
 
 

 

ไฮไลทข์องโปรแกรม 

- บนิตรงโดยสายการบนิไทย กรงุเทพ-ซรูคิ-กรงุเทพ ไมเ่สยีเวลาเปลีย่นเครือ่ง น ้าหนักกระเป๋า 30 กโิลกรัมไป-
กลบั  พรอ้มสะสมไมลก์ารบนิไทย 50% 

เทีย่วครบทกุไฮไลท ์!! 
- พชิติ 2 ยอดเขา 1. ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ 2. ยอดเขาจงุเฟรา(TOP OF EUROPE) 
- เมอืงโลซานน ์ NOTRE-DAME CATHEDRAL โรงแรมโบรวิาจ  ศาลาไทยเฉลมิพระเกยีรต ิ
- เมอืงเจนวีา  ทะเลสาบเจนีวา น ้าพจุรวด นาฬกิาดอกไม ้
- เมอืงมองเทรอซ ์ปราสาทชลิยอง 
- เมอืงเวเวย่ ์ แวะถา่ยรปูกบัดาวตลกคา้งฟ้า "ชาล ีแชปลนิ" 
- กรงุเบริน์ (Bern) บอ่หมสีนี ้าตาล ชมมารก์าสเซ ชมนาฬกิาไซท้ค์ล็อคเคน่ทรัม โบสถ ์MUNSTER 
- พักโรงแรมระดบั 4 ดาว (พักเจนีวา 1 คนื , เซอรแ์มช 1 คนื, เบริน์ 1 คนื, ซรูคิ 1 คนื ) 
- ชอ้ปป้ิงจใุจ!!! สนิคา้แบรนดเ์นมมากมายไมว่า่จะเป็น  LOUIS VUITTON, GUCCI ทีเ่มอืงเจนวีา 

วันที่ รายละเอียดท่องเที่ยว 

1  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

2  กรงุเทพฯ - ซรูคิ(สวติเซอรแ์ลนด)์ - เมอืงโลซาน - เมอืงเจนีวา 

3  เมอืงเจนีวา - เมอืงทาช - เซอรแ์มท  

4  เซอรแ์มช - เมอืงทาซ - เมอืงมองเทรอซ ์- เมอืงเวเวย่ ์- กรงุเบริน์ (Bern) 

5  กรงุเบริน์ (Bern) - กรนิเดอวาล - TOP OF EUROPE จงุฟราว - ลเูซริน์  

6  เมอืงซรูคิ - น ้าตกไรน ์- สนามบนิซรูคิ – กรงุเทพ 

7  ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 



 
อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว 

11 - 17 Sep 2018  64,991  64,991 63,991 15,000 13,900 

06 - 12 Nov 2018  65,991  65,991 64,991 15,000 13,900 

04 - 10 Dec 2018  66,991  66,991 65,991 15,000 13,900 

รายละเอยีดทวัร ์

วันที่ 1 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิ

22.00  คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้4  เคานเ์ตอร ์D 
ประต2ู-3 สายการบนิไทย พบกบัเจา้หนา้ทีข่องทางบรษัิทฯ คอยตอ้นรับและใหค้วามสะดวก
ในเรือ่งเอกสารการเดนิทางและสมัภาระ 

วันที่ 2 กรงุเทพฯ - ซูรคิ(สวติเซอรแ์ลนด)์ - เมอืงโลซาน - เมอืงเจนวีา 

01.05  ออกเดนิทางโดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG970 

07.50  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานซูรคิ น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ตรวจรับ
สมัภาระ 

หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงโลซาน (Lausanne) ซึง่ตัง้อยูต่อนเหนือของทะเลสาบเจนี
วา เมอืงโลซานนนั์บไดว้า่เป็นเมอืงทีม่เีสน่หโ์ดยธรรมชาตมิากทีส่ดุเมอืงหนึง่ของ
สวติเซอรแ์ลนด ์มปีระวัตศิาสตรอ์นัยาวนานมาตัง้แตศ่ตวรรษที ่4 ในสมัยทีช่าวโรมันมาตัง้หลกั
แหลง่อยูบ่รเิวณรมิฝ่ังทะเลสาบทีน่ี่ เมอืงโลซานนม์คีวามสวยงามโดยธรรมชาต ิทวิทัศนท์ี่
สวยงาม และอากาศทีป่ราศจากมลพษิ จงึดงึดดูนักทอ่งเทีย่วจากทั่วโลกใหม้าพกัผอ่นตาก
อากาศทีน่ี่ เมอืงนี้ยังเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัส าหรับชาวไทยเนื่องจากเป็นเมอืงทีเ่คยเป็นที่
ประทับของสมเด็จยา่ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั 

 

  

น าทา่นเดนิทางสู ่ NOTRE-DAME CATHEDRAL วหิารใหญแ่หง่เมอืงโลซาน มหาวหิารแหง่



 
นกิายโปรแตสแตนด ์ทีส่รา้งมาตัง้แตส่มยัศตวรรษที ่12 เดมินัน้เป็นโบสถค์าทอลกิ ทีส่รา้งโดย
พระสนัตะปาปาเกรกรอรีท่ี ่10 และรดูอลฟ์แหง่โรมันตวัวหิารแหง่นี้ สรา้งโดยสถาปัตยกรรม
แบบโกธคิ (เห็นกนับอ่ยมากในสวสิ) และชมบรรยากาศ โรงแรมโบรวิาจ (BEAU -RIVAGE 
PALACE) เมือ่ครัง้ทีพ่ระบรมราชชนกทรงอภเิษกสมรสกบัหมอ่มสงัวาลยใ์นปี 2463 ทัง้ 2 
พระองคไ์ดเ้ดนิทางผา่นยโุรป โดยทรงแวะทีเ่มอืงโลซานน ์และทรงเลอืกโรงแรมโบรวิาจ ซึง่
โกห้รทูีส่ดุในเมอืงเป็นสถานทีฮ่นันมีนูผา่นมาเกอืบ 100 ปี โรงแรมโบรวิาจ ยังคงดหูรหูรา
คลาสสกิและยังคงเป็นโรงแรมชัน้หนึง่ของเมอืงโลซานนแ์ละชมววิตกึ บา้นเมอืง โบสถ ์ ของ
เมอืงโลซานนไ์ดอ้กีดว้ย อสิระชอ้ปป้ิงยา่น ตลาดนัดเซนตฟ์รองซวั ณ ถนนเซนตฟ์รองซวั (ST. 
FRANCOIS) จากนัน้น าทา่นชม ศาลาไทยเฉลมิพระเกยีรต ิทีโ่ลซานน ์(Le Pavillon 
Thailandais) (ภาษาฝร่ังเศสทีใ่ชก้นัในโลซานนเ์รยีกวา่  Le Pavillon Thailandais)  

 

  

ซึง่ตัง้อยูภ่ายในสวนสาธารณะเดอนองต ู(Parc du Denantou) เป็นศาลาจตรุมขุ ท าจากไมส้กั 
และ ไมเ้นื้อแข็งในรปูแบบสถาปัตยกรรมไทย เพือ่สะทอ้นเอกลกัษณ์ไทยในตา่งแดนแหง่นี้ 
จัดท าขึน้เพือ่ฉลองวโรกาสทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ครองราชยค์รบ 60 พรรษา และ 
ฉลอง 75 ปีความสมัพันธท์างการทตูระหวา่งไทย สวติเซอรแ์ลนดเ์มือ่ปี พ.ศ. 2549 มลูเหตทุี่
เลอืกทีต่ัง้ ณ เมอืงโลซานนก็์คงรูก้นัดอียู ่เนื่องจากเป็นสถานทีซ่ ึง่สมเด็จยา่ สมเด็จพระพีน่างฯ 
ในหลวงรัชกาล 8 และ 9 ทรงใชช้วีติเกอืบ 20 ปีกอ่นนวิัตประเทศไทย ชาวเมอืงโลซานนเ์องก็
ภมูใิจไมน่อ้ย กบั เรือ่งนี้ ทางการจงึไมล่งัเลทีจ่ะอนุญาตใหต้ัง้ ศาลาไทยเฉลมิพระเกยีรต ิขึน้
ในความรว่มมอืกนัของรัฐบาลไทยกระทรวงการตา่งประเทศของไทย  

 

  

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงเจนีวา (Geneva) น าชมเมอืงทีเ่ป็นศนูยก์ลางการ
ประชมุนานาชาต ิเมอืงทีต่ัง้องคก์ารสากลระดบัโลก อาท ิองคก์ารการคา้โลก, กาชาดสากล, 
แรงงานสากล ฯลฯ น าทา่นชม ทะเลสาบเจนีวา (Lake Geneva) ซึง่ไดรั้บสมญานามวา่เป็น 
ไขม่กุของรเิวยีรา่แหง่สวสิ มชีือ่ในภาษาฝร่ังเศสวา่ทะเลสาบเลมอง (Lac Léman) ตัง้อยูส่ดุ
ปลายทศิตะวันตกเฉียงเหนอืของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์มพีืน้ทีต่ดิประเทศฝรั่งเศสและอยูร่มิ
ทะเลสาบเจนีวา มปีระชากรประมาณ 2 ลา้นคนจากหลากหลายเชือ้ชาต ิและน าทา่นชม น ้าพุ
จรวด (Jet d’eau) ทีส่ามารถสง่น ้าขึน้ทอ้งฟ้าไดส้งูถงึ 140 เมตร (เปิดเฉพาะวนัอากาศด)ี 



 
สมควรแกเ่วลาน าทา่นชม นาฬกิาดอกไม ้(Jardin Anglais) ทีส่วนองักฤษ บง่บอกถงึ
ความส าคญัของอตุสาหกรรมการผลตินาฬกิาทีม่ตีอ่    เจนีวา เป็นสญัลกัษณ์ทีส่ าคญัของเมอืง
เจนีวา และผา่นชม  อาคารสหประชาชาตแิละพพิธิภณัฑก์าชาด (The United 
Nations Building and Red Cross Museum)  

ค ำ่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก RAMADA ENCORE GENEVE ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

วันที่ 3 เมอืงเจนวีา - เมอืงทาช - เซอรแ์มท  

เช้ำ  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทาช (TASCH) เมอืงรสีอรท์เล็ก ๆ บรรยากาศสบาย ๆ จากนัน้น าทา่น
เดนิทางสู ่สถานีรถไฟTASCH เพือ่เดนิทางสู ่เมอืงเซอรแ์มท (หมายเหต ุกรณุาเตรยีมกระเป๋า 
OVERNIGHT BAG ส าหรับพักคา้งคนื หากมขีอ้สงสยักรณุาตดิตอ่สอบถามหวัหนา้ทวัรใ์นวัน
เดนิทาง) สมควรแกเ่วลาน าทา่นน่ังรถไฟ เพือ่เดนิทางเขา้สู ่เมอืงเซอรแ์มท เมอืงเล็ก ๆ ซึง่
ตัง้อยูบ่นเทอืกเขาแอลป์ เมอืงทีไ่มอ่นุญาตใหร้ถยนตว์ิง่และเป็นเมอืงทีไ่ดร้ับการยกยอ่งวา่
ปลอดมลพษิทีด่ขีองโลก  ตัง้อยูบ่นความสงูกวา่ 1,620 เมตร (5,350 ฟตุ) เป็นเจา้ของยอด
เขาแมทเทอรฮ์อรน์ สญัลกัษณ์ของสวติเซอรแ์ลนด ์ อสิระใหท้า่นไดช้มเมอืงมรีา้นคา้มากมาย 
เมอืงนี้เป็นทีช่ ืน่ชอบของนักสกจีากทั่วโลก 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั 

อสิระใหท้า่นเก็บภาพความประทับใจบนยอดเขากอรเ์นอรแ์กรท ซึง่ถกูขนานนามวา่เป็นจดุชม
ววิยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ทีด่ทีีส่ดุในประเทศ " ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์”  นี้มี
ความสวยงาม มเีสน่หแ์ละนับเป็นภเูขาทีม่รีปูทรงงดงามทีส่ดุในสวสิ  นอกจากนีท้า่นยัง
สามารถชมกลุม่ธารน ้าแข็งกอรเ์นอร ์(Gorner Glacier) ธารน ้าแข็งบนเทอืกเขาแอลป์ทีม่หีนา้
กวา้งราว 1.0-1.4 กโิลเมตร บนความยาวกวา่ 14 กโิลเมตร ซึง่มขีนาดใหญเ่ป็นอนัดบัสองของ
ยโุรป เป็นรองเพยีงแคธ่ารน ้าแข็ง Aletsch เทา่นัน้ 

ค ำ่  รบัประทานอาหารค า่ 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก HOTEL ANTARES ZERMATT ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

วันที่ 4 เซอรแ์มช - เมอืงทาซ - เมอืงมองเทรอซ ์- เมอืงเวเวย่ ์- กรงุเบริน์ (Bern) 

เช้ำ  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั  



 

 

  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูส่ถานีรถไฟ เมอืงเซอรแ์มช สมควรแกเ่วลาอ าลาเมอืงเซอรแ์มช น่ัง
รถไฟกลบัสูเ่มอืงทาซ และน าทา่นเดนิทางตอ่โดยรถโคช้ปรับอากาศสู ่เมอืงมองเทรอซ ์
(Montreux) เป็นเมอืงขนาดเล็กๆ แสนน่ารักในสวติเซอรแ์ลนด ์แตก่็เป็นเมอืงทีเ่ต็มไปดว้ย
ประวัตศิาสตรด์นตร ีทีต่ัง้อยูบ่นชายฝ่ังทางตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบเจนีวา  น าทา่น
ถา่ยรปูกบัปราสาทชลิยอง (CHILLON CASTLE) ปราสาทโบราณอายกุวา่ 800 ปี สรา้งขึน้บน
เกาะหนิรมิทะเลสาบเจนวีา ตัง้แตย่คุโรมันเรอืงอ านาจโดยราชวงศ ์SAVOY โดยมจีดุมุง่หมาย
เพือ่ควบคมุการเดนิทางของนักเดนิทาง และ ขบวนสนิคา้ทีจ่ะสญัจรผา่นไปมาจากเหนือสูใ่ต ้
หรอื จากตะวันตกสูต่ะวนัออกของสวติเซอรแ์ลนด ์เนือ่งจากเป็นเสน้ทางเดยีวทีไ่มต่อ้งเดนิทาง
ขา้มเทอืกเขาสงูชนั ปราสาทแหง่นี้จงึเปรยีบเสมอืนดา่นเก็บภาษีซึง่เอาเปรยีบชาวสวสิมานาน
นับรอ้ยปี ปราสาทแหง่นี้จงึเป็นอนุสาวรยีแ์หง่ความเกลยีดชงัของชาวสวสิ ในปี ค.ศ.1530 เกดิ
การตอ่ตา้นการเอารัดเอาเปรยีบของราชวงศ ์SAVOY โดยมคีนหนุ่มเลอืดรอ้นแหง่เจนีวา 3 คน 
ไดเ้ป็นผูน้ าตอ่ตา้น แตท่า้ยทีส่ดุคนหนึง่ถกูจับประหารชวีติ คนหนึง่หนีหายไป สว่นอกีคนหนึง่ 
ถกูจับขงัคกุลา่มโซไ่วท้ีป่ราสาทชลิยองนานถงึ 4 ปี กอ่นทีร่าชวงศ ์SAVOY จะถกูท าลายอยา่ง
สิน้เชงิจากกองทัพแหง่เบริน์ในปีค.ศ.1536 ใหท้า่นไดอ้สิระเดนิเลน่ชมววิทะเลสาบ 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั 

 

  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเวเวย่ ์(VEVEY) เมอืงสวยน่ารักทีต่ัง้อยูใ่นรัฐโวของ
สวติเซอรแ์ลนด ์โดยตวัเมอืงตัง้อยูบ่นชายฝ่ังทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ความสวยงาม 
และ ความมชีือ่เสยีงของเวเวย่ม์มีากขนาดวา่นักทอ่งเทีย่ว ตา่งก็ขนานนามเวเวย่ ์และ มงเท
รอซ ์ใหเ้ป็น ไขม่กุแหง่รเิวยีรา่สวสิ PEARLS OF THE SWISS RIVIERA เป็นดนิแดนทีเ่หมาะ
แกก่ารท ากจิกรรมแทบทกุฤดกูาลการเดนิทาง เพราะมอีากาศด ีอบอุน่เกอืบทกุฤดกูาล แวะ 
ถา่ยรปู กบั อนุสาวรยีช์าล ีแชปลนิ ดาวตลกคา้งฟ้าชาวองักฤษ ทีม่ผีลงานสรา้งชือ่เสยีงใน
อเมรกิา และ เลอืกเวเวย่เ์ป็นสถานทีพ่ักกายใจในบัน้ปลายของชวีติ หลงัจากนัน้เดนิทางไปชม
ความงดงามของยา่นเมอืงเกา่ (Old Town) ซึง่สามารถเดนิหรอืจะน่ังรถรางชมเมอืงก็ได ้โดย
นักทอ่งเทีย่วจะไดส้นุกสนานไปกบัการเดนิชมอาคารเกา่แก ่รา้นกาแฟกลางแจง้ และ
รา้นอาหารมากมายใหเ้ลอืกซือ้  



 

 

หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุเบริน์ (BERN) เมอืงหลวงของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เมอืง
โบราณเกา่แก ่และ โรแมนตกิ สรา้งขึน้เมือ่ 800 ปีทีแ่ลว้ โดยมแีมน่ ้าอาเร ่(AARE) ลอ้มรอบตวั
เมอืง เสมอืนเป็นป้อมปราการทางธรรมชาตไิว ้3 ดา้น คอื ทางดา้นทศิเหนือ ทศิใต ้และ ทศิ
ตะวันออก สว่นทศิตะวันตกชาวเมอืงไดส้รา้งก าแพง และ สะพานขา้มทีส่ามารถชกัขึน้ลงได ้น า
ทา่นเทีย่วชมสถานทีส่ าคญัตา่ง ๆ ในกรงุเบริน์ ซึง่ไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็น
เมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้เบริน์ยังถกูจัดอนัดบัอยูใ่น 1 ใน 10 ของเมอืงทีม่ี
คณุภาพชวีติทีด่ทีีส่ดุของโลกในปี ค.ศ.2010 น าทา่นสู ่บอ่หมสีนี ้าตาล ถอืเป็นสญัลกัษณ์ของ
กรงุเบริน์ เนื่องดว้ยมปีระวตัคิวามเป็นมาตัง้แตส่มยัผูค้รองเบริน์ คอื ดยคุบรดโทลด ์ที ่5 แหง่
ราชวงศแ์ซรงิเกนตรัสวา่หากลา่สตัวช์นดิใดไดเ้ป็นตวัแรกจะน ามาใชเ้ป็นสญัลกัษณ์ของเมอืง 
สตัวต์วัแรกทีล่า่ไดค้อืหม ีจงึไดต้ัง้ชือ่เมอืงนี้วา่ เบริน์ (BAREN ภาษาเยอรมันแปลวา่หม)ี สวน
หมเีปิดใหช้มตัง้แตว่ันที ่25 ต.ค. 2552 ถอืเป็นหนา้เป็นตาของเมอืง เมือ่แขกตา่งเมอืงมาถงึ
เมอืงนี้ ตอ้งแวะเขา้มาชมเจา้หมกีอ่นเพราะสถานทีต่ัง้อยูก่อ่นเขา้เมอืง บางวันผูด้แูลน าหมี
ออกมาใหช้มความน่ารักในชว่งฤดรูอ้น และ หนาว จากนัน้น าทา่น ชมมารก์าสเซ ยา่นเมอืงเกา่ 
ปัจจบุนัเต็มไปดว้ยรา้นขายดอกไม ้และ บตูคิ เป็นยา่นทีป่ลอดรถยนต ์จงึเหมาะกบัการเดนิ
เทีย่วชมอาคารเกา่ อาย ุ200-300 ปี น าทา่นลดัเลาะชม ถนนจงุเคอรน์กาสเซ ถนนทีม่รีะดบั
สงูสดุของเมอืงนี้ ถนนกรัมกาสเซ ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นภาพวาด และ รา้นขายของเกา่ในอาคาร
โบราณ ชมนาฬกิาไซท้ค์ล็อคเคน่ทรัม อาย ุ800 ปี ทีม่ ี“โชว”์ ใหด้ทูกุ ๆ ชัว่โมงในการตบีอก
เวลาแตล่ะครัง้ หอนาฬกิานี้ ในชว่งปี ค.ศ. 1191 - 1256 ใชเ้ป็นประตเูมอืงแหง่แรก แตพ่อมี
การสรา้ง PRISON TOWER จงึเปลีย่นไปใช ้PRISON TOWER เป็นประตเูมอืงแทน และ 
ดดัแปลงไซท้ค์ล็อคเคน่ทรัมใหก้ลายมาเป็นหอนาฬกิา พรอ้มตดิตัง้นาฬกิาดาราศาสตรเ์ขา้
ไป  น าทา่นแวะถา่ยรปูกบั โบสถ ์MUNSTER สิง่กอ่สรา้งทางศาสนาทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1421 ประตจูะมภีาพทีบ่รรยายถงึการตดัสนิครัง้สดุทา้ย
ของพระเจา้  

ค ำ่  รบัประทานอาหารค า่ 

 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่ัก HOTEL AMBASSADOR ระดบั 4 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

วันที่ 5 กรงุเบริน์ (Bern) - กรนิเดอวาล - TOP OF EUROPE จงุฟราว - ลูเซริน์  

เช้ำ  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

 



 
  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงกรนิเดอวาลด ์(Grindelwald) อนัไดช้ือ่วา่เป็นเมอืงสกรีสีอรท์ทีส่วย
ทีส่ดุในโลกตัง้อยูใ่นหบุเขารายลอ้มดว้ยภเูขาทีส่วยงามเป็นสถานทีโ่รแมนตกิทีส่ดุ น าทา่นสู ่
สถานีรถไฟฟ้าเพือ่ขึน้รถไฟสายจงุเฟราบาหเ์นนสู ่ยอดเขาจงุเฟรา (Jungfraujoch) ซึง่ไดรั้บ
การยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาตแิหง่แรกของยโุรป ระหวา่งทาง
กอ่นถงึจงุเฟรานัน้ ทา่นสามารถพบเห็นบา้นสไตลส์วสิน่ารักทีก่ระจัดกระจายอยูท่ั่วไป มทีัง้บา้น
สนี ้าตาลเขม้ตดั กบั หนา้ตา่งสแีดงสด, สคีรมีออ่นตดั กบั ประตหูนา้ตา่งสเีขยีวสด สวยงาม
แปลกตา และ มเีสน่ห ์ววิธรรมชาตทิีส่ลบักนัระหวา่งสเีขยีวของภเูขา ทุง่หญา้ กบั พืน้ทีท่ีป่ก
คลมุดว้ยหมิะสขีาว ระหวา่งการเดนิทางรถไฟจะจอดใหท้า่นไดช้มความงดงามของเทอืกเขา
แอลป์จนถงึยอดเขาจงุเฟรา (Jungfraujoch) ซึง่มคีวามสงูถงึ 13,642 ฟตุ เป็นยอดเขาทีส่งู
ทีส่ดุในทวปียโุรป (TOP OF EUROPE)  

เที่ยง  บรกิารอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 

 

  

เชญิทา่นสนุกสนาน กบั การเลน่หมิะในลานกวา้ง  SPHINX  จดุชมววิทีส่งูทีส่ดุใน
ยโุรป  สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทีส่ดุ ณ จดุ 3,571 เมตร สมัผัสกบัภาพของธารน ้าแข็ง 
Alestsch ทีย่าวทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ยาวถงึ 22 ก.ม. และ หนา 700 เมตร และ ไมค่วรพลาด
กบัการสง่โปสการด์โดยทีท่ าการไปรษณียท์ีส่งูทีส่ดุในยโุรป อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ และ 
ถา่ยรปูตามอธัยาศยั  สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สู ่เมอืงลเูซริน์ (Lucerne) 
เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอนัดบัหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถ่กูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบ และ 
ขนุเขาชมทศันียภาพความสวยงามของเมอืงธรรมชาต ิน าทา่นถา่ยรปูกบั อนุสาวรยีร์ปูสงิโตหนิ
แกะสลกั (Lion Monument) สญัลกัษณ์แหง่ความกลา้หาญ ซือ่สตัย ์และ เสยีสละทีถ่กูสรา้ง
ขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิดท่หารสวสิจากการปกป้องพระราชวังตยุเลอลสีในพระเจา้หลยุสท์ี1่6 แหง่
ฝร่ังเศสแวะถา่ยภาพกบัสะพานไมท้ีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุของลเูซริน์ สะพานคาเปล (Chapel 
Bridge) สะพานไมเ้กา่แกข่องเมอืงทีม่ ีอายกุวา่ 600 ปี ตลอดสะพานประดบัดว้ยภาพเขยีนที่
บอกเลา่ถงึ ประวัตศิาสตรข์องประเทศไดเ้ป็นอยา่งดสีมควรแกเ่วลา ชอ้ปป้ิงยา่น Chapel 
Bridge อสิระใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีม่ชี ือ่เสยีงตา่ง ๆ มากมายของประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์อาทเิชน่ ชอ็คโกแลต และ รา้นตวัแทนจ าหน่ายนาฬกิาชือ่ดงั เชน่ บคุเคอเรอร ์
, กุบ๊เบอลนิ , เอ็มบาสซี ่

ค ำ่  รบัประทานอาหารค า่  

 สมควรแกเ่วลาใหท้า่นเขา้ทีพ่ัก PARK INN BY RADISSON ZURICH AIRPORT ระดบั 
4  ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

วันที่ 6 เมอืงซูรคิ - น า้ตกไรน ์- สนามบนิซูรคิ – กรงุเทพ 



 
เช้ำ  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าทา่นเดนิทางสู ่น ้าตกไรนฟ์าลล ์(Rheinfall) เป็นน ้าตกทีเ่กดิจากแมน่ ้าไรน ์ เป็นน ้าตกที่
ใหญท่ีส่ดุในยโุรปอยูร่ะหวา่งเมอืงเล็ก ๆ ชือ่ Neuhausen am Rheinfall กบั เมอืง Laufen-
Uhwiesenใกล ้ๆ  เมอืง Schaffhausen ทางตอนเหนือของประเทศสวติเซอรแ์ลนดท์ีย่ ิง่ใหญ ่
และ สวยทีส่ดุของสวสิ สมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงซรูคิ (Zurich) เมอืงทีใ่หญท่ีส่ดุ
ในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นศนูยก์ลางทางการคา้ และวัฒนธรรมทีรู่จั้กกนัทั่วโลก ไดร้ับการ
ขนานนามวา่เป็นเมอืงทีม่ ี"คณุภาพชวีติทีด่ทีีส่ดุ" ในโลก น าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิซรูคิ เพือ่
เตรยีมตวัเดนิทางกลบั มเีวลาใหท้า่นไดท้ า Tax Refund 

13.30  บนิลดัฟ้ากลบัสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG971  

วันที่ 7 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

05.30  เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ และ ความประทับใจ 

หมายเหต ุ

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพักของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเดีย่ว (Single) ,
หอ้งคู ่(Twin/Double) หอ้งพักตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละชัน้กนั และโรงแรมอาจจะไมม่ี
หอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้เขา้พัก 3 ทา่น มคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพักเนื่องจากโรงแรมนัน้ไมส่ามารถจัดหา
ได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บเงนิเพิม่เตมิในกรณีทีอ่าจมกีารแยกหอ้งพัก 
2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ 
3. กรณีทีม่งีานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม 
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทัดรตั 
และไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่ง
กนั 

หมายเหต ุ
** อตัราคา่บรกิาร อาจมกีารเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เตมิ 
** ตัว๋กรุ๊ป เมือ่ออกตัว๋แลว้เลือ่นไมไ่ดท้กุกรณี (ตอ้งแจง้กอ่นลว่งหนา้หากทา่นมกีารเปลีย่นแปลงตัว๋) 
** ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 15 ทา่น แตท่า่นประสงคท์ีจ่ะเดนิทาง อตัราคา่บรกิารอาจมกีารเปลีย่นแปลง  
(ไมต่ า่กวา่ 15ทา่น) 
**โปรแกรมอาจมกีารปรับเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมขึน้อยูก่บัดลุพนิจิของหวัหนา้ทวัรโ์ดยค านงึถงึความ
สะดวกสบายของลกูคา้เป็นหลกั 

อตัรานี้รวม 
    คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป - กลบัสายการบนิตามทีร่ะบตุามรายการ ชัน้ประหยัด 
    คา่ภาษีน ้ามันเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางจากสายการบนิ 
    คา่โรงแรมทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ 
    คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการ 
    คา่รถรับ – สง่ระหวา่งน าเทีย่วตามทีร่ะบใุนรายการ (กฎหมายยโุรปไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ชัว่โมงตอ่
วัน) 
    คา่ธรรมเนียมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามทีร่ะบใุนรายการ 



 
    คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทฯ ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทาง 
    คา่ประกนัอบุตัเิหตกุารเดนิทาง คุม้ครองในวงเงนิทา่นละไมเ่กนิ 1,500,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์

อตัรานี้ไมร่วม 
    คา่ธรรมเนียมการท าหนังสอืเดนิทาง 
    คา่ธรรมเนียมวซีา่ในการยืน่ครัง้แรก 
    คา่น ้าหนักกระเป๋าเดนิทาง ในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด (30 กโิลกรัมตอ่ทา่น) 
    คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากทีร่ายการระบเุชน่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี คา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีไ่มไ่ดร้ะบุ
ไวใ้นรายการ เป็นตน้ 
    คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และคา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (ส าหรับกรณีทีต่อ้งการใบเสร็จเต็มรปูแบบ) 
    คา่ทปิพนักงานขบัรถและมัคคเุทศก ์2,500 บาทตอ่ทา่น ตลอดการเดนิทาง ขอเก็บรวมในสว่นทีเ่หลอื 
    คา่ทปิหวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทยขึน้อยูก่บัความพงึพอใจทีจ่ะตอบแทนเป็นสนิน ้าใจในการบรกิาร 
    คา่ทปิอืน่ๆ เชน่ พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบนิ เป็นตน้ 

การจองและช าระเงนิ 
    ช าระคา่มัดจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน นับตัง้แตว่ันทีท่า่นไดท้ าการจองทัวร ์มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่น
ยกเลกิการจองโดยอตัโนมตั ิช าระสว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการ
เดนิทางโดยอตัโนมัต ิ

การยกเลกิ 
    ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วัน หกัคา่มัดจ า 3,000 บาท (ชว่งเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหมเ่ป็น 45 วัน) 
    ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 - 29 วัน หกัคา่มัดจ า 30,000 บาท (ชว่งเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหมเ่ป็น 30 - 
44 วัน) 
    ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7 - 14 วัน หกัคา่ใชจ้า่ย 75% ของราคาทัวร ์(ชว่งเทศกาลเป็นสงกรานตแ์ละปีใหม ่
15 - 19 วัน) 
    ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 1 - 7 วัน คดิคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวร ์(ชว่งเทศกาลเป็นสงกรานตแ์ละปีใหม ่
1 - 14 วัน) 

  

      บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ 15 วัน ซึง่จะเกดิขึน้ไดก้็ตอ่เมือ่ไมส่ามารถท ากรุ๊ป
ไดอ้ยา่งนอ้ย 20 ทา่นหรอืผลการพจิารณาวซีา่ผา่นไมค่รบจ านวน 20 ทา่น และ/หรอื มผีูร้ว่มเดนิทางในคณะไม่
ถงึ 20 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ทางบรษัิทฯ ยนิดคีนืเงนิใหภ้ายใน 15 วัน หรอืจัดหาคณะทัวรอ์ืน่ใหถ้า้ทา่นตอ้งการ 
      ในการยืน่ขอวซีา่ ทางบรษัิทฯ มหีนา้ทีอ่ านวยความสะดวกแกท่กุๆ ทา่นในการจัดเตรยีมเอกสารใหค้รบ
ตามทีส่ถานทตูระบเุทา่นัน้ (การอนุมัตวิซีา่ขึน้อยูก่บัดลุพนิจิของแตล่ะสถานทตูนัน้) พรอ้มสง่มอบเอกสาร
ประกอบการยืน่วซีา่ไมน่อ้ยกวา่ 3 สปัดาหก์อ่นการเดนิทาง 
      ในกรณีทีเ่อกสารของทา่นไมส่มบรูณ์ทางสถานทตูฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมัตวิซีา่ของทา่นได ้และทา่น
จะตอ้งเสยีคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ หากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหม ่(ทางสถานทตูไมม่นีโยบายในการคนื
คา่ธรรมเนียมวซีา่ใหก้บัผูร้อ้งขอ หากทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ไมว่า่จะเป็นเหตผุลใดก็ตามทา่นไมส่ามารถ
เรยีกรอ้งคนืคา่วซีา่ได)้ 
      ทางสถานทตูจะรับพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงั
ประเทศตามทีร่ะบเุทา่นัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซีา่ปลอมหรอืผดิวัตถปุระสงคใ์น
การยืน่ขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ ์ในการไมค่นืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด (การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิ
ประการใดก็ตาม อาจจะถกูระงับ มใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร) 
      หากทา่นสง่เอกสารลา่ชา้ แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวซีา่ของทา่นไมผ่า่นการพจิารณากอ่นการเดนิทาง 7 วันท า
การ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคดิคา่ใชจ้า่ยตามความเป็นจรงิ (คา่มัดจ าตัว๋กบัสายการบนิหรอืหากทาง
บรษัิทฯไดด้ าเนนิการออกตัว๋แลว้ทางบรษัิทฯจะหกัคา่ตัว๋เครือ่งบนิเตม็จ านวนและจะท าการคนืใหท้า่นตามทีส่าย



 
การบนิคนืใหก้บัทางบรษัิทฯ โดยใชเ้วลาประมาณ 6 เดอืนทัง้นี้บางสายการบนิไมส่ามารถคนืคา่ตัว๋เครือ่งบนิได ้
ทา่นสามารถตรวจสอบกบัทางสายการบนิโดยตรง คา่ธรรมเนียมวซีา่ทีท่างสถานทตูเรยีกเก็บ คา่มัดจ าใน
ตา่งประเทศ โดยสว่นทีเ่หลอืจะคนืใหท้า่นภายใน 15 วัน 
      ผูท้ีไ่มส่ามารถเดนิทางเขา้ – ออกเมอืงไดไ้มว่า่จะเป็นประเทศไทยหรอืตา่งประเทศ หรอืใชเ้อกสารปลอม
ในการเดนิทาง และส าหรับทา่นทีถ่กูปฏเิสธวซีา่อนัเนือ่งมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางทจุรติ หรอืจะหลบหนี
เขา้เมอืง หรอืใชเ้อกสารปลอมประกอบการยืน่วซีา่ ทางบรษัิทฯ จะไมค่นืเงนิทัง้หมดทีท่า่นไดช้ าระคา่ทวัร์
มาแลว้ไมว่า่บางสว่นหรอืเต็มจ านวนและทางบรษัิทฯจะแจง้เจา้หนา้ทีด่ าเนนิการตามกฎหมาย 
      ส าหรับผูเ้ดนิทางทีท่างบรษัิทฯ เป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอ
สงวนสทิธิใ์นการไมค่นืคา่ทัวรท์ัง้หมด  ยกเวน้หากเกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยั และทางบรษัิทฯ จะขอด าเนนิการแจง้
ยกเลกิวซีา่ของทา่นเนื่องจากการยืน่วซีา่จะถกูระบเุป็นสถติขิองทางบรษัิทฯ กบัทางสถานทตู 

หมายเหตอุืน่ๆ 
1.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงหรอืยกเลกิรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ และจะไมรั่บผดิชอบใดๆ 
เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้เชน่  การนัดหยดุงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การประทว้งตา่งๆ 
และการลา่ชา้ของสายการบนิหรอืการยกเลกิเทีย่วบนิรวมถงึในกรณีทีท่รัพยส์นิสญูหาย สญูเสยี หรอืไดรั้บ
บาดเจ็บทีน่อกเหนือความรบัผดิชอบของหวัหนา้ทวัร ์โดยทางบรษัิทฯ จะพยายามแกไ้ขใหด้ทีีส่ดุ โดยจะ
ค านงึถงึประโยชนแ์ละความปลอดภัยของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 
2.บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาดงักลา่วไดต้ามความความเหมาะสม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาวะ
คา่เงนิบาททีไ่มค่งที ่และกรณีทีส่ายการบนิมกีารเรยีกเก็บคา่น ้ามันเพิม่หรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิเพิม่เตมิจากราคาที่
ก าหนดไว ้โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้โดยยนืยันจดหมายจากทางสายการบนิ และทาง
บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรับเปลีย่นโปรแกรมเพือ่ความเหมาะสม โดยมไิดแ้จง้ลว่งหนา้โดยจะค านงึถงึ
ผลประโยชนท์ีผู่เ้ดนิทางไดร้ับเป็นหลกั 
3.เนื่องจากรายการทัวรน์ี้เป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆ ตามรายการ หรอืถกู
ปฏเิสธการเขา้หรอืออกประเทศ ไมว่า่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี 
4.หลงัจากการจองและช าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมดแลว้ ทางบรษัิทฯ ถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในขอ้ตกลง
เงือ่นไขตา่งๆ ตามทีไ่ดร้ะบไุวข้า้งตน้ทกุประการ 

         เอกสารส าหรับการยืน่วซีา่ (ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งเดนิทางไปแสดงตนและสแกนลายนิว้มอืกบัสถานทตู
ทกุกรณี) 
     พาสปอรต์ ตอ้งอายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืนกอ่นวันหมดอาย ุและตอ้งมหีนา้วา่งเหลอืส าหรับประทับตราวซีา่อยา่ง
นอ้ย 2 หนา้   หากมพีาสปอรต์เลม่เกา่ไมว่า่จะเคยมวีซีา่ในกลุม่ประเทศเชงเกน้หรอืประเทศอืน่ ควรน าไปแสดง
ดว้ยเพือ่เป็นการงา่ยตอ่การอนุมัตวิซีา่ 
     รปูถา่ยส ีพืน้หลงัสขีาว (ไมใ่ชร่ปูขาวด าและหา้มสแกน) ขนาด 1.5x2 นิว้ หรอื 3.5x4.5 เซนตเิมตร จ านวน 
2 รปู  ควรมอีายไุมเ่กนิ 6 เดอืน และเหมอืนกนัทัง้ 2 รปู 
     ส าเนาทะเบยีนบา้น 
     ส าเนาบตัรประชาชน หรอื บตัรขา้ราชการ 
     ส าเนาสตูบิตัร กรณีอายไุมถ่งึ 20 ปีบรบิรูณ์ 
        o   กรณี เดนิทางกบับดิาหรอืมารดาทา่นใดทา่นหนึง่ ตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยทีบ่ดิาหรอืมารดา
จะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบ้ตุรเดนิทางไปกบัทา่นใดทา่นหนึง่ได ้
        o   กรณี เดนิทางกบับคุคลอืน่ ทัง้บดิาและมารดาตอ้งแสดงความจ านงในการอนุญาต โดยระบ ุชือ่ และ
ความสมัพันธข์องบคุคลนัน้กบัครอบครัวดว้ย 
            ยืน่เรือ่งท าจดหมายยนิยอม ณ ทีว่า่การอ าเภอหรอืเขต โดยมนีายอ าเภอหรอืผูอ้ านวยการเขตลง
ลายมอืชือ่ พรอ้มประทับตรารับรองราชการอยา่งถกูตอ้ง พรอ้มแนบส าเนาหนา้พาสปอรต์หรอืส าเนาบตัร
ประชาชนของบดิาหรอืมารดาหรอืผูป้กครอง (กรณีบดิามารดา หยา่รา้ง/เสยีชวีติ ตอ้งแนบ ใบหยา่/ใบมรณะ 
เพือ่เป็นการยนืยนั รวมถงึหนังสอืรับรองบตุรบญุธรรม) 
     ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ 
     ส าเนาทะเบยีนสมรสหรอืหยา่ (ถา้ม)ี 



 
     หนังสอืรับรองการท างาน 
        o   พนักงานบรษัิท / ขา้ราชการ    หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิท หรอืสงักดัทีท่า่นท างานอยู ่ฉบบั
จรงิ ภาษาองักฤษเทา่นัน้ โดยระบ ุต าแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วันเดอืนปีทีเ่ร ิม่ท างาน และชว่งเวลาที่
ขอลางานเพือ่เดนิทางไปทอ่งเทีย่ว หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนดลา (ในการออก
จดหมายรับรอง กรณุาระบ ุ“TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนการใชช้ือ่ของแตล่ะสถานทตู) 
        o   เจา้ของกจิการ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้, ใบทะเบยีนพาณชิย,์ หนังสอืรับรองบรษัิททีค่ดัไวไ้มเ่กนิ 6 
เดอืน (กรณีธรุกจิสว่นตวัไมไ่ดจ้ดทะเบยีน ใชจ้ดหมายรับรองตนเอง พรอ้มแนบรปูถา่ยสถานทีท่ างานอยา่งนอ้ย 
3-5 ใบ) 
        o   นักเรยีน / นักศกึษา หนังสอืรับรองจากสถานศกึษา หรอื ใบรับรองจบการศกึษา ฉบบัจรงิ 
ภาษาองักฤษเทา่นัน้ 
        o   เกษียณอาย ุส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
        o   ผูส้งูอายตุัง้แต ่70 ปีขึน้ไป แนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดนิทางทอ่งเทีย่วได ้
      รายการเดนิบญัชอีอมทรัพย ์(Statement) ยอ้นหลงั 6 เดอืนลา่สดุ ควรเลอืกบญัชทีีม่กีารเขา้ออก
สม า่เสมอ และมจี านวนไมต่ า่กวา่ 6 หลกั (ยอดเงนิ 100,000 บาทตอ่ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น) **สถานทตูไมร่ับ
พจิารณาบญัชกีระแสรายวนัและฝากประจ าทกุกรณี** 
      กรณีออกคา่ใชจ้า่ย ผูท้ีส่ามารถออกคา่ใชจ้า่ยใหก้นัได ้มดีงัตอ่ไปนี ้
        o   มคีวามเกีย่วขอ้งกนัทางสายเลอืด เชน่ พอ่แม ่พีน่อ้ง  สามภีรรยาทีจ่ดทะเบยีนถูกตอ้งตามกฎหมาย 
(หากไมไ่ดจ้ดทะเบยีนสมรส ตอ้งเขยีนจดหมายพรอ้มแนบ 
        o   เอกสารเพิม่เตมิ เชน่ สตูบิตัรบตุร ส าเนาทะเบยีนบา้นโดยมทีีอ่ยูเ่ดยีวกนั) 
        o   บรษัิท ตอ้งมจีดหมายแสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ย โดยระบชุือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจั่ดการ
เดนิทางในจดหมายดว้ย 

***หมายเหต:ุ ชือ่ในเอกสารท ัง้หมดควรถกูตอ้ง และตรงกนัตามหนา้พาสปอรต์*** 
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