้ท่านได้มีโอกาสสมัผสักบัการนัง่กระเช้ารุ่นใหม่
โรแตร ์Rotair ในหลากหลายแบบ กระเช้าขนาด 6-8 ท่ีนัง่ต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่และกระเช้าท่ี
หมนุรอบตวัเองไปด้วยในขณะท่ีเคล่ือนท่ี เพ่ือให้ท่านจะได้ช่ืนชมกบัวิวสวยๆ ในแบบ 360 องศา 
จนถงึบน ยอดเขาทิทลิส Mt.Ttilis เป็นยอดเขาทีม่คีวามสงูทีส่ดุทางตอนเหนือของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีม่ ี
ความสงูถงึ 3,028 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ชมทศันียภาพอนังดงามกบัหมิะปกคลุมตลอดปี และยงัเป็น
แหลง่ของนกัเล่นสกชีัน้ดใีนชว่งฤดหูนาวดว้ย น าทา่นชมถ า้น ้าแขง็ Glacier Cave ใหท้า่นไดส้มัผสัอุณหภมูิ
ทีเ่ยน็เหนือจุดเยอืกแขง็  จากนัน้อสิระใหท้า่นไดช้มววิและถ่ายรปูกบัววิบนยอดเขาแบบพาโนรามา่หรอืเดนิ
เล่นบนสะพานแขวน Titlis Cliff Walk เดนิขา้มหุบเขาทีม่คีวามยาวกวา่ 98 เมตร ซึง่เป็นสะพานแขวนทีส่งู
ทีส่ดุในทวปียโุรป หรอืทดลองนัง่กระเช้าห้อยขา Ice Flyer ทีจ่ะน าทา่นลงไปยงัลานสกบีนยอดเขาทีน่กัเล่น
สกนิียมมาเล่นสกใีนชว่งฤดหูนาวดว้ย 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา  
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บ่าย อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกบักจิกรรมบนยอดเขาทติลสิ จนไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงลู
เซริน์ จากนัน้น าทา่นเดนิเล่นชมเมอืงลเูซริน์ ทีส่องขา้งทางเตม็ไปดว้ยอาคารบา้นเรอืนและรา้นขายสนิคา้
ต่างๆ ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั **เพ่ือความสะดวกในการเดินชมถ่ายรปูและเลือก
ซ้ือสินค้าต่างๆ อิสระให้ท่านรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 
จากนัน้น าท่านเข้าพกั ณ โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า  

 

วนัทีสี่ ่  ลเูซิรน์- นัง่รถไฟ Panoramic Golden Pass-อินเทอรล์าเก้น 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นนัง่รถไฟสาย Panoramic Golden Pass จากสถานีรถไฟลเูซริน์มุง่หน้าสูเ่มืองอินเทอรล์าเก้น 
Interlaken Ost.  เมอืงสวยในหุบเขาทีต่ ัง้รมิฝัง่ของ 2 ทะเลสาบ คอืทะเลสาบธุนน์และเบรยีนซ ์และเป็นทีต่ ัง้
ของสถานีรถไฟเพือ่ต่อไปยงัแหล่งทอ่งเทีย่วส าคญัๆ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) จนกระทัง่ถงึเมอืง
อนิเทอรล์าเกน้  เมอืงสวยในหุบเขาทีต่ ัง้รมิฝัง่ของ 2 ทะเลสาบ คอืทะเลสาบธุนน์และเบรยีนซ ์และเป็นทีต่ ัง้
ของสถานีรถไฟเพือ่ต่อไปยงัแหล่งทอ่งเทีย่วส าคญัๆหลายแหง่ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าทา่นเดนิเล่นชมเมอืงอนิเทอรล์าเกน้ ทีต่ ัง้อยูเ่ลยีบรมิแมน่ ้าอาเร ่ชมสวนสาธารณะ Hohematte Park 

สวนสาธารณะทีม่วีวิทีส่วยทีส่ดุแหง่หน่ึงของสวสิ จากนัน้ใหท้า่นเดนิเล่นพกัผอ่นชื่นชมบรรยากาศของตวั
เมอืงทีม่ทีุ่งหญา้กวา้งกลางเมอืงมสีวนดอกไมเ้ลก็ๆน่ารกัสรา้งสสีนัใหต้วัเมอืงรวมทัง้ม ีอาคารคาสโินคซูาล
อายกุวา่ 100 ปี ทีง่ดงามดว้ยสถาปัตยกรรมทีโ่ดดเด่นและยงัเป็นคาสโินของเมอืงอกีดว้ย หรอืเลอืกชอ้ปป้ิง
สนิคา้คุณภาพดแีบรนดด์งัของสวสิอาท ินาฬกิา ชอ็คโกแลต มดีพกอเนกประสงค ์ฯลฯ  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมือง ให้ท่านได้ล้ิมรสฟองดวูอ์าหารพืน้เมืองขึน้ช่ือของสวิส 
จากนัน้น าท่านเข้าพกั ณ โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า  
 

วนัทีห้่า  อินเทอรล์าเก้น-นัง่กระเช้าไฟฟ้า Eiger Express-ยอดเขาจงุฟราว Top of Europe -ทาซ-เซอรแ์มท 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางจากอนิเทอรล์าเกน้สูส่ถานีกรินเดอวาลด ์Grindelwald Terminal (ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 40 นาท)ี น าทา่นนัง่กระเช้าไฟฟ้าตวัใหม่ล่าสดุ Eiger Express ทีเ่พิง่เปิดตวัเมือ่ธนัวาคม 2563 
น าท่านสู่สถานี Eiger Glacier หรือ Eigergletscher ทางฝัง่เหนือ (ใชเ้วลาประมาณ 15 นาท)ี และขึน้
รถไฟฟ้า (Cog Wheel) สายจงุฟราวบาหเ์นน (Jungfrau Banen) ไต่เขาขึน้สูย่อดเขาจงุฟราว  (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 26 นาท)ี ซึง่ตลอด 2 ขา้งทางท่านจะไดส้มัผสักบัธรรมชาตขิองภูเขาที่มหีมิะปกคลุมแนวป่า
สนทีง่ดงามและยิง่ใหญ่ของเทอืกเขาแอลป์ จนเดนิทางถงึ ยอดเขาจงุฟราวยอรค์  ซึง่มคีวามสงูกวา่ 3,454 
เมตรจากระดบัน ้าทะเล และไดร้บัการขนานนามวา่ TOP OF EUROPE ทีเ่พิง่ฉลองครบรอบ 100 ปีของการ
ก่อสรา้งเสน้ทางรถไฟสายนี้ เมื่อ วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์ค.ศ.2012 ใหท้า่นเดนิชมประวตัขิองการก่อสรา้ง และ
น าทา่นชมววิสวยและสมัผสัอากาศทีห่นาวเยน็บนสถานีตรวจวดัสภาพภมิูอากาศ Sphinx จากนัน้น าชม
ถ า้น ้าแขง็ ทีไ่ดร้บัการขดุเจาะและตกแต่งไวอ้ยา่งงดงามก่อนใหเ้วลาเดนิเล่นสบาย ๆ หรอืซือ้ไปรษณียบตัร
สง่กลบับา้นจาก TOP OF EUROPE 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมืองบนยอดเขา 
บ่าย อสิระใหท้า่นมเีวลาอยา่งเตม็ทีท่ีจ่ะเกบ็ภาพทีร่ะลกึบนลานกวา้งทีเ่ตม็ไปดว้ยหมิะขาวโพลนใหท้า่นได้

สนุกสนานอยา่งเตม็อิม่ จนไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นลงจากยอดเขาโดยใชเ้สน้ทางทีส่ดุแสนจะโรแมนตกิเสน้
ทางเดมิ รถโคช้รอรบัท่านทีส่ถานีกรนิเดลวาลด์เทอรม์นิอล จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองทาซ Tasch 
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 เมอืงเลก็ๆ น่ารกัทีร่ายลอ้มไปดว้ยยอดเขาสงูมากมายเป็นทศันียภาพทีส่วยมากๆ อกีจุดหนึ่ง (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) จากนัน้น าทา่นนัง่รถไฟจากเมอืงทาซสูเ่มืองเซอรแ์มท ด้วย Shuttle Train 
เม่ือเดินทางถึงเมืองเซอรแ์มท เมอืงเลก็ๆน่ารกัและมบีรรยากาศสบายๆ ลอ้มดว้ยเขาสงูสวยงาม ดว้ยเป็น
เมอืงปลอดพาหนะทีวุ่น่วาย เน่ืองจากไมอ่นุญาตใหร้ถยนตว์ิง่และเป็นเมอืงทีไ่ดร้บัการยกยอ่งวา่ปลอด
มลพษิทีด่แีหง่หน่ึงของโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 12 นาท)ี 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
จากนัน้น าท่านเข้าพกั ณ โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า  

 

วนัทีห่ก  เซอรแ์มท-นัง่กระเช้า Matterhorn Glacier Paradise-ชมวิวแมทเทอฮอรน์-ทาซ-มองเทรอซ์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นสูส่ถานีกระเช้าไฟฟ้า Matterhorn Glacier Paradise สถานีของเคเบิล้คารท์ีส่งูทีส่ดุในทวปียโุรป
บนยอดเขาไคลน์แมทเทอรฮ์อรน์ น าทา่นนัง่กระเชา้สมัผสักบัความงดงามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ในอกี
มมุหนึ่ง ทา่นจะไดช้มววิแบบพาโนรามาไต่ความสงูเหนือเทอืกเขาแอลป์พรอ้มชื่นชมกบัทวิทศัน์ทีส่วยงาม
อนัตระการตา โดยมฉีากหลงัเป็นววิ “ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์” Matterhorn ยอดเขาทีม่รีปูทรงคลา้ย
พรีะมดิทีโ่คง้ลงเลก็น้อยซึง่ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยมคีวามสงูกวา่ 4,478 เมตร 
เหนือระดบัน ้าทะเล ทีม่คีวามงามทีแ่ปลกตาและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของแมทเทอรฮ์อรน์ ท าใหม้บีรษิทั
โดง่ดงัระดบัโลกต่างชว่งชงิเพือ่ทีจ่ะไดค้รอบครองใหเ้ป็นเสมอืนดัง่ตวัแทนสญัลกัษณ์ของตน ทัง้ชอ็กโกแลต็
ทบัเบอโรนทีผู่ค้นทัว่โลกต่างรูจ้กักนัเป็นอยา่งดแีละผูผ้ลติหนงัรายใหญ่อยา่งพาราเมาทพ์คิเจอรท์ีน่ าแมท
เทอรฮ์อรน์ไปท าเป็นโลโกข้องบรษิทัจนเป็นทีจ่ดจ าของผูค้นจากทัว่โลก จากนัน้น าทา่นชมถ า้น ้าแขง็ทีอ่ยูส่งู
ทีส่ดุในสวสิ ถ่ายรปูกบัรปูแกะสลกัน ้าแขง็ทีส่วยงาม อสิระใหท้า่นไดช้มและถ่ายรปูกบัววิทวิทศัน์อนัตื่นตาตื่น
ใจของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์รวมทัง้ววิยอดเขาอื่นๆบนเทอืกเขาแอลป์  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
บ่าย น าทา่นนัง่กระเชา้ไฟฟ้ากลบัสูเ่มอืงเซอรแ์มท หากมเีวลาใหท้่านเดนิเล่นชมเมอืงเซอรแ์มทพรอ้มสดู

บรรยากาศอนัแสนบรสิทุธิป์ราศจากมลภาวะ ซึง่เกดิการจดัการดา้นสิง่แวดลอ้มต่างๆ ไดเ้ป็นอยา่งด ีทา่นจะ
ไดด้ื่มด ่ากบับรรยากาศของธรรมชาตอุิดมสมบรูณ์ แฝงดว้ยความโรแมนตกิเมอืงเลก็ๆอยา่งเซอรแ์มทโดยมี
ฉากหลงัเป็นยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์อนัเลื่องชื่อ ซึง่รา้นคา้และบา้นเรอืนยงัคงความโดดเดน่เป็นอาคารไม้
แบบสวสิชาเล่ตท์ีย่งัรกัษาไวไ้ดส้มบรูณ์มาก จนไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางโดยรถไฟสูเ่มอืงทาซ รถ
โคช้รอรบัทีส่ถานีจากนัน้น าทา่นเดนิทางต่อสู่เมืองมองเทรอซ ์Montruex เมอืงสวยทางใตข้องสวสิ ทีต่ ัง้อยู่
รมิทะเลสาบเจนีวาและไดร้บัสมญานามวา่เป็น “ไขม่กุแหง่รเิวยีรา่สวสิฯ” ทีม่ฉีากหลงัเป็นภูเขาสงูสวยงาม
มาก ทา่นจะไดช้มทศันียภาพของธรรมชาตอินังดงามระหวา่งสองขา้งทางจนกระทัง่ถงึเมอืงมองเทรอซ ์(ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน 
จากนัน้น าท่านเข้าพกั ณ โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า  

 

วนัทีเ่จด็  มองเทรอซ์-เวเว่ย-์Chaplin’s World-โลซานน์-เจนีวา 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดนิเล่นชมเมอืงมองเทรอซเ์มอืงตากอากาศรมิทะเลสาบเจนีวาทีม่ชีื่อเสยีงเยา้ยวนใหน้กัทอ่งเทีย่ว
เขา้มาพกัผอ่น ดว้ยความเงยีบสงบของตวัเมอืงกบับรรยากาศทีส่ดุแสนสบาย น าทา่นชมรปูปัน้ของ เฟรดดี ้
เมอรค์รูี ่นกัรอ้งวงควนีเจา้ของบทเพลง We are the Champion ซึง่ถดัไปเป็น Casino Barrière de 
Montreux โดยตรงขา้มกบัคาสโินคอื Tour d'Ivoire ตกึสงูทีส่ดุของมองเทรอซส์รา้งมาตัง้แต่ปีค.ศ. 1962 มี
จ านวนชัน้ทัง้หมด 29 ชัน้ ใชเ้ป็นทีพ่กัอาศยัอกีดว้ย จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองเวเว่ย ์Vevey เมอืงทีไ่ด้
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ชื่อวา่เป็นไขม่กุแหง่รเิวยีรา่สวสิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 15 นาท)ี เมอืงเวเวย่เ์ป็นเมอืงทีต่ ัง้ของแหลง่ผลติ
ไวน์ทีส่ าคญัของสวติเซอรแ์ลนด ์และเป็นทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่ของบรษิทัเนสตเ์ล่ บรษิทัยกัษ์ใหญ่แหง่วงการ
อาหารรวมถงึชอ็คโกแลต็นมทีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุแหง่หน่ึงของโลก น าทา่นเข้าชม Chaplin’s World บา้นและ
พพิธิภณัฑข์องนกัแสดงตลกชื่อกอ้งโลกอยา่งชารล์ ีแชปลนิ ผูโ้ดง่ดงัจากคาแรกเตอรบ์นจอเงนิอนัเป็น
เอกลกัษณ์ทีบ่อกเล่าชวีติและการท างานของเขาทีถ่่ายทอดผลงานรวมทัง้ประวตัแิละมมุชวีติสว่นตวัของ
ราชาหนงัเงยีบ ซึง่เขาไดเ้ดนิทางมาใชช้วีติชว่งบัน้ปลายทีเ่มอืงเลก็ๆแหง่น้ี เป็นเวลากวา่ 25 ปี ชมผลงาน
ภาพยนตรแ์ละชมหอ้งต่างๆ ทีช่ารล์ ีแชปลนิเคยใชช้วีติอยูใ่นบา้นหลงัน้ีจนวาระสดุทา้ย จากนัน้น าทา่น
เดนิทางสูเ่มืองโลซานน์ Lausanne (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยโบสถท์ีม่ ี
สถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีใ่หญ่ทีส่ดุในสวสิ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภ้ตตาคารจีน 
บ่าย น าทา่นชมเมอืงโลซานน์เมอืงใหญ่อนัดบั 5 ของสวติเซอรเ์เลนด ์ทีต่ ัง้อยูร่มิทะเลสาบเจนีวาทีเ่เสนจะงดงาม 

โดยฝัง่ตรงขา้มเป็นเมอืงคาสโินชื่อดงัของฝรัง่เศสอยา่ง vian-les-Bains เมอืงโลซานน์มคีวามสวยงามคลาสสคิ
เตม็ไปดว้ยโบสถท์ีม่สีถาปัตยกรรมแบบโกธคิเป็นเมอืงทีช่าวไทยรูจ้กักนัดใีนสวสิ นอกจากเป็นเมอืงทีป่ระทบั
ของสมเดจ็ยา่แลว้ ยงัเป็นเมอืงทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรชักาลที ่9 ส าเรจ็การศกึษาดว้ย  
น าทา่นชมวิหารแห่งเมืองโลซานน์ หรือช่ือเดิมรู้จกักนัในนาม Cathedral of Notre Dame of 
Lausanne โบสถค์รสิตนิ์กายโปรเตสแตนต ์สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธคิ บรเิวณซุม้ทางเขา้มกีาร
แกะสลกัอยา่งสวยงาม เดมิวหิารโลซานน์น้ีมชีื่อวา่วหิารนอเทรอดาม ตามการตัง้ชื่อของนิกายคาทอลกิแต่เมือ่
เปลีย่นเป็นวหิารนิกายโปรเตสแตนตใ์นยคุทีม่กีารปฏริปูศาสนา จงึไมม่ใีครเรยีกวหิารแหง่น้ีวา่วหิารนอเทรอ
ดามอกีต่อไปแต่เรยีกเป็นมหาวหิารโลซานน์แทน จากนัน้น าทา่นถ่ายรปูกบัศาลาไทย Thai Pavilion ที่
รฐับาลไทยสง่ไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมอืงโลซานน์ใกลก้ลบัพพิธิภณัฑโ์อลมิปิก ซึง่ศาลาไทยตัง้อยูใ่น
สวนสาธารณะทีม่รีปูปัน้ลงิ 3 ตวั ปิดห ูปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานทีท่รงโปรดของในหลวงเมือ่ทรงพระเยาว ์
จนไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู่นครเจนีวา Geneva เมอืงส าคญัอกีแหง่หน่ึงของสวติเซอรแ์ลนด ์
ตัง้อยูบ่รเิวณตอนปลายแหลมของทะเลสาบเจนีวา ทะเลสาบทีม่รีปูคลา้ยพระจนัทรค์รึง่เสีย้วยามขา้งแรม (ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
จากนัน้น าท่านเข้าพกั ณ โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า  

 

วนัทีแ่ปด เจนีวา-น ้ าพเุจท็โด-นาฬิกาดอกไม้-เบิรน์-บอ่หมีสีน ้ าตาล-Zytglogge Clock Tower-ถนนมารค์กาสเซ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าทา่นชมกรงุเจนีวาอนังดงามทีร่ายลอ้มดว้ยสวนสาธารณะและองคก์ารนานาชาตติ่างๆ อาท ิสภาแรงงาน
โลก องคก์ารกาชาดสากล โดยเริม่จากชมและถ่ายรปูภายนอกกบัตกึทีท่ าการของสหประชาชาต ิจากนัน้น า
ทา่นแวะชมและถ่ายภาพกบันาฬิกาดอกไม้ Jardin Anglais รมิทะเลสาบ  ชมความสวยงามน ้าพเุจท็โด 
กลางทะเลสาบเลอมงัค ์น ้าพทุีไ่ดร้บัการยอมรบัวา่สงูทีส่ดุในโลก โดยน ้าพสุามารถพุง่ไดส้งูสดุประมาณ 130 
เมตร ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงทีง่ดงามรมิทะเลสาบเจนีวา ทา่นจะไดช้ื่นชมกบับรรยากาศของเมอืงทีง่ดงาม
และรม่รืน่สไตลส์วสิฝรัง่เศส จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูก่รงุเบิรน์ Berne เมอืงหลวงของประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์สรา้งขึน้เมือ่ 800 ปีในยคุกลางของยโุรป มหีลกัฐานทางประวตัศิาสตรม์ากมายซึง่องคก์าร
ยเูนสโกป้ระกาศใหส้ว่นหนึ่งของเมอืงเป็นมรดกโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง)  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจีน 
บ่าย น าทา่นชมบ่อหมีสีน ้าตาล Bear Park สตัวท์ีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของกรงุเบริน์ จากนัน้น าทา่นชมและถ่ายรปู

ภายนอกกบัโบสถแ์ห่งกรงุเบิรน์ The Cathedral of Bern มหาวหิารแหง่น้ีถูกสรา้งขึน้ในสไตลก์อธคิ
ตัง้แต่ปีค.ศ.1964 หอคอยมคีวามสงูราวๆ 100 เมตร สรา้งแลว้เสรจ็ในปีค.ศ. 1893 ถอืเป็นมหาวหิารทีส่งู
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ทีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนดแ์ละถอืเป็นสมบตัทิางวฒันธรรมของสวสิดว้ย จากนัน้น าทา่นเดนิชมยา่นเมอืงเก่าบน
ถนนมารค์กาสเซ Marktgasse  ซึง่ปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบตูคิ เป็นยา่นทีป่ลอดรถยนต ์จงึ
เหมาะกบัการเดนิทางเทีย่วชมอาคารเก่าอาย ุ200-300 ปี ชมหอนาฬิกาดาราศาสตรไ์ซ้ท ์กลอ็คเค่น 
Zytglogge Clock Tower อายุกวา่ 800 ปีทีจ่ะมตุ๊ีกตาออกมาเรงิระบ าใหด้ทูุกๆ ชัว่โมงทีน่าฬกิาตบีอกเวลา 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจีน 
จากนัน้น าท่านเข้าพกั ณ โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า  

 

วนัทีเ่ก้า  เบิรน์-ซุก-ซูริค 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองซุก Zug เมอืงเลก็ๆทีต่ ัง้อยูร่มิฝัง่เหนือของทะเลสาบซุก บนทีร่าบเชงิเขาและมแีมน่ ้า 
Lorze ไหลผา่น ท าใหเ้มอืงซุกมทีศันียาาพอนังดงามผสมผสานกบัเขตเมอืงเก่าทีย่งัคงสาาพความสมบรูณ์
มาก อกีทัง้ยงัเป็นเป็นหนึ่งในศนูยก์ลางการคมนาคมแหง่หน่ึงของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์นอกจากน้ีเมอืง
ซุกยงัตดิ 1 ใน 10 เมอืงทีส่ะอาดทีส่ดุในโลก (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง)  
จากนัน้น าทา่นชมเมอืงชมหอนาฬิกา Clock Tower แลนดม์ารค์ทีส่ าคญัแหง่หน่ึงของเมอืง ดว้ยความสงู
ของหอถงึ 52 เมตรและความโดดเดน่ของอาคารทีม่หีลงัคาซึง่เป็นสนี ้าเงนิขาวตดักบัหลงัคาสนี ้าตาลของ
อาคารในเมอืงสวยงามอยา่งยิง่ น าทา่นแวะชมและถ่ายรปูกบัโบสถเ์ซนทอ์อสวอรล์ St.Oswald's 
Church โบสถศ์กัดิส์ทิธิท์ีส่ าคญัของเมอืงสรา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ. 1478 ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถงึ 6 ปี ถอืเป็นหนึ่ง
ในสถาปัตยกรรมทีส่ าคญัทีส่ดุในยคุโกธคิตอนปลาย นอกจากน้ีชาวสวสิยงัมคีวามเชื่ออกีวา่ถา้ใครมเีรือ่งทุกข์
รอ้นหรอืเจบ็ป่วย ถา้ไดม้าขอพรกบัโบสถแ์หง่น้ีจะชว่ยบรรเทาใหด้ขีึน้อยา่งรวดเรว็ น าทา่นเขา้ชมร้านท า
ทองท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในยโุรป ของครอบครวั Lohri เปิดท าการตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่16 ภายในตวัอาคารมกีาร
ตกแต่งในรปูแบบสถาปัตยกรรมสมยัจกัวรรดิน์โปเลยีน มซุีม้ประตแูละเสาโรมนั มรีปูปัน้และจติรกรรมฝา
ผนงั ดว้ยการวาดลายหนิอ่อนดว้ยมอื ในปี 1971 ไดเ้ปิดรา้นนี้เป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะล ้าคา่และเครือ่งประดบั
หายากและบางชิน้มเีพยีงชิน้เดยีวในโลก มเีวลาใหท้า่นเดนิชื่นชมอาคาร งานศลิปะล ้าคา่และเครือ่งประดบั
หายากแลว้ ในสว่นของ Lohri Store ยงัมนีาฬกิาชัน้น าระดบัโลกใหท้า่นเลอืกซือ้เลอืกชมอาท ิเชน่ Patek 
Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-
LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิเล่นชมเมอืงซุกหรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์
เนมต่างๆาายในยา่นเมอืงเก่า **เพ่ือความสะดวกในการเดินชมถ่ายรปูและเลือกซ้ือสินค้าต่างๆ อิสระ
ให้ท่านรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั** 
จนไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูน่ครซูริค Zurich (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมือง 
จากนัน้น าท่านเข้าพกั ณ โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า  

 

วนัทีสิ่บ  สนามบินซูริค  
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

สมควรแก่เวลาใหท้า่นเชค็เอ๊าทจ์ากทีพ่กั รถโคช้รอรบัพรอ้มน าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบินซูริค และเผื่อ
เวลาส าหรบัการท าคนืภาษทีีส่นามบนิ  

13.15 น.  ออกเดินทางจากนครซูริค โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG971 
 

วนัทีสิ่บเอด็ สนามบินสวุรรณภมิู 
06.10 น.  เดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ... 
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มาตรการความปลอดภยั Covid-19 
- หวัหน้าทวัร,์ มคัคเุทศกท้์องถ่ินและคนขบัรถ ฉีดวคัซีนครบแล้วก่อนรบักรุป๊ 14 วนั 

- รบัจองเฉพาะลกูค้าท่ีฉีดวคัซีนครบแล้ว 14 วนัก่อนเดินทาง 

- รบัเพียงคณะละ 15 ท่านเท่านัน้ เท่ียวสบายใจ 

- เน่ืองจากการเดินทางเข้าสวิตเซอรแ์ลนดจ์ าเป็นต้องท าการลงทะเบียนในระบบ Swiss Covid-19 Vaccine 

Certificate โดยรองรบัวคัซีน Pfizer / Moderna / J&J / Astraseneca (กรณีท่ีฉีดวคัซีน Sinovac และ Sinopharm ยงั

ไม่สามารถลงทะเบียนในระบบ Swiss Covid-19 Vaccine Certificate แต่ยงัสามารถเดินทางเข้าประเทศสวิสได้โดย

การตรวจ PCR test ก่อนเดินทางเข้าสวิส และระหว่างเดินทางในประเทศสวิสต้องท าการตรวจ ATK ทกุๆ 48 ชัว่โมง 

จากหน่วยงานหรือศนูยบ์ริการตรวจของสวิสเท่านัน้ (โดยตัง้แต่วนัที ่16 พ.ย.2564 วคัซีน Sinovac และ Sinopharm 

จะสามารถท าการลงทะเบียนในระบบ Swiss Certificate ได้ ทัง้น้ีอาจมีการเปลีย่นแปลงข้ึนอยู่กบัสถานการณ์โดยดู

จากประกาศจากทางภาครฐัของสวิตเซอรแ์ลนดเ์ป็นส าคญั)  

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรือต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ  
ท่ีไม่คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ และหากท่ีพกัตามรายการไม่ได้รบัการยืนยนั  

บริษทัฯ ขอท าการเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัหรือเมอืงใกล้เคียงให้  
ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 
อตัราค่าเดินทาง 01-11 ก.พ. / 15-25 ก.พ.2565 
 20-30 มี.ค./ 22 มี.ค.-01 เม.ย.2565 
 05-15 เม.ย./ 10-20 เม.ย./ 12-22 เม.ย. / 19-29 เม.ย.2565 

คิดถึงเขา Switzerland 11Days8Night 
 ทวัรส์วิตเซอรแ์ลนด ์11 วนั 8 คืน /TG 

ก.พ.- มี.ค.2565 เม.ย.2565 

ผูใ้หญ่เดนิทาง 15 ทา่น ราคาทา่นละ 116,900 129,900 
เดก็อายตุ ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (มเีตยีง) 111,900 124,900 
เดก็อายตุ ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น (ไมม่เีตยีง) 109,900 122,900 
ทา่นทีต่อ้งการพกัเดีย่วเพิม่ทา่นละ 21,500 22,800 
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**ราคาน้ีรวมรายการทวัรต์ ัว๋เครื่องบนิ** 
 

**ไม่รวมค่าวีซ่าและค่าบริการท่านละ 4,800 บาท และค่าทิปท่านละ 1,900 บาท  โดยเรียก
เกบ็และช าระพรอ้มค่าทวัรง์วดสดุท้าย** 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

หมายเหต ุ

 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 15 ท่าน ตามข้อก าหนดและเง่ือนไข
ของบริษทัฯและจะต้องช าระมดัจ าหลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 

 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วนัท าการ ซ่ึงผูเ้ดินทางจะต้องไปแสดงตวัด้วย
ตวัเองและได้รบัการสแกนน้ิวมือจากศนูยร์บัค าร้องของสถานทตูโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการ
กรอกในใบรายละเอียดด้านล่าง และ ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพ่ือท าการนัดหมาย  

 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ ช าระค่าธรรมเนียมในการท าตัว๋อยู่ต่อท่ีสนามบินเดิมได้ไม่เกิน 7 วนั นับจากวนัท่ี
เดินทางออกจากต้นทาง และมีค่าธรรมเนียมในการเล่ือนวนัเดินทาง แต่ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัในวนันัน้ๆ จะสามารถ
ยืนยนัการเดินทางได้และการย่ืนวีซ่าจะต้องแยกย่ืนวีซ่าเด่ียว ประกนัต่างๆ ผูเ้ดินทางจะต้องซ้ือเพ่ิมเติม
เพ่ือให้ครอบคลมุกบัวนัท่ีเดินทาง ซ่ึงค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีไม่รวมในราคาทวัร ์

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋โดยสารแล้ว แล้วเดินทางไม่พร้อมหมู่คณะ ตรวจสอบตารางการเดินทางของท่านว่ามีการ
พ านักอยู่ในประเทศอ่ืนมากกว่าในประเทศสวิตเซอรแ์ลนดห์รือไม่ หากมีและระยะเวลาในการพ านักนานกว่า
ในเขตประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ท่านจะต้องด าเนินการย่ืนวีซ่าท่ีประเทศนัน้ๆ แทน โดยท่านจะต้อง
ด าเนินการด้วยตนเอง โดยค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการย่ืนวีซ่าประเทศนัน้ๆ ไม่ได้รวมในราคาทวัร์
เช่นเดียวกนั 

อตัราน้ีรวมบริการ 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย เสน้ทาง กรุงเทพฯ-ซรูคิ-กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (2 ทา่นต่อหอ้ง)เน่ืองจากโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณี

ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น ทา่นตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระคา่พกัเดีย่วเพิม่  
 คา่รถรบัสง่ระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ คา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการ 
 คา่าาษสีนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี
 คา่ธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการ

เดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึง่เดก็อายุต ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่อายเุกนิ 75 ปี วงเงนิ

คุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะคา่รกัษาพยาบาลเท่านัน้ ไมไ่ดร้วมถงึคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิคา่ตัว๋
โดยสาร, คา่ทีพ่กั, คา่อาหารหรอือื่นๆ ทัง้น้ีเป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) หากสนใจซือ้ประกนัสขุาาพหรอื
ประกนัายัการเดนิทางแบบอื่นๆ กรณุาตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัร ์

 คา่าาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัายัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึ่งเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่17
พ.ย.2564 หากมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสารหรอืเพิม่เตมิาายหลงัหรอืมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืาาษี
ใดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฎและเงือ่นไขของสายการบนิ 
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อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (20 กโิลกรมั/จ ากดั 1 ใบ/ทา่น) 
 คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่ธรรมเนียมวซี่าและคา่บรกิารดา้นการนดัหมายและเอกสาร ทา่นละ 4,800บาท โดยช าระพรอ้มคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 
 คา่ทปิพนกังานขบัรถและทปิหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ทา่นละ 1,900บาท โดยช าระพรอ้มคา่ทวัรส์ว่นที่

เหลอื 
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
 คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยูก่บัอตัราเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิ

ดว้ยตวัทา่นเอง 
 ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของทีร่ะลกึ 
 ไมม่สีญัญาณ Wifi และไมร่วมคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม   
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ หรอื

คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัคา่น ้ามนั, คา่ธรรมเนียมวซี่าทีน่อกเหนือจากทีร่ะบุหรอืคา่แปล 
เอกสาร, คา่บรกิารทีเ่กีย่วกบัวซี่า หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 คา่ประกนัายัการเดนิทางหรอืประกนัสขุาาพหรอืประกนัวาตายัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั
อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯจดัไวใ้ห ้ทา่นสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได้ 

 คา่ธรรมเนียมการลงทะเบยีนในระบบ Swiss Covid-19 Certificate (35.00CHF/ ทา่น) ส าหรบัใชเ้ดนิทางเขา้
สวติเซอรแ์ลนด ์โดยขณะนี้ในการลงทะเบยีนรองรบัวคัซนี Pfizer / Moderna / J&J / Astraseneca และวคัซนี AZ+mRna 
หรอืจนกวา่จะมกีารเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัสถานการณ์โดยดจูากประกาศจากทางภาครฐัของสวติเซอรแ์ลนดเ์ป็นส าคญั 

 คา่ธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง 
และคา่ธรรมเนียมการตรวจ ATK  ส าหรบัผูฉ้ีดวคัซนี Sinovac และ Sinopharm ในระหวา่งเดนิทางอยูใ่นประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์ซึง่ตอ้งท าการตรวจ ATK ทุกๆ 48 ชัว่โมงจากหน่วยงานหรอืศนูยบ์รกิารตรวจของสวสิ (ประมาณ 60.00 
CHF / ครัง้ / ทา่น)  (โดยตัง้แต่วนัที ่16 พ.ย.2564 เป็นตน้ไป ผูเ้ดนิทางทีฉ่ีดวคัซนี Sinovac และ Sinopharm จะสามารถ
ลงทะเบยีน Swiss Covid-19 Certificate ในระบบได ้และไมจ่ าเป็นตอ้งตรวจ ATK test ระหวา่งเดนิทางในประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์ทัง้น้ีอาจมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยูก่บัสถานการณ์โดยดจูากประกาศจากทางภาครฐัของ
สวติเซอรแ์ลนดเ์ป็นส าคญั) 

 คา่ธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย ผลตรวจไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง (ประมาณ
180.00 CHF / ทา่น) ทัง้น้ีอาจมกีารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยูก่บัสถานการณ์โดยดจูากประกาศจากทางรฐับาลเป็นส าคญั 

 คา่ธรรมเนียมบรกิารเกีย่วกบัการด าเนินการเอกสาร ส าหรบัผูโ้ดยสารไทยทีเ่ดนิทางเขา้ประเทศไทย (COE) 
 คา่ธรรมเนียมบรกิารทีพ่กั Alternative State Quarantine (ASQ) การกกักนัผูเ้ดนิทางทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตเิขา้มาใน

ราชอาณาจกัรหรอืสถานทีท่ีร่ฐัก าหนดใหเ้ป็นสถานทีก่กักนัเพือ่การเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคุมโรคโควดิ-19 เป็น
ระยะเวลาตามทีภ่าครฐัก าหนด (การเปลีย่นแปลงจ านวนวนัใหด้จูากประกาศจากทางภาครฐัเป็นส าคญั)   

 

ขัน้ตอนการสมคัรร่วมเดินทางกบัทวัร ์

ขัน้ตอน 1 สง่แจง้เรือ่งหรอืแบบฟอรม์การจองทวัร ์+ Copy passport ทีย่งัไมห่มดอาย ุและจะตอ้งมอีายุไม ่เหลอืไม่
น้อยกวา่ 6 เดอืน และกรอกฟอรม์รายละเอยีดสว่นตวัเพิม่เตมิ เมือ่ทางบรษิทัฯ ไดเ้อกสารครบทุกทา่นที่
เดนิทางแลว้ จะเริม่ด าเนินการลงทะเบยีนตามขัน้ตอนทีป่ระเทศปลายทางก าหนด 

ขัน้ตอน 2 ผูเ้ดนิทางสามารถสง่มอบการยนืยนัการจอง ASQ ตามทีท่า่นไดเ้ลอืกเอาไว ้หรอืทา่นทีต่อ้งการใหท้าง
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บรษิทัด าเนินการให ้ขอใหแ้จง้ความตอ้งการได ้ทางบรษิทัฯ จะด าเนินการสง่ค ารอ้งไปยงัสถานกงสลุไทย
ในประเทศทีเ่ดนิทาง เพื่อขอใบรบัรอง COE (Certificate of Entry) ในการกลบัเขา้สูป่ระเทศไทย พรอ้ม
แจง้สถานทีก่กัตวั ASQ ใหก้ระทรวงต่างประเทศรวมถงึกองตรวจคนเขา้เมอืงไดร้บัทราบ 

ขัน้ตอน3 ทา่นช าระเงนิค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืก่อนการเดนิทางอยา่งน้อยก่อนการเดนิทาง 21 วนั เพือ่ทีท่างบรษิทัจะ
ไดน้ าไปเป็นค่าใชจ้า่ยต่างๆ ในการเดนิทางของคณะทวัร ์

 
การช าระเงิน 

ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 50,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงทา่น ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็ทนัที
หลงัจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 21 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว 
การยกเลิก 
1.หากมกีารยกเลกิไมน้่อยกวา่ 21 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า โดยทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์
ในการเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิคา่มดัจ าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ, คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารในการขอวซี่า และ
คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอื่นๆ 
2.หากมกีารยกเลกิไมน้่อยกวา่ 15 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของคา่ทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิคา่มดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารในการขอวซี่า 
และคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอื่นๆ 
3. หากมกีารยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัท าการก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
4.กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋าายในประเทศ กรณีทีล่กูคา้อยูต่่างจงัหวดั ใหท้า่นตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสารทุกครัง้ 
หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

หมายเหต ุ 

 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและายัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

 กรณีทีม่กีารเกดิายัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวา่สามารถคนืเงนิได ้ 

 บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคนเขา้
เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศไทย 
 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัาาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัาาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสารตอ้งสงสยัหรอืถกูตรวจสอบจากเจา้หน้าทีเ่กีย่วกบัการน าสิง่ของตอ้งหา้มเขา้สู่
อาคารสนามบนิหรอืตรวจคนเขา้เมอืงหรอืบนเครือ่งบนิหรอืสว่นหนึ่งสว่นใดของอาคารทา่อากาศยาน อาท ิอาวธุปืนทุกชนิด
และสว่นประกอบทุกชนิด, ปืนอดัอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเดก็เล่น/ปืนจ าลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลกั
เกลยีว/ปืนยงิตะป,ู ธนูและลกูธนูหรอืหน้าไม,้ กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆ่าสตัว,์ สเปรยเ์ครือ่งเทศ/สเปรยพ์รกิต่างๆ/สเปรยไ์ล่
สตัว/์สเปรยก์รด, แก๊สน ้าตา, วตัถุแหลมคมทุกชนิด เชน่ มดี มดีพบั ใบมดีโกน/ใบมดีคตัเตอร,์ ขวานทุกชนิด, กรรไกรทีย่าว



คิดถึงเขา  Switzerland 11D8N-Top 5Mt. / TG on Feb-Apr 2022                              12 

กวา่ 6 ซ.ม.เมือ่วดัจากจุดหมนุ, เครือ่งมอืส าหรบัศลิปะการต่อสูท้ีม่คีมหรอืปลายแปลม, ดาบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกีย่ว
สนิคา้, สวา่นเจาะและหวัเจาะ, เครือ่งมอืชา่งทุกชนิด, เลื่อย, เครือ่งพน่ไฟ, อุปกรณ์ไมม่คีมแต่อาจก่อใหเ้กดิอนัตราย เชน่ 
ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟทบ์อล/ไมก้อลฟ์/ไมฮ้อกกี/้ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไมค้ ้าส าหรบัเลน่สก,ี กระบอง, สนบัมอื, วตัถุระเบดิทุก
ชนิด/ดอกไมเ้พลงิ/สารเคมหีรอืสว่นประกอบทีก่่อใหเ้กดิเพลงิเป็นายัคุกคามต่อความปลอดายัของอากาศยาน และอื่นๆ 
นอกเหนือจากขา้งตน้ทีเ่ป็นสิง่ตอ้งหา้มตามส านกังานการบนิพลเรอืนแหง่ประเทศไทยก าหนดและ/หรอืาายใตก้ารประเมนิ
ความเสีย่งดา้นการรกัษาความปลอดายัการบนิพลเรอืนและการประเมนิายัคุกคามของส านกังานการบนิพลเรอืนแหง่
ประเทศไทย (ตามประกาศราชกจิจานุเบกษาวนัที ่26 ม.ีค.2563)   

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิาายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัาาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนกัสว่นที่
เกนิ 

 ทา่นทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุาาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืและการ
ดแูลเป็นพเิศษ อาท ิทา่นทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดายั  ดา้นโาชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไมไ่ดร้บัความ
สะดวกส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรือ่งการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจากสขุาาพของคนสว่นรวม 

 กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิาายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดลว่งหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
คา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารลา่ชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ทา่น 
เน่ืองจากไดช้ าระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

 หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 
ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อุีณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
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4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่าง
อาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 
 
 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าเชงเก้น (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 

ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 15-20 วนัท าการหรือมากกว่าเน่ืองจากสถานการณ์ Covid-19 

- ผูย่ื้นค าร้องต้องแสดงตวัและสแกนน้ิวมือ ณ วนันัดหมายย่ืนค าร้องท่ีศนูยย่ื์น 

- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทูตและศนูยย่ื์น 

- รปูถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องท าการถ่ายใหม่ท่ีศนูยย่ื์น โดยผูย่ื้นค าร้องต้องช าระเงินค่าถ่ายรปูด้วยตนเอง 

- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผูย่ื้นค าร้องช าระเงินด้วยตนเอง 

- ผูย่ื้นค าร้อง กรณุาส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ีเป็นปัจจบุนัท่ีสดุ พร้อมกรอกข้อมูลเบือ้งต้นส าหรบัเพ่ือใช้ในการ

ท านัดหมาย กรณุากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง พร้อมเบอรโ์ทร.ท่ีสามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอรโ์ทร.ผูแ้ทน 

ยกเว้น ผูย่ื้นค าร้องสงูอายมุากๆ หรือเดก็เลก็มากๆ 

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

ส าเนาสติูบตัร (กรณีผูท่ี้อายตุ า่กว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาทะเบียนหย่า, ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, ส าเนาใบ

เปล่ียนนามสกลุ จะต้องถกูแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะบริการท่าน ยกเว้น ส าเนาหนังสือสญัญาซ้ือ

ขาย/สญัญากู้/สญัญาอาชีพพิเศษท่ีมีเน้ือหาระบเุจาะจง กรณุาใช้บริการศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพ่ือหลีกเล่ียง

ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผูย่ื้นค าร้องจะต้องช าระด้วยตนเอง 

 
 หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าวา่งส าหรบัวซี่าอยา่งน้อยไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า   
o หากทา่นเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม ่กรณุาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า  
o ทา่นทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

 รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู 
เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเทา่นัน้ เน่ืองจากสถานทตูจะตอ้ง

สแกนรปูลงบนวซี่า (ไมค่วรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครือ่งประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อายส ์** 
 

 ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
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- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นาาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายนุ้อยกวา่ 20 ปี และยงัศกึษาอยูถ่งึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรณุา

แนบฉบบัแปลเป็นาาษาองักฤษ 
 

 หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์ือถือ  
 ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
 ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นชื่อ 
 ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล 
 ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านทีห่ยา่แลว้  
 
 หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 

- กรณีลกูจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นาาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน และระบุวนัลางานหรอืระบุวนัทีเ่ดนิทางอยา่งชดัเจน (หนงัสอืรบัรองการ
ท างานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซี่า) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นาาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซี่า) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมต่ ่ากวา่ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นาาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้น้ีเพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีารรยา   หากไมม่บีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีารรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนคา่ใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองคา่ใชจ้า่ย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์มส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 าาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  (หนงัสอืรบัรองการเรยีนออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซี่า) 
 

 หลกัฐานการเงิน   
-  สเตทเม้นทจ์ากธนาคารบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั ขอยอ้นหลงั 6 เดอืน และอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัทีส่ดุ
หรอืไมต่ ่ากวา่ 15 วนันบัจากวนันดัหมายยืน่วซี่า พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัช ี
- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่มหรอื 1 บญัช ีกรณุาแสดงส าเนาสมดุบญัชอีื่นแนบดว้ยหรอื statement 

บญัชอีื่นรว่มดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝากประจ า เป็นตน้ 
- กรณีรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองคา่ใชจ้า่ย

ใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นาาษาองักฤษพรอ้มระบุความสมัพนัธเ์พือ่ชีแ้จงต่อสถานทตูอกี 1 ฉบบัดว้ย  โดยเฉพาะคู่
สาม-ีารรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิใน
บญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกวา่ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้ม
ระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 

 กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
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- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเาอตน้สงักดัเป็นาาษาองักฤษ หรอืหากได้มาเป็นาาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นาาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเาอตน้สงักดัเป็นาาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นาาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นาาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเาอตน้สงักดัเป็นาาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นาาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นาาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นาาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่
ทา่นจะถกูปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระคา่ธรรมเนียม
ใหมทุ่กครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัาาษณ์บางทา่น ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัาาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสาุาพ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 
***    กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางาายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซี่าของ
ทา่น เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิัทฯ 
จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหวา่งการยืน่วซี่า ทา่นตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีทา่นทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยืน่วซี่าและทา่นไม่สามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ทา่นนัน้จะตอ้งมา
ยืน่เดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซี่าทอ่งเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางาายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดายัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                   

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

 

 
กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 

หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรอืสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบรอ้ย 



คิดถึงเขา  Switzerland 11D8N-Top 5Mt. / TG on Feb-Apr 2022                              16 

(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด
ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 

 
 

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

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

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

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

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

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

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

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท าน้ันเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

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

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

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

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

 กรณีในระดบัอดุมศึกษา 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   ......... มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีท่ีมีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 
 

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

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

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

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

 


