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HILIGHT 
ปราสาทไฮเดลเบิรก์| เซอรแ์มต|กอลมาร ์| ยอดเขาจุงเฟรา |รีคเวียร ์
แฟรงคเ์ฟิรต์|โลซานน ์| ซุก| ลูเซริน์| อินเทอรล์าเกน| น า้ตกไรน ์|ซูริค 

 

UNFORGETTABLE EUROPE  
เยอรมัน – ฝร่ังเศส – สวิตเซอรแ์ลนด ์

8 วัน 5 คืน 
เดนิทาง มีนาคม – เมษายน 2566 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ก ำหนดกำรเดนิทำง                                                                                 
 

วนัที ่ 3-10 มนีำคม 2566 86,900.- 

วนัที ่11-18 เมษำยน 2566 99,900.- 

วนัที ่ 27 เมษำยน – 4 พฤษภำคม 2566 89,900.- 

 

 

 

วันที ่1 กรุงเทพ  
17.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคานเ์ตอร ์T สายการบินเอมิเรตส ์โดยมี

เจา้หนา้ที่คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
20.20 น. ออกเดินทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์โดยเที่ยวบินที่ EK 373 

วันที ่2 แฟรงกเ์ฟิรต์ – ไฮเดลเบริก์ - เข้าชมปราสาทไฮเดลเบริก์ - สตราสบูรก์ 

00.35 น. เดินทางถึงสนามบนิดูไบรอเปล่ียนเครื่อง 
03.20 น. ออกเดินทางตอ่สูแ่ฟรงคเ์ฟิรต์ โดยเที่ยวบินที่ EK 43 
07.35 น. ถึงสนามบินแฟรงคเ์ฟิรต์ ประเทศเยอรมนี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 6 ชั๋วโมงในวนัที่ 

วนัที่ เส้นทางการเดินทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรม 

วนัที่ 1. กรุงเทพ ✈ ✈ ✈  

วนัที่ 2. แฟรงกเ์ฟิรต์ – ไฮเดลเบิรก์ - เขา้ชมปราสาทไฮเดลเบิรก์ - สต
ราสบรูก์ 

✈   BEST WESTERN PLUS 
MONOPOLE METROPOLE 

วนัที่ 3. สตราสบรูก์ – รีคเวียร ์– กอลมาร ์– กรุงเบิรน์    HOLIDAY INN BERN 
WESTSIDE 

วนัที่ 4. กรุงเบิรน์ – เจนีวา – โลซานน ์    NOVOTEL LAUSANNE 
BUSSIGNY 

วนัที่ 5. โลซานน ์– เวเว่ย ์– มองเทรอซ ์– อิสระ ณ เมืองเซอรแ์มท – แทซ   X ELITE 

วนัที่ 6. แทซ - กรนิเดอวาลด ์– ยอดเขาจงุเฟรา - อินเทอรล์าเกน    METROPOLE 

วนัที่ 7. อินเทอรล์าเกน – ซุก - ลเูซิรน์ – ชาฟฟ์เฮาเซิน - น า้ตกไรน ์– ซูรคิ 
– สนามบิน 

 X ✈  

วนัที่ 8. ดไูบ - กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

ราคาแนะน าเพยีง 86,900.- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 ตุลาคม 2565) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น าท่านเดินทางเขา้สู่ตัวเมืองแฟรงกเ์ฟิรต์ (Frankfurt) 
ศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและพาณิชยท์ี่ส  าคญัของเยอรมนี รวมทัง้เป็นศนูยก์ลางการธนาคารการเงินและการคา้หุน้ที่ส  าคญัของ
ประเทศ ผ่านชมสถานีรถไฟแฟรงคเ์ฟิรต์ ซึ่งถือไดว้่าเป็นสถานีรถไฟตน้แบบของหัวล าโพงประเทศไทย ครัง้เม่ือคราวเสด็จ
ประพาสยุโรปของรชักาลที่ 5 น าเที่ยวชมจัตุรัสโรเมอร ์(Romerberg) ซึ่งเป็นจตัรุสัที่เก่าแก่ที่สดุในเมือง ดา้นขา้งก็คือ THE 
ROMER หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางดา้นตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรสัโรเมอร ์น าท่านออก
เดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองไฮเดลเบิรก์ (Heidelberg) เป็นเมืองที่สดุแสนโรแมนติก ตัง้อยู่บริเวณฝ่ังแม่น า้เน็กคาร ์(Neckar 
River) อดีตเมืองศนูยก์ลางการศกึษาที่ส  าคญัของเยอรมนั เป็นที่ตัง้ของมหาวิทยาลยัไฮเดลเบิรก์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรก
ของเยอรมนั ดว้ยความสวยงามของเมืองนีท้  าใหมี้นกัท่องเที่ยวนบัลา้นคนในแต่ละปีตอ้งมาเยือนเมืองแห่งนี ้แลว้น าท่านผ่าน
ชมย่านการคา้และแหล่งรวมของนกัศกึษา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บา่ย จากนัน้น าเขา้ชมปราสาทไฮเดลเบิรก์ (Heidelberg Castle) ที่สรา้งขึน้อยู่บนเชิงเขาเหนือแม่น า้เน็กคาร ์ซึ่งสามารถมองเห็น

วิวทิวทัศนข์องเมืองไดโ้ดยรอบ โดยตวัปราสาทสรา้งดว้ยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี ชมประตูคืนเดียว (Elisabeth’s 
Gate) ที่สรา้งขึน้โดยค าสั่งของพระเจา้เฟเดอริก ที่สรา้งเพื่อเป็นของขวญัวนัเกิดแด่ พระมเหสี อลิซาเบธ ซึ่งสรา้งเสรจ็ภายใน
คืนเดียว จากนั้นชมถังไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีความจุถึง 220 ,000 ลิตร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองสตราสบูร์ก 
(Strasbourg) ประเทศฝรั่งเศส เมืองหลวงแห่งแควน้อลัซาส (Alsace) ที่มี 2 วฒันธรรม คือฝรั่งเศสและเยอรมนี เน่ืองจากผลดั
กนัอยู่ภายใตก้ารปกครองของ 2 ประเทศนีส้ลบักันไปมา สตราสบูรก์ เป็นเมืองใหญ่มีสถาปัตยกรรมสมยัโบราณเป็นรอ่งรอย
ประวตัิศาสตรใ์หช้าวเมืองปัจจบุนัไดช่ื้นชม  

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พกั น าท่านเขา้สูท่ี่พกั BEST WESTERN PLUS MONOPOLE METROPOLE หรือเทยีบเทา่ 

วันที ่3  สตราสบูรก์ – รีคเวียร ์– กอลมาร ์– กรุงเบริน์ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 เดินทางต่อสู่เมืองริควีร ์(Riquewihr) เมืองในเสน้ทางสายไวนแ์ห่งแควน้อลัซาคที่มีช่ือเสียงในฝรั่งเศส นั่งรถผ่านชมบรเิวณไร่

องุ่นที่ปลูกกันตามแนวไหล่เขาที่ลดหลั่นไปมา ก่อนน าท่านเขา้ไปเดินเล่นในตวัเมืองเก่าที่มีขนาดเล็กกะทัดรดั แต่ไดร้บัการ
อนรุกัษ์ไวอ้ย่างสวยงาม บรรยากาศภายในหมู่บา้นจะคลา้ยกบัเดินเขา้ไปเหมือนหลงอยู่ในเมืองแห่งเทพนิยาย เนื่องจากบา้น
เกือบทกุหลงัจะตกแตง่ และประดบัประดาดว้ยดอกไม ้ตุ๊กตาหรือของชิน้เล็กชิน้นอ้ยที่น่ารกัๆเต็มไปหมด 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บา่ย จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองกอลมาร ์(Colmar) ที่ไดช่ื้อว่าเป็นเมืองหลวงของไวนแ์ห่งแควน้อาลซัส (Capitale des 

Vins d'Alsace) เป็นเมืองที่มีช่ือเสียงในการอนรุกัษ์เมืองใหค้งบรรยากาศของเมืองโบราณ โดยเฉพาะในตวัเมืองเก่าที่เรยีงราย



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไปดว้ยเรือนไมเ้ก่าแก่ รา้นคา้สวยงาม โบสถ ์พิพิธภณัฑ ์ครสิตศ์าสนสถาน และรา้นคา้และที่อยู่ อาศยัที่คงสภาพเหมือนเมือง
ในยคุกลางไดอ้ย่างดีสดุแห่งหนึ่งในประเทศ เมืองนีมี้คลองตดัไปมา จนไดร้บัสมญานามวา่ “Little Venice”  น าท่านถ่ายรูปกบั 
มหาวิหารเซ็นตม์ารต์ิน โบสถค์าทอลิกเก่าแก่ขนาดใหญ่ที่สรา้งขึน้จากหินสีชมพทูัง้หลงั สรา้งขึน้ในราวปี ค.ศ. 1234-1365 ถือ
เป็นโบสถท์ี่ใหญ่ที่สดุของเมืองกอลมาร ์สรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิคที่สวยงามโออ่่า น าท่านเดินทางสู่กรุงเบิรน์ (Bern) 
ซึง่ไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนีเ้บิรน์ยงัถกูจดัอนัดบัอยู่ใน    1 ใน 10 
ของเมืองที่มีคณุภาพชีวิตที่ดีที่สดุของโลกในปี ค.ศ.2010 น าท่านชมบ่อหมีสีน ้าตาล (Bear Park) สตัวท์ี่เป็นสญัลกัษณข์อง
กรุงเบิรน์ น าท่าน  ชมมารก์าสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจบุนัเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต ์จึงเหมาะกบั
การเดินเที่ยวชมอาคารเก่า อาย ุ200-300 ปี น าท่านลดัเลาะชม ถนนจงุเคอรน์กาสเซ ถนนที่มีระดบัสงูสดุของเมืองนี ้ถนนกรมั
กาสเซ ซึ่งเต็มไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซท้ ์คล็อคเค่นทรมั อาย ุ800 ปี ที่มี “โชว”์ 
ให้ดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครัง้ น าท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์ Munster สิ่งก่อสรา้งทางศาสนาที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1421 ประตจูะมีภาพที่บรรยายถึงการตดัสินครัง้สดุทา้ยของพระเจา้    

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พกั น าท่านเขา้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN BERN WESTSIDE หรือเทยีบเทา่ 

วันที ่4 กรุงเบริน์ – เจนีวา – โลซานน ์
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเจนีวา (Geneva) น าชมเมืองที่เป็นศูนยก์ลางการประชุมนานาชาติ เมืองที่ตัง้องคก์ารสากล

ระดับโลก อาทิ องคก์ารการคา้โลก, กาชาดสากล,แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกับ น ้าพุเจทโด ที่ฉีดสายน า้พุ่งสูงขึน้ไปใน
อากาศถึง 390 ฟตุ (เปิดเฉพาะวนัอากาศดี) และถ่ายรูปกบั นาฬิกาดอกไม้ สญัลกัษณท์ี่ส  าคญัของเมืองเจนีวา 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บา่ย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองโลซานน์ (Lausanne) น าชมเมืองโลซานน ์ซึ่งตัง้อยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโล

ซานนน์ับไดว้่าเป็นเมืองที่มีเสน่หโ์ดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์มีประวตัิศาสตรอ์ันยาวนานมาตัง้แต่
ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตัง้หลักแหล่งอยู่บริเวณริมฝ่ังทะเลสาบที่น่ี เมืองโลซานนมี์ความสวยงามโดยธรรมชาติ 
ทิวทศันท์ี่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดดูนกัท่องเที่ยวจากทั่วโลกใหม้าพกัผ่อนตากอากาศที่น่ี เมืองนีย้งัเป็น
เมืองที่มีความส าคญัส าหรบัชาวไทยเน่ืองจากเป็นเมืองที่เคยเป็นที่ประทบัของสมเด็จย่า น าท่านชม สวนสาธารณะที่มีรูปป้ั น
ลิง 3 ตวั ปิดห ูปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเม่ือทรงพระเยาว ์และถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ที่รฐับาลไทย
ส่งไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน ์

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พกั น าท่านเขา้สูท่ี่พกั NOVOTEL LAUSANNE BUSSIGNY หรือเทยีบเทา่ 

วันที ่5 โลซานน ์– เวเว่ย ์– มองเทรอซ ์– อิสระ ณ เมืองเซอรแ์มท – แทซ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเวเว่ย ์(Vevey) ตัง้อยู่ริมชายฝ่ังดา้นเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองที่ไดช่ื้อว่าเป็น “ไข่มกุ

แห่งริเวียร่าสวิส” (Pearls of the Swiss Riviera) ดินแดนที่เหมาะแก่การท ากิจกรรมแทบทุกฤดูกาล น าท่านเดินทางสู่ เมือง
มองเทรอซ ์(Montreux) เมืองตากอากาศที่ตัง้อยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ช่ือว่าริเวียรา่ของสวิส ชมความสวยงามของทิวทศัน ์
บา้นเรือน รมิทะเลสาบน าท่านถ่ายรูปคู่กบักบัปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายกุว่า 800 ปี สรา้งขึน้บน
เกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตัง้แต่ยคุโรมนัเรืองอ านาจโดยราชวงศ ์SAVOY โดยมีจดุมุ่งหมายเพื่อควบคมุการเดินทางของนกั



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดินทางและขบวนสินคา้ที่จะสญัจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใตห้รือจากตะวนัตกสู่ตะวนัออกของสวิตเซอรแ์ลนด ์เน่ืองจากเป็น
เสน้ทางเดียวที่ไม่ตอ้งเดินทางขา้มเทือกเขาสงูชนั ปราสาทแห่งนีจ้งึเปรยีบเสมือนดา่นเก็บภาษีซึง่เอาเปรยีบชาวสวิสมานานนบั
รอ้ยปี 

กลางวนั 
บา่ย 
 
 

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพื่อเดินทางสู่เมืองเซอรแ์มท (Zermatt) เมืองที่ไม่อนญุาตใหร้ถยนตว์ิ่ง
และเป็นเมืองที่ไดร้บัการยกย่องว่าปลอดมลพิษที่ดีของโลก เซอรแ์มท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอรท์ ยอดนิยมที่ไดร้บัความ
นิยมสงู เน่ืองจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใชน้ า้มนัเชือ้เพลิง แต่ใชแ้บตเตอรี่เท่านัน้ 
และยงัมีฉากหลงัของตวัเมืองเป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ที่ไดช่ื้อวา่เป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สดุในสวิส  
ให้ท่านอิสระ ณ เมืองเซอร์แมต - โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้ข้อมูล หรือ ค าแนะน า ค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นความ
รับผิดชอบของตัวท่านเอง ใหท้่านอิสระเดินเที่ยวชมเมือง หรือ เลือกซือ้ของฝากตามอธัยาศยั หรือจะเลือกขึน้กระเชา้ไฟฟ้า
เพื่อสมัผสักบัความงดงามของยอดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ (Klien Matterhorn) ที่สงูถึง 4,478 เมตร และไดช่ื้อว่าเป็นยอดเขา
ที่มีรูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอลป์ ช่ืนชมกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สุดบริเวณไคลน์แมทเทอรฮ์อรน์ หรือท่าน
สามารถเข้าชมถ ้าน ้าแข็งที่อยู่สูงที่สุดในสวิส หรือนั่ งรถไฟฟันเฟืองสู่สถานีรถไฟกรอนเนอรแ์กรต (Gornergrat railway) 
เดินทางสู่จุดชมวิวที่ท่านจะไดเ้ห็นทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ที่สวยงาม โดยท่านสามารถเดินเทา้สู่
บริเวณทะเลสาบที่อยู่สูงจากระดับน า้ทะเล 2 ,757 เมตร โดยบริเวณทะเลสาบนีเ้ป็นเงาสะท้อนภาพเขาแมทเทอรฮ์อรน์ 
(Matterhorn's reflect) อนัสดุสวยงามยิ่งนกั ( โดยปกติน า้ในทะเลสาบ จะมากหรือนอ้ยขึน้อยู่กับปริมาณน า้ฝน และ สภาพ
อากาศ ช่วงเวลาที่เดินทางไปชมอยู่ในช่วงกลางปี (พฤษภาคม – ตลุาคม) ถา้ช่วงฤดหูนาวทะเลสาบจะกลายเป็นน า้แข็ง) 
หลงัจากนนัน้น าท่านเดินทางสูเ่มืองแทซ (Taesch) 

 
ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พกั น าท่านเขา้สูท่ี่พกั ELITE หรือเทยีบเทา่ 

วันที ่6 แทซ - กรินเดอวาลด ์– ยอดเขาจุงเฟรา - อินเทอรล์าเกน 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด ์(Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงาม เพื่อขึน้กระเชา้Eiger Express กระเชา้ลอยฟ้า

ตวัใหม่ สู่สถานี Eigergletscher  โดยกระเชา้ตวันีน้อกจากจะใหท้่านไดเ้ห็นวิวความสวยงามของจุงเฟราโดยรอบแลว้ยังจะ
ช่วยใหท้่านลดเวลาลงกว่า 40 นาที เม่ือเทียบกบัการขึน้สู่ยอดเขาแบบเดิม หลงัจากนัน้น าท่านเดินทางต่อดว้ยรถไฟเพื่อขึน้สู ่
สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยู่สงูที่สดุในยุโรป (Top of Europe) ระหว่างเสน้ทางขึน้สู่ยอดเขา
ท่านจะไดผ้่านชมธารน า้แข็งที่มีขนาดใหญ่   โดยเม่ือปี คศ.2001 องคก์ารยเูนสโกประกาศใหย้อดเขาจงุเฟรา เป็นพืน้ที่มรดก
โลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยโุรป มีความสงูกวา่ระดบัน า้ทะเลถึง 11,333 ฟตุหรอื 3,454 เมตร หลงัจากนัน้น าท่านเขา้ชมถ า้
น า้แข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลกัใหส้วยงาม อยู่ใตธ้ารน า้แข็งลกึถึง 30 เมตร อิสระใหท้่านไดส้นกุสนานกบัการถ่ายรูป เลน่หิมะ



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขา และที่ไม่ควรพลาดกบัการส่งโปสการด์โดยที่ท  าการไปรษณียท์ี่สงูที่สดุใน
ยโุรป 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา  
บา่ย พาท่านชมวิวที่ ลานสฟิงซ ์(Sphinx Terrace) จดุชมวิวที่สงูที่สดุในยโุรป ที่ระดบัความสงูถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นได้

กวา้งไกลที่ถึงชายแดนสวิส สมัผสักบัภาพของธารน า้แข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สดุในเทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.และ
หนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระใหท้่านไดส้นกุสนานกบัการถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกบักิจกรรม
บนยอดเขาและที่ไม่ควรพลาดกบัการส่งโปสการด์โดยที่ท  าการไปรษณียท์ี่สงูที่สดุในยโุรป น าคณะเดินทางลงจากยอดเขากลบั
สู่เมืองอินเทอรล์าเกน (Interlaken) อิสระใหท้่านไดเ้ดินชมความน่ารกัและโรแมนติคของเมือง พรอ้มเลือกซือ้นาฬิกาสวิสฯ 
จากรา้นคา้ชัน้น า 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร 
ที่พกั น าท่านเขา้สูท่ี่พกั METROPOLE หรือเทยีบเทา่ 

วันที ่7 อินเทอรล์าเกน – ซุก - ลูเซิรน์ – ชาฟฟ์เฮาเซิน - น า้ตกไรน ์– ซูริค – สนามบนิ 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองซุก (Zug) น าท่านชมโบสถเ์ซนทอ์อสวอรล์ (St Oswald's church) โบสถศ์กัดิ์สิทธ์ิที่ส  าคญั
ของเมือง ตวัโบสถส์รา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ. 1478 ใชเ้วลาการก่อสรา้งนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่ส  าคญัที่สดุในช่วง
โกธิคตอนปลายแห่งหนึ่งในสวิตเซอรแ์ลนด ์นอกจากนี ้ชาวสวิสยงัมีความเช่ืออีกว่า  ถา้ใครมีเรื่องทุกขร์อ้นใดๆ หรือเจ็บ ป่วย 
ถา้ไดม้าขอพรกบัโบสถแ์ห่งนี ้จะช่วยบรรเทาใหด้ีขึน้อย่างรวดเร็ว (กรณีถา้มีพิธีภายในโบสถ ์อาจไม่ไดร้บัอนุญาตใหเ้ขา้ชม) 
น าท่านเขา้ชมร้านท าทองที่เก่าแก่ทีสุ่ดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครวั Lohri เปิด
ท าการตัง้แต่สมยัศตัวรรตที่ 16 ภายในตวัอาคารมีการตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมยัจกัวรรดินโปเลียน มีซุม้ประตแูละ
เสาโรมนั มีรูปป้ันและจิตรกรรมฝาผนงั ดว้ยการวาดลายหินอ่อนดว้ยมือ ในปี 1971 ไดเ้ปิดรา้นนีเ้ป็นพิพิธภัณฑศ์ิลปะล า้ค่า
และเครื่องประดบัหายาก และบางชิน้มีเพียงชิน้เดียวในโลก มีเวลาใหท้่านเดินช่ืนชมอาคาร งานศิลปะล า้ค่าและเครื่องประดบั
หายากแลว้ ในส่วนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาชัน้น าระดบัโลกใหท้่านเลือกซือ้เลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck 
Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ 
และไม่ควรพลาดเคก้เชอรร์ี่ Zug Cherry Cake (Zuger Kirschtorte) จากรา้น Speck เคก้ที่มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมี
ขายมากว่ารอ้ยปี มีบุคคลที่มีช่ือเสียงมากมายต่างเคยลิม้ลองเคก้จากรา้นนี ้เช่น Charlie Chaplin, Winston Churchill หรือ
สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรานซิส โดยเมืองซุกนีมี้การท าฟารม์ผลไม ้ทัง้สตอเบอรร์ี่ , บูลเบอรร์ี่, ราสเบอรร์ี่,ลกูแพร ์ฯลฯ รวมทัง้ 
เชอรร์ี่ ที่มีปลูกมากกว่า 40,000 ตน้ ไดเ้วลาอันสมควรน าท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยม
อนัดบัหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์ที่ถกูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา จากนัน้พาท่านชมสิงโตหนิแกะสลัก (Dying Lion 

of Lucerne) ที่แกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณร์  าลึกถึงการสละชีพอย่างกลา้หาญของทหารสวิสที่เกิดจากการ
ปฏิวตัิในฝรั่งเศสเม่ือปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น า้
รอยส ์(Reuss River) อนังดงามซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณข์องเมืองลเูซิรน์ เป็นสะพานไมท้ี่มีหลงัคาที่เก่าแก่ที่สดุในยโุรป สรา้ง
ขึน้เม่ือปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคาคลมุสะพานมีภาพวาดประวตัิศาสตรข์องชาวสวิส   ตลอดแนวสะพาน  จากนั้นใหท้่านได้
อิสระเลือกซือ้สินคา้ของสวิส เช่น ช็อคโกแลต , เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกาย่ีห้อดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer 
เป็นต ้

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บา่ย น าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) เมืองเล็กๆที่ตัง้อยู่ทางเหนือของสวิตเซอรแ์ลนดต์ิดกับพรมแดน
เยอรมนี โดยสถาปัตยกรรมของบา้นเรือนในเมืองนั้นตกแต่งดว้ยศิลปะแบบเรเนอซองซแ์ละศิลปกรรมแบบเฟรสโกรวมกับ
ภาพวาดตามผนังของอาคารต่างๆที่บอกเรื่องราวของชาวเมืองอย่างสวยงาม นอกจากนัน้แลว้เมืองนีย้งัมีช่ือเสีย งจากการที่
เป็นที่ตัง้ของน า้ตกไรน ์(Rhine Fall) ซึง่เป็นน า้ตกที่ใหญ่ที่สดุในยโุรป  น าท่านชมน ้าตกไรน ์(RhineFall) น า้ตกที่ใหญ่สวยงาม
และตื่นตาตื่นใจซึ่งเกิดจากแม่น า้ไรนท์ัง้สายไหลผ่านหนา้ผากวา้ง 150 เมตร จึงเป็นน า้ตกขนาดใหญ่ที่สดุในยโุรปและไดช่ื้อว่า
เป็นน า้ตกที่สวยงามที่สดุในยโุรปกลางดว้ย อิสระใหท้่านไดช่ื้นชมความงามของน า้ตกและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 
จากนั้นน าท่านเดินทางเที่ยวเมืองซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ  น าท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร ์
(Fraumunster abbey) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตรยิเ์ยอรมนัหลยุส ์ใชเ้ป็นส านกัแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชัน้สงูจากทาง
ตอนใตข้องเยอรมนัอาศยัอยู่ น าท่านสู่จัตุรัสปาราเดพลาทซ ์(Paradeplatz) เป็นจตัรุสัเก่าแก่ที่มีมาตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 17 
ปัจจบุนัเป็นชมุทางรถรางที่ส  าคญัของเมืองและยงัเป็นศนูยก์ลางการคา้ของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบนัการเงินที่ใหญ่ที่สดุใน
ประเทศ อิสระใหท้่านไดเ้ดินชมเมือง ถ่ายรูปและเลือกซือ้ของที่ระลกึตามอธัยาศยั 

 
ไดเ้วลาอันสมควรน าเดินทางสู่สนามบิน เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าการคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้
สินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

21.55 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสารเที่ยวบินที่ EK86 
วันที ่8 ดูไบ - กรุงเทพฯ 
07.10 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ รอเปลี่ยนเครื่อง 
09.30 น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงเทพดว้ยเที่ยวบินที่ EK372 
18.40 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNFORGETTABLE EUROPE  
เยอรมัน – ฝร่ังเศส – สวิตเซอรแ์ลนด ์

8 วัน 5 คืน 
โดยสายการบนิ EMIRATES (EK) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ทา่นละ 
พักเดีย่วเพิม่ 

ทา่นละ 
3-10 มีนาคม 2566 86,900.- 10,900.- 
11-18 เมษายน 2566 99,900.- 11,900.- 

27 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2566 89,900.- 11,900.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
เงือ่นไขการเดนิทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน 2565) 

ผูมี้สญัชาติไทย 
► เอกสารที่ตอ้งท าการเตรียมก่อนเดินทาง 
1. พาสปอรต์ตวัจรงิ (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดือน) 
2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate (ขอ้มลูตรงตามพาสปอรต์) หรือ เอกสาร International Vaccinated 
Certificate (สามารถลงทะเบียนขอออนไลน ์ไดใ้นแอปพลิเคชนั “หมอพรอ้ม” หรอืวคัซีนพาสปอรต์ *เล่มสีเหลือง* 
ที่ออกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ที่ไดร้บัวคัซีนครบถว้นมาแลว้ 
3. ไม่ตอ้งลงทะเบียน Thailand Pass - เดินทางเขา้ประเทศโดยไม่ตอ้งกกัตวัและไม่ตอ้งตรวจหาเชือ้โควิด-19  
    เม่ือเดินทางกลบัมาถึงประเทศไทย 
► เง่ือนไขวคัซีน การเดินทางท่องเที่ยวในทวีปยโุรป ในโปรแกรมเขา้ท่องเที่ยวประเทศออสเตรีย เชก สโลวคั ฮงัการ ี  
แสดงหลกัฐานการไดร้บัวคัซีน ตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซีน โดย Moderna, Pfizer or Astra-Zeneca 2 โดส หรือ Johnson & Johnson 1 โดส 
(โดยไดร้บัวคัซีนไม่เกิน 270 วนั ครอบคลมุวนัเดินทาง)  
 
 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 

1.   ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวย่ืนวีซา่  
      ภายใน  3 วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิัทขออนญุาติยกเลิกการจองทวัรโ์ดย      
      อตัโนมตัิ 
3. เม่ือไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจงัหวดั) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิไม่  
      รบัผิดชอบ คา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้ 
5. การย่ืนวีซา่ในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซา่ไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและ 
      ย่ืน รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทาง 
      เจา้หนา้ที่ 
6.  หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน  การเดินทาง

ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง 
เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหนา้ทวัรมี์ความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลับพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกิน
จ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 

2. คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเท่า 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามได้จากเจ้าหน้าที)่ 

คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัท
ได้ **  

- เบีย้ประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

- เบีย้ประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันทีม่ีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **   
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8.  คา่ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
     1.  ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
  2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน า้หนักเกินจากทาง

สายการบินก าหนด, คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรค    
       ประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 
  3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
  4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัท่านเอง 
  5. คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์รวมคา่บรกิารย่ืนวีซา่ (6,900.-บาท)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  6. คา่ทิปพนกังานขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน  (13 ยโูร/ตอ่ท่าน)  
  7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (24 ยโูร/ตอ่ท่าน) 

 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 45 วันก่อนการเดินทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมตัิวีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บรษิัททวัร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของสถานทตู
ง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ให้ทางบริษัทฯ ทราบ
ล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทูตใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึงเล่ม
ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านักหรือศึกษาอยู่
เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่น
ค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทางบริษัทดว้ย เน่ืองจากประวตัิการเดินทาง
ของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างส าหรบัติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 
หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ 
ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรอื แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวน
สิทธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึง่มีคา่ใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สามารถออกเดินทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสิทธ์ิเรยีกเก็บค่าใชจ่้ายตามที่เกิดขึน้จรงิ และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บรเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผู้
ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง   คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ่้ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (20ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบรษิัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนั
บรษิัทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิัทฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของ
ท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ  ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวี
ซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัตวิีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้ าระคา่ทวัร ์
     หรอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษิัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ เช่น ค่าวีซ่าและคา่บรกิารย่ืนวีซา่ /   
     คา่มดัจ าตั๋วเครื่องบินหรอืคา่ตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออก 
     เดินทางไม่ครบตามจ านวน  
8. กรณีวีซา่ผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ไม่คืนคา่ทวัร ์
      ทัง้หมด 
9. กรณีผู้เดนิทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่วา่ 
      เหตผุลใดๆ ตามทางบรษัิทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และ

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 
ทา่น แต่อาจจะได้เป็น 1 เตยีงใหญ่กับ 1 เตยีงพับเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม  
      บรษัิทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตั  
      และไม่มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 

เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลำท ำกำรอนุมตัวิซีำ่นบัจำกวนัยืน่ประมำณ 15 วนัท ำกำร หรอืมำกกวำ่น ัน้ ข ึน้อยูก่บั



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดลุยพนิจิของสถำนทตู 

ยืน่วซีำ่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีำ่ VFS Global (จำมจรุสีแควร)์ 

ในระหวำ่งยืน่วซีำ่เขำ้สถำนทตูแลว้ ไมส่ำมำรถดงึเลม่ออกมำกอ่นได ้

**หำกทำ่นเคยโดนปฏเิสธกำรขอวซีำ่มำกอ่น กรณุำแจง้เจำ้หนำ้ทีท่วัรใ์หร้บัทรำบต ัง้แตท่ ีท่ำ่นท ำกำร

จองทวัรเ์ขำ้มำ เพือ่ท ำกำรแกไ้ขในกำรขอวซีำ่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หำกทำ่นไมแ่จง้ใหท้รำบ อำจจะมี

ผลเสยีตอ่กำรขอวซีำ่ของทำ่นในคร ัง้นี*้* 

**ลกูคำ้กรณุำอยำ่ยดึตดิกบักำรยืน่ขอวซีำ่ในอดตี 

เพรำะสถำนทตูมกีำรเปลีย่นแปลงกฎและเอกสำรกำรยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพำสปอรต์ สญัชำตไิทย แตพ่ ำนกัอยูต่ำ่งประเทศ, ท ำงำนอยูต่ำ่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษำศกึษำอยู่ต่ำงประเทศ กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ทีข่องทำงบรษิทัใหท้รำบทนัท ี

เพรำะกำรยืน่ขอวซี่ำจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก ำหนดของทำงสถำนทูตตอ้งกำรเพิม่เตมิ และ บำง

สถำนทูตอำจไม่สำมำรถยืน่ขอวซี่ำในประเทศไทยได ้ขอ้ก ำหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทำงทีถ่อื

พำสปอรต์ตำ่งชำตดิว้ย*** 

2. รปูถำ่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4 CM. จ านวน 2 ใบ 

***ควำมยำวใบหนำ้ตอ้งมเีนือ้ทีใ่นรปูถำ่ย 70-80% ของพืน้ที ่พืน้หลงัสขีำวเทำ่น ัน้ ถำ่ยไมเ่กนิ 

6 เดอืน รวบผมใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หำ้มสวมแวน่ตำหรอืเครือ่งประดบั หำ้มใสค่อนแทคเลนส ์รปูไม่

เลอะหมกึและไมม่รีอ่งรอยช ำรดุ *** 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

- เจำ้ของกจิกำร หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิกำรไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังำน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯระบตุ าแหน่ง,เงนิเดอืน,วันเริม่ท างาน,วันทีล่าพัก

รอ้น 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

4. หลกัฐำนกำรเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทำงออกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดำของ

ธนำคำรท ัว่ไป ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกบัมตีราประทับจากธนาคาร 

ทางสถานทตูจะไมร่ับ Bank Statement ทีป่ริน้เองจาก Internet (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญชโีดย

การฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้พัเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวันยืน่วซีา่) 

- กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกบัมตีราประกบัจากธนาคาร อพัเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวัน

ยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) และตอ้งมหีนา้ Passport ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย พรอ้มหนังสอืชีแ้จง

ออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง แตบ่รษิทัออกคำ่ใชจ้ำ่ยให ้ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ 

บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกบัมตีราประกบัจากธนาคาร 

อพัเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวันยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) หรอื หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank 

certificate) และตอ้งแนบหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD) หรอืส าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พ.ค.0403) 

พรอ้มหนังสอืชีแ้จงออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาองักฤษ (Sponsor letter) 

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกบัพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 ไม่

สามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

**สถำนทตูไมร่บัพจิำรณำ Bank Statement ทีป่ร ิน้จำกอนิเตอรเ์น็ต หรอื Bank 

Statement ทีอ่อกจำกธนำคำรแตไ่มม่ตีรำประทบั , บญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรำยวนั 

 พนัธบตัร ตรำสำรหนี ้กองทนุ และสลำกออมสนิ** 

5. เอกสำรสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอำยไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ  

- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

- *** ในวนัยืน่วซีำ่กรณุำถอืเอกสำรตวัจรงิตำ่งๆ เชน่ ทะเบยีนพำณิชย ์DBD สตูบิตัร ใบเปลีย่น

ชือ่-สกลุ เป็นตน้ พรอ้มสมดุบญัชอีพัเดทไมเ่กนิ 15 วนักอ่นยืน่วซีำ่ *** 

         

เอกสำรยืน่วซีำ่อำจมกีำรปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลำ หำกทำงสถำนทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

**หำกทำ่นเคยโดนปฏเิสธกำรขอวซีำ่มำกอ่น กรณุำแจง้เจำ้หนำ้ทีท่วัรใ์หร้บัทรำบต ัง้แตท่ ีท่ำ่นท ำกำร

จองทวัรเ์ขำ้มำ เพือ่ท ำกำรแกไ้ขในกำรขอวซีำ่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หำกทำ่นไมแ่จง้ใหท้รำบ อำจจะมี

ผลเสยีตอ่กำรขอวซีำ่ของทำ่นในคร ัง้นี*้* 

(กรณุำกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตำมควำมเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจำกจะมผีลตอ่กำรพจิำรณำวซีำ่ของทำ่น) 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

1. นามสกลุ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………..… 

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีำ่ 

………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………..…………… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….…… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 5 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                            เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที.่.........................ถงึวันที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคำ้เคยมวีซีำ่เชงเกน้ รบกวนทำ่นถำ่ยส ำเนำหนำ้วซีำ่เชงเกน้ตวัลำ่สดุแนบมำดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ ...................................................... 

  

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพ่ักทีม่ผีูจ้ัดหาให ้



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ช าระคา่ทีพ่ักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     

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

หมำยเหต ุ กำรอนุมตัวิซีำ่เป็นดลุพนิจิของทำงสถำนทตู ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเทำ่น ัน้ 

 


