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อาหารพิเศษ : อาหารไทย และ สวิสฟองดูว(์ฟองดูว์ 3 ชนิด) 

DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 

1 กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ × × × 

2 สนามบินดูไบ-เจนีวา-น้ำพุเจดโด-เมืองลียง  × × √ 

3 เมืองลียง-เมืองอาวีญยอง-สะพานเซนต์เบเนเซ่- 

เมืองมาร์เซย์ 
√ √ √ 

4 เมืองมาร์เซย์-โบสถ์นอเทรอดามเดอลาการ์ด-เอ๊กซ์ซอง

โปรวองซ-์เมืองนีซ 
√ √ √ 

5 นครรัฐโมนาโค-มอนติคาร์โล-เมืองเจนัว-เมืองมิลาน   √ √ √ 

6 ดูโอโม่แห่งเมืองมิลาน-เมืองโคโม่-หมู่บ้านเบลาจิโอ-เมือง

เซนต์มอริตส์ 
√ √ √ 

7 รถไฟกลาเซียร์ เอ็กเพลส-เมืองคูร์-เมืองลูเซิร์น √ √ √ 
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8 เมืองกรินเดลวาลด์-ยอดเขาจุงฟราว-เมืองอินเตอร์ลาเก้น √ √ √ 

9 กรุงเบิร์น-เมืองซูริค-จัตุรัสปาราเดพลาทซ์-สนามบินซูริค √ √ × 

10 สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ × × × 

 

 

 
   

วันที่หนึ่ง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ     (-/-/-)  

22.00 น. � คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การ

ต้อนรับและอำนวยความสะดวก 

วันที่สอง ดูไบ-เจนีวา-น้ำพุเจดโด-เมืองลียง         (-/-/D) 

01.35 น. ñออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

เที่ยวบินที่ EK385 (ä บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

04.45 น. ëเดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเครื่อง 

08.30 น. ñ ออกเดินทางสู ่ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

เที่ยวบินที่ EK089 (ä บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)  

13.15 น. ë เดินทางถึง สนามบินเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคน

เข้าเมืองและศุลกากร นำท่านชม เมืองเจนีวา เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญ

มากเป็นอันดับต้นๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บริเวณที่ทะเลสาบเจนีวา

ไหลเข้ารวมกับแม่น้ำโรห์น (Rhone river) โดยทะเลสาบเจนีวานั้นตั้งอยู่ทางตะวันตกของ

ประเทศ เป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปยุโรปกลาง รองจากทะเลสาบบาลา

ต้นในประเทศฮังการี สำหรับ กรุงเจนีวา ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองนานาชาติ (Global 

City) เนื่องจากเป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างชาติสำคัญๆ หลายองค์กร เช่น สำนักงานใหญ่

ขององค์การสหประชาชาติประจำทวีปยุโรป, องค์การอนามัยโลก (WHO), องค์การการค้า

โลก (WTO) เป็นต้น นอกจากนี้แล้วกรุงเจนีวายังเป็นสถานที่จัดตั้งองค์การสันนิบาตชาติ  

ใน ค.ศ. 1919 และกาชาดสากล ใน 

ค.ศ. 1864 นำท่านชม น้ำพุเจดโด 

กลางทะเลสาบเลคเลมังค์ น้ำพุที่ได้รับ

การยอมรับว่าสูงและมีขนาดใหญ่ที่สุด

ในโลก และยังเป ็นหนึ ่งในสถานที ่

สำคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรุงเจนีวา 
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โดยสามารถมองเห็นได้จากทุกจุดในเมือง น้ำพุเจดโดเป็นน้ำพุที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น 

"สัญลักษณ์ของกรุงเจนีวา" โดยน้ำพุสามารถพุ่งได้สูงสุดประมาณ 140 เมตร (459 ฟุต) 

น้ำพุถูกติดตั้ง ในปี 1886 นักท่องเที่ยวที่มาเยือนและมีโอกาสล่องเรือมาในทะเลสาบ เจนีวา

มักไม่พลาดที่จะมาชมน้ำพุด้วยเช่นกัน นำท่านแวะชมและถ่ายภาพกับ นาฬิกาดอกไม้ ที่

สวนอ ังกฤษ (Jardin Anglais) ร ิมทะเลสาบเจน ีวา ซ ึ ่งบ ่งบอกถ ึงความสำค ัญของ

อุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกา จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม ซึ่งมีร้านค้า

มากมายรายล้อมรอบสวนดอกไม้ไม่ว่าจะเป็น LOUIS VUITTON, PRADA, BALLY, GUCCI 

หรือจะเลือกชมนาฬิกายี่ห้อดังที่ผลิตในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ทั้ง ROLEX, OMEGA, 

CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES ซ ึ ่ งม ีร ้ านจำหน ่ายมากมาย

เช่นกัน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลียง เป็นเมืองทางตะวันออกตอนกลางของประเทศ

ฝรั่งเศส และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 รองจากปารีส  

ค่ำ  ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  

H Hotel Novotel Lyon Confluence หรือเทียบเท่า 

วันที่สาม เมืองลียง-เมืองอาวีญยอง-สะพานเซนต์เบเนเซ่-เมืองมาร์เซย ์    
(B/L/D) 

เช้า ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชม เมืองลียง 

ผ่านชม เพลซ เดอ เตอรัว จัตุรัสขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองลียง โดยจัตุรัสนั้นได้รับ

การออกแบบใหม่อย่างสมบูรณ์ในปี 1990 โดยศิลปิน Daniel Buren Hotel de Ville หรือ 

อาคารศาลากลางเมืองลียง City Hall โดยอาคารถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 ปัจจุบัน

อาคารแห่งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในอาคารเก่าแก่ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองลียงอีกด้วยอาคารศาลา

กลางจะเป็นที่ตั้งของโรงละครโอเปร่า Opera house อีกหนึ่งอาคารประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่

ตรงข้ามกับศาลากลาง โดยอาคารถูกสร้างขึ ้นใน ช่วงปี ค.ศ. 1826 ถูกสร้างขึ ้นโดย 

Chenavard และ Pollet และต่อมาถูกออกแบบใหม่อย่างสมบูรณ์โดย Jean Nouvel โดย

อาคารถูกเปิดขึ้นมาใหม่ในปี 1993 ผ่านชม โบสถ์แซงนิเช่ St. Nizier church อีกหนึ่ง

คริสตจักรที่ถูกสร้างขึ้นในสไตล์โกธิคเป็นโบสถ์ที่มีความโดดเด่นทางด้าน สถาปัตยกรรม 

ปัจจุบันเป็นหนึ่งในอาคารที่ได้รับการยกย่องให้เป็นอนุสาวรีย์ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่ง

หนึ่งของเมืองลียง ผ่านชม มหาวิหารเซนต์จอห์น Cathedral of St. John หรือ วิหารลี

ยง Lyon Cathedral เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิก โดยวิหารถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่12 บนซาก

ปรักหักพังของโบสถ์เก่าจากศตวรรษที่ 6 โดยสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของวิหารก้คงจะเป็นนาฬิกา

ดาราศาสตร์จากศตวรรษที่ 14 นั่นเอง 

เที่ยง ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอาวีญยอง เมืองยุค

กลางที่พระสันตะปาปาคลีเมนต์ที่ 5 แห่งโรม อพยพหนีความวุ่นวายทางการเมืองมาตั้ง

ศูนย์กลางทางศาสนาขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 14 ปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่างมากทางด้านศิลปะ 
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และบันเทิง จุดสนใจที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาชมกันมาก คือ เมืองโบราณที่มีกำแพง

ล้อมรอบ นำท่านเที่ยวชม สะพานเซนต์เบเนเซ่ “Pont Saint-Benezet” หรือที่หลายคน

เรียกว่าสะพานแห่งเมืองอาวีญง สร้างในปี 1177 สร้างเสร็จในปี 1185 เดิมมีความยาวถึง 

947 เมตร ประกอบด้วยช่องสะพานถึง 22 ช่อง ตัวสะพานทอดยาวไปถึง Villeneuve เมือง

อีกฟากหนึ่งของอาวิญงในสมัยนั้น 

เป็นสะพานหินเพียงสะพานเดียวที่

สร้างบนแม่น้ำโรน หลังจากนั้นนำ

ท่านเดินทางสู ่เมืองมาร์เซย์ เมือง

ท่าที ่ใหญ่เป ็นอันดับที ่สองของ

ประเทศฝรั่งเศส ยิ่งกว่านั้นเมืองนี้

ย ั ง เป ็ นแหล ่ งท ่ อ ง เท ี ่ ย วทาง

ธรรมชาติมากมาย ตั้งอยู่ริมหาด 

ริเวียร่าที่สวยงาม ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นประตูสู่เมติเตอร์เรเนียนของฝรั่งเศส  

ค่ำ  ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  

H Hotel Mercure Marseille Centre Prado Velodrome หรือเทียบเท่า 

วันที่สี่  เมืองมาร์เซย-์โบสถ์นอเทรอดามเดอลาการ์ด-เอ๊กซ์ซองโปรวองซ์-

เมืองนีซ              (B/L/D) 

เช้า ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเที่ยวชม เมืองท่าเก่า Old 

Port ให้ท่านได้ซึมซับกลิ่นอายของทะเลเมติเตอร์เรเนียนจากตัวเมืองท่านจะเห็น โบสถ์นอ

เทรอดาม เดอลาการ์ด โบสถ์ที่ตั้งอยู่บนจุดสูงสุดของเมือง งดงามไปด้วยสถาปัตยกรรมที่

เป็นเอกลักษณ์ โดยมีรูปของพระแม่มารีเป็นองค์ประธาน ถือเป็นสถานที่ที่คนท้องถิ่นมักมา

ขอพรกับพระนางก่อนออกเดินเรือ และเมืองเดินเรือปลอดภัยกลับมา ก็มักจะนำเอาเครื่อง

แขวนมาเป็นของแก้บน รวมทั้ง Cathedrale de la Maajor Masrseille โบสถ์สวยและ

ยิ่งใหญ่อลังการในสไตล์โรมัน และไบแซนไทน์ ที่สร้างขึ ้นในศตวรรตที่ 19 ภายใต้การ

ปกครองของนโปเลียนที่ 3  

เที่ยง ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังจากนั้นนำท่านสู่เมือง เอ๊กซ์ซองโปรวองซ์ 

(AIX EN PROVENCE) เพื่อเที่ยวชมเมืองที่อดีตเป็นเมืองหลวงของแคว้นโปรวองซ์ เป็น

ศูนย์กลางอำนาจและความเจริญของแคว้นและความเก่าแก่กว่า 600 ปี จากนั้นนำท่านเข้าสู่ 

เมืองนีซ เป็นเมืองใหญ่ทางตอนใต้ของฝรั่งเศส ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ซึ่งถือ

เป็นเมืองเก่าแก่ และมีสถาปัตยธรรมแบบเจนัวส์ที่สวยงาม นำท่านเที่ยวชมย่านเมืองเก่านีซ 
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ชมทัศนียภาพของอาคารสไตล์อิตาลี สัมผัสถนนสายเล็ก ๆ และบรรยากาศโดยรอบที่ราย

ล้อมไปด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ และร้านบูทีค นำท่านถ่ายรูปกับ จัตุรัสเมสซิน่า จัตุรัสที่ตั้งอยู่

ใ จ ก ล า งพ ื ้ น ท ี ่ ข น า ด ใ หญ ่ 

ประกอบด้วยน้ำพุท ี ่สวยงาม

และอาคารสถาปัตยกรรมทรง

คลาสสิกที่ตั ้งโดยรอบ ซึ่งนิยม

ท า ส ี ส ั น ต า ม แ บ บ อ า ค า ร

สถาปัตยกรรมของฝรั่งเศสทาง

ตอนใต้ ถ่ายภาพถนนริมหาด

คนเดินที่ชาวอังกฤษนิยมเดินเล่นมาแต่อดีตจึงได้รับขนานนามถนนนี้ว่า Promanade de 

Anglais (ถนนคนเดินอังกฤษนิยมเดินเล่น)  

ค่ำ  ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  

H Hotel Novotel Nice Arenas Aeroport หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า นครรัฐโมนาโค-มอนติคาร์โล-เมืองเจนัว-เมืองมิลาน   (B/L/D) 

เช้า ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นครรัฐโม

นาโค (Principaute de Monaco) โดยผ่านเส้นทางเลียบฝั่งทะเลสีครามเมืองนีซและลัด

เลาะตามไหล่เขา นครรัฐโมนาโค เป็นรัฐอิสระเนื้อที่ 1.95 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่บนชะง่อน

หน้าผาริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ปลายสุดของฝรั่งเศส รายได้ส่วนใหญ่ของนครรัฐโมนาโคมา

จากการหมุนเวียนเงินจากบรรดาเศรษฐีของโลกที่นำเงินไปใช้จ่ายและพักผ่อนเพราะไม่ต้อง

เสียภาษี การเล่นคาสิโน นักท่องเที่ยว เป็นหลัก แต่ทั้งนี้ทุกอย่างต้องพึ่งพาอาศัยประเทศ

ฝรั่งเศส ทั้งหมดโดยเฉพาะการป้องกันประเทศ การต่างประเทศ ถ่ายรูปสถานคาสิโนตาม

อัธยาศัย ชมวิวตระการตาของเรือยอชท์บนเนินเขาด้วยวิวทิวทัศน์น้ำสีครามสวยงามเหนือ

คำบรรยายชมโบสถ์คาที ดราล สถานที่ฝั่งพระศพเจ้าหญิงเกรซแห่งโมนาโค จากนั้นเดินทาง

ต่อไปยังอีกด้านนึงซึ่งก็คือ มอนติคาร์โล เดินเที่ยวเล่นและถ่ายรูปจนอิ่มเอมใจ 

เที่ยง ä บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเจนัว เมืองใหญ่สุด

ของประเทศอิตาลีทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ นำท่านชม บริเวณอ่าวเจนัว อันเป็นท่า

เทียบเรือสาราญ เรือยอชท์หรู เรือใบสีขาวละลานตา และยังคงมีเรือโบราณจาลองขนาด

ยักษ์ ดูปืนไฟ สลักเสลาด้วยรูปปั้นอันวิจิตรคล้ายย้ำเตือนให้ ระลึกถึงความสำเร็จอันยิ่งใหญ่

ของชาวเมืองเจนัวคนนี้ นำท่านชม ประภาคาร Lanterna สูงตระหง่าน ที่สร้างมาตั้งแต่ปี 

ค.ศ.1543 เป็นฉากหลัง นำท่านแวะถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ของคริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นัก

เดินเรือชื่อดังก้องโลกและเป็นชาวยุโรปคนแรกที่ค้นพบทวีปอเมริกา ซึ่งถือกำเนิด ณ เมืองเจ

นัวแห่งนี้ นำท่านชม มหาวิหารซานลอเรนโซ หรือ ดูโอโม่ที่สร้างขึ้นใน แบบโรมันเนสค์ 

และโกธิค ในสมัยศตวรรษที่ 12-14 และน้ำพุกลางเมือง นำท่านเยี่ยมชมและชอปปิ้งที่ 
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เปียซซ่า เฟร์ รารี่ ซึ่งสถานที่แห่งนี้เคยเป็นบริเวณที่โคลัมบัสเคยอาศัยอยู่เมื่อครั้งตอนเด็กๆ 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงมิลาน (MILAN) เมืองสำคัญทาง ภาคเหนือของอิตาลี ตั้งอยู่

บริเวณที่ราบลอมบาร์เดีย ชื่อเมืองมิลานมาจากภาษาเซลต์คำว่า MID-LAN ซึ่งหมายถึงอยู่

กลางที่ราบ มีชื่อเสียงในด้านแฟชั่นและศิลปะ 

ค่ำ  ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  

H Hotel NH Milano Fiera หรือเทียบเท่า 

วันที่หก ดูโอโมแ่ห่งเมืองมิลาน-เมืองโคโม-่หมู่บ้านเบลาจิโอ-เมืองเซนต์มอริตส 

(B/L/D) 

เช้า  ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ปิอาซซ่า เดล ดู

โอโม่ (Piazza Del Duomo) ซึ่งเป็นที่ตั้งของ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือ ที่เรียกว่าดู

โอโม่ (DUOMO) ชื่อนี้ไว้ใช้เรียกมหาวิหารประจำเมือง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1386 แล้วเสร็จ 

400 กว่าปีหลังจากนั้น ด้านนอกเป็นยอดแหลม 135 ยอด จึงมีชื่อเรียกว่า "มหาวิหารเม่น" 

มีรูปสลักหินอ่อนจากยุคต่างๆ ประดับ

อยู่กว่าสามพันรูป บนยอดของมหาวิหาร

มีรูปปั้นทองขนาด 4 เมตร ของพระแม่

มาดอนน ่า  และบร ิ เวณน ั ้นย ั ง เป ็น

ศูนย์กลางแหล่งชุมนุมของผู้คนมาทุกยุค

สม ัย  อ ิสระให ้ท ่ านได ้ถ ่ ายร ูปตาม

อัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่ จากนั้นนำ

ท่านเดินทางสู่ ท่าเรือโคโม่ เพื่อเตรียม

ตัวเด ินทางไปยัง หมู ่บ ้านเบลาจิโอ ้ 

หมู่บ้านที่มีชื่อเสียงโด่งดังและได้รับการ

ยอมรับว่าสวยงามที่สุดในทะเลสาบโคโม่ 

เป็นหมู ่บ้านที ่มีบุคคลมีชื ่อเสียง มหา

เศรษฐีต่างมาซื้อบ้านพักหมู่บ้านแห่งนี้ 

นำท่านเดินชมเมืองเบลลาจิโอ และให้

ท่านได้เดินเล่นภายในตัวเมืองรวมถึงเลือกซื้อของที่ระลึกและของฝากตามอัธยาศัย  

เที่ยง ä บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนต์มอริตส์ (St. 

Moritz) เป็นเมืองรีสอร์ทหรูในหุบเขาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บนส่วนหนึ่งของ

เทือกเขาแอลป์ในระดับความสูงที่ 1775 ม. เหนือน้ำทะเล ซึ่งทางตะวันออกของเทือกเขามี

ยอดภูเขา Piz Bernina ตระหง่านสูงที่สุด ที่ระดับ 4049 ม. อยู่ห่างจากตัวเมืองไปทางทิศใต้

เพียงไม่กี่กิโลเมตร เซนต์มอริตส์ แบ่งออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนที่อยู่บนเขา และส่วนที่ราบ

โดยมีทะเลสาบขั้นอยู่ตรงกลาง  
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ค่ำ  ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  

H Laudinella Hotel หรือเทียบเท่า 

วันที่เจ็ด รถไฟกลาเซียร์ เอ็กเพลส-เมืองคูร-์เมืองลูเซิร์น     (B/L/D) 

เช้า  ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนัน้นำทา่นเดนิทางสู ่สถานรีถไฟเมอืง

เซนต์มอริตส์ เพื่อเตรียมตัวเดินทางสู่ เมืองคูร์ โดยรถไฟกลาเซียร์ เอ็กเพลส เป็นรถไฟด่วน

ที่ช้าที่สุดเพื่อให้ผู้โดยสารได้ดื่มด่ำกับ

ทัศนียภาพของธรรมชาติสองข้างทาง

ที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ตามความสูงต่ำของ

ภูมิประเทศผ่านทิวทัศน์อันตระการตา

ของหุบเขา ป่าไม้ น้ำตก ลำธาร ทุ่ง

หญ้า หมู่บ้านชนบท  

เที่ยง ä บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนำท่านเที่ยว เมืองลูเซิร์น อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนที่

ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมี

เทือกเขาสูงเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้ว ก็ยังมีภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที่แทรกตัว

อยู่ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดงดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม นำท่านชม

และแวะถ่ายรูปกับ สะพานไม้

ช า เปล  หร ื อสะพานว ิหาร 

(Chapel bridge) ซึ่งข้ามแม่น้ำ

รอยซ์ เป็นสะพานไม้ที ่เก ่าแก่ 

ที่สุดในโลก มีอายุหลายร้อยป  ี

เ ป ็ น ส ั ญ ล ั ก ษ ณ ์ แ ล ะ

ประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์น

เลยทีเดียว สะพานวิหารนี้เป็น

สะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคา

แบบโบราณ เชื่อมต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้ำ จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียน

เรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 

ปี แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันสะพานไม้นี้ถูกไฟไหม้เสียหายไปมาก ต้องบูรณะสร้างขึ้นใหม่

เกือบหมด จากนั้นนำท่านเที่ยวชม รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่ใจ

กลางเมืองที่หัวของสิงโตจะมีโล่ห์ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ อนุสาวรีย์

รูปสิงโตแห่งนี้ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตั้งแต่ 

ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ 
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จงรักภักดี ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสู้ป้องกันพระราชวังในครั้งปฏิวัติ

ใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 

ค่ำ  ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  

H Hotel Ibis Style Luzern City หรือเทียบเท่า 

วันที่แปด เมืองกรินเดลวาลด-์ยอดเขาจุงฟราว-เมืองอินเตอร์ลาเกน้  (B/L/D) 

เช้า  ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดลวาลด ์

เพื่อเตรียมตัวเดินทางขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟราว TOP OF EUROPE โดยกระเช้าไฟฟ้า EIGER 

EXPRESS ซึ่งเป็นกระเช้าใหม่ล่าสุดที่จะพาทุกท่านขึ้นสู่ยอดเขาในเวลาเพียง 15 นาที (จาก

สถานี Grindelwald Terminal ไป

ยัง Eiger Glacier Terminal) ซึ่ง

ยอดเขาจุงฟราวได้รับการยกย่อง

จากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดก

โลกอีกของสวิตเซอร์แลนด์ ที่อยู่บน

ความสูงกว ่าระด ับน้ำทะเลกว ่า 

4,158 เมตร ที่มี่หิมะปกคลุมตลอด

ทั้งปี นำท่านชม กลาเซียร์ หรือธาร

น้ำแข็งขนาดใหญ่ จากนั้นสนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง(Plateau) หรือเลือกเดิน

ไปยัง SPHINX ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป สามารถมองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ จุด 

3,571 เมตร ชม ถ้ำน้ำแข็ง ที่แกะสลักให้ สวยงาม อยู่ ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับ

ภาพของธารน้ำแข็ง Alestsch ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป์ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 700 

เมตร และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป อิสระให้

ท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

เที่ยง ä บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคารบนยอดเขา ถึงเวลาอันสมควรนำท่านลงจากยอดเขา

จุงเฟรา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเตอร์ลาเก้น (Interlaken) เป็นเมืองที่ตั ้งอยู่

ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune lake) และ ทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz lake) จากนั้นอิสระ

ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ พร้อมช้อปปิ้ง

ตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อนาฬิกายี่ห้อดังหลากหลายที่ผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น 

ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES แล ะอ ื ่ น ๆ 

อีกมากมาย ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองลูเซิร์น 

ค่ำ  ä บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  

H Hotel Ibis Style Luzern City หรือเทียบเท่า 
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วันที่เก้า กรุงเบิร์น-เมืองซูริค-จัตุรัสปาราเดพลาทซ์-สนามบินซูริค (B/L/-)  

เช้า ä บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น เมือง

หลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เมืองโบราณเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อ 800 ปีที่แล้ว โดยมี

แม่น้ำอาเร่ (Aare) ล้อมรอบตัว

เมือง เสมือนเป็นป้อมปราการทาง

ธรรมชาติไว้ 3 ด้าน คือ ทางด้าน

ทิศเหนือ ทิศใต้ และทิศตะวันออก 

ส่วนทิศตะวันตกชาวเมืองได้สร้าง

กำแพง และสะพานข้ามที่สามารถ

ช ักข ึ ้นลงได ้ นำท ่านเท ี ่ยวชม

สถานที่สำคัญต่างๆในกรุงเบิร์นซึ่ง

ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้เบิร์น  

ยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ. 2010 นำ

ท่านชม บ่อหมีสีน้ำตาล สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิร์น นำท่านชม มาร์กาสเซ ย่าน

เมืองเก่า ปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการ

เดินเที่ยวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี นำท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนที่มี

ระดับสูงสุดของเมืองนี้ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม 

นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม  อายุ 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครั้ง 

หอนาฬิกานี้ ในช่วงปี ค.ศ. 1191-1256 ใช้เป็นประตูเมืองแห่งแรก ภายหลังได้ดัดแปลง

ไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม ให้กลายมาเป็นหอนาฬิกา พร้อมติดตั ้งนาฬิกาดาราศาสตร์เข้าไป 

จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นและเก็บภาพตามอัธยาศัยหรือจะเลือกช้อปปิ้งซื้อสินค้าแบรนด์

เนมและซื้อของที่ระลึก  

เที่ยง ä บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ใจกลางเมืองซูริค เที่ยวชม 

จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ (Paradeplatz) จัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ในอดีต

เคยเป็นศูนย์กลางของการค้าสัตว์ที่สำคัญของเมืองซูริค ปัจจุบันจัตุรัสนี้ได้กลายเป็นชุมทาง

รถรางที่สำคัญของเมืองและยังเป็นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงิน

ที ่ใหญ่ที ่ส ุดในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ 

(Fraumunster Abbey) จากบนสะพานมุนสเตอร์บรูค เป็นโบสถ์ที่มีชื่อเสียงของเมืองซูริค 

สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์เยอรมันหลุยส์ ใช้เป็นสำนักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชน

ชั ้นส ูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู ่ นำท่านสู ่ ถนนบาห์นโฮฟซตราสเซอ 
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(Bahnhofstrasse) เป็นถนนอันลือชื่อที่มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที่เป็นที่

รู้จักในระดับนานาชาติ ว่าเป็นถนนช้อปปิ้งที่มีสินค้าราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตลอด

สองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็น

ท ี ่ ต ั ้ งของห ้างสรรพส ินค ้า 

ร ้ า น ค ้ า อ ั ญ ม ณ ี  ร ้ า น

เครื่องประดับ ร้านนาฬิกาและ

โรงแรมระดับหรู อิสระให้ท่าน

เดินเล ่นและเลือกซื ้อส ินค้า

ตามอัธยาศัยหรือเด ินไปยัง 

ส ว น ล ิ น เ ด น ฮ อ ฟ 

(Lindenhof) จุดชมวิวของเมืองซูริคที่ตั้งอยู่ในเมืองเก่าที่ยังเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำซี

รี่ย์เกาหลีชื่อดัง “Crash Landing On You” สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน 

22.20 น. ñออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

เที่ยวบินที่ EK092 (ä บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันที่แปด สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ   (-/-/-)  

06.25 น. ëเดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเครื่อง 

09.40 น. ñออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ 

EK 372 (ä บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

19.15 น. J เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 

J J J J J J J J J J J J J J J 
 

ทางบริษัทจะดำเนินการจัดการโปรแกรมการเดินทางให้เป็นไปตามที่กำหนด แต่บางครั้งการเดินทางอาจจะมีการปรับเปลี่ยนได้

ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุสุดวิสัยต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้า

เป็นหลัก และขอแจ้งให้ทราบว่าร้านค้าและห้างสรรพสินค้าในยุโรปบางแห่งจะปิดทำการในวันอาทิตย์ 
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เดือน วันเดินทาง ราคา 
พักเดี่ยว 
เพิ่มท่านละ 

ตุลาคม 2565 
10-19 / 14-23 / 19-28 

ต.ค. 
94,900 15,000 

ราคาสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 5,000 บาท จากราคาทัวร์ 

กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตั๋วเครื่องบินได้จากเจ้าหน้าที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดศึกษาเงื่อนไขต่างๆ และรายละเอียดการเดินทางให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจซื้อ 

เมื่อท่านทำการชำระมัดจำแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆที่บริษัทระบุไว้ 

 

อตัราค่าบริการที-รวมในรายการทวัร์ 

• ตั#วเครื)องบินชั0นประหยดั ไป-กลบัพร้อมคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์  

• โรงแรมที)พกัระดบั 3-4 ดาว ตามที)ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน/หอ้ง) 

• คา่ธรรมเนียมเนียมในการยื)นวีซ่าเชงเกน้ (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางประเทศไทย) 

• คา่อาหารและคา่เขา้ชมสถานที)ตา่งๆ ตามที)ระบุไวใ้นรายการการเดินทาง 

• คา่รถปรับอากาศ บริการนาํเที)ยวตามรายการการท่องเที)ยว 
• หวัหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและใหบ้ริการตลอดการเดินทาง 
• คา่ประกนัอุบติัเหตรุะหวา่งการเดินทางตามกฎหมายกาํหนด (ตามเงื)อนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 

• คา่ภาษีมลูคา่เพิ)ม 7%  

อตัราค่าบริการที-ไม่รวมในรายการทวัร์ 

• คา่ธรรมเนียมและคา่บริการในการทาํหนงัสือเดินทางและวีซ่าสาํหรับชาวตา่งชาติ 

• คา่ใชจ้่ายส่วนตวัตา่งๆ ที)เกิดขึ0นระหวา่งการเดินทาง อาทิเช่น คา่โทรศพัท ์คา่เดินทางที)นอกเหนือจาก

รายการทวัร์ คา่มินิบาร์ คา่บริการซกัรีด หรือ คา่เกิดความเสียหายตา่งๆภายในหอ้งพกั เป็นตน้ 

• คา่ส่วนเกินของนํ0าหนกักระเป๋า สายการบินอนุญาตใหโ้หลดสมัภาระใตท้อ้งเครื)อง 30 กก./ท่าน 

• คา่ทิปคนขบัรถทอ้งถิ)น  (2 ยโูรx 8 วนั = 16 ยโูร ) 

• คา่ทิปหวัหนา้ทวัร์คนไทย วนัละ 100 x 10 วนั = 1,000 บาท 
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เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน 
1. ชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท หลังจากทำการจองใน 3 วันทำการ พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่

มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง 

2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วัน ก่อนวันเดินทาง หากไม่มีการชำระเข้ามาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการ

เดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได้ (กรณียังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษัทฯขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ส่วนที่

เหลือตามที่กำหนด) 

3. สำหรับผู้เดินทางที่มีความจำเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ หรือตั๋วโดยสารอื่นๆในการเดินทาง
เพื่อมาทำการยื่นวีซ่า หรือในวันเดินทางไป-กลับจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งก่อนออก

ตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วโดยสารอื่นๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่

เกิดขึ้น 

เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนเงิน 
1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่

เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ) 

2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจำ 50% (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่

เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรอือื่นๆ) 

3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุใน

โปรแกรม 

4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 

5. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น 
ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าโรงแรม  เป็นตน้ 

7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนำเที่ยว การยกเลิกการ

เดินทางของนักท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อเตรียมการจัดนำเที่ยว 

ให้นำมาหักจากเงินค่าบริการที่ต้องจ่าย ทั้งนี้ ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยว

ทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ 
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หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทาง

น้อยกว่า 15 ท่าน และยินดีคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด (ในกรณีที่มีการยื่นวีซ่า และท่านได้รับการอนุมัติวีซ่า

แล้ว ทางบริษัทขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เกิดขึ้นจริง และท่านสามารถนำวีซ่านี้ไปใช้ได้ หา

กวีซ่านั้นยังไม่หมดอายุ) 

2. หากท่านสละสิทธิ์ในการไม่ใช้บริการใดๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ 
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

3. ตั๋วเครื่องบินที่จัดไว้ตามโปรแกรมทัวร์ เป็นตั๋วแบบหมู่คณะ ซึ่งจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ในกรณี
ที่ท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาอกีครั้ง และการจัด

ที่นั่งของผู้เดินทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปเพื่อแทรกแซงได ้

สำหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการ

บินกำหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้

อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอำนาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่สายการ

บินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอำนาจการตัดสินใจของสถานทูตเท่านั้น ทางบริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการและ
อำนวยความสะดวกในยื่นวีซ่าเท่านั้น และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งเหตุผล

ให้ทราบ 

5. โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื่องปรับอากาศที่สามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก 
เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี และสำหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรม

อาจจะจัดเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงแรม 

6. เมื่อท่านได้มีการชำระเงินแล้ว ไม่ว่าจะโดยตรงกับบริษัทฯหรือตัวแทนของบริษัท จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
เงื่อนไขต่างๆที่ทางบริษัทฯได้กำหนดไว้แล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น 
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ระหว่างการพิจารณาวีซ่าไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนกำหนด 

ระยะเวลาในการยื ่น : 15 วันทำการ (อาจจะช้าหรือเร็วกว่านั ้น ขึ้นอยู ่กับศุนย์รับยื ่นวีซ่าและ

สถานทูต) 

วันยื่นเอกสาร : ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือและยื่นเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้า
คอยช่วยอำนวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารยื่นวีซ่า) 

 

1. PASSPORT ที่ยังไม่หมดอายุและมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการ

เดินทาง  

2. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็มโดยสามารถโหลดจาก Application หมอพร้อมหรือแนบเป็น 

Vaccine Passport 

3. รูปถ่ายสี จำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาว (ขนาดตามรูปตัวอย่าง) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใช้ในการยื่น

วีซ่ามาก่อนหน้านี้ สถานทูตจะเข้มงวดในเรื่องของรูปถ่าย จะต้องเห็นหน้า ใบหูและดวงตาชัดเจน ห้ามใส่

เครื่องประดับ คอนแทคเลนส์ ในการถ่ายรูป 

4. สำเนาเอกสารต่างๆ ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน / สูติบัตร (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี) / ทะเบียน

สมรส ทะเบียนหย่า และ ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 

5. ใบรับรองการทำงาน ที่ออกจากหน่วยงานหรือบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยสะกดชื่อ-
นามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสสปอร์ต และใบรับรองจะต้องออกมาไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า 

ในกรณีที่ทำงานอิสระ เตรียมจดหมายชี้แจงการทำงานของตนเอง (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยระบุชื่อตัวเอง 
ลักษณะงานที่ทำ รายได้ต่อเดือน และลงชื่อตัวเอง 

ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ เตรียมหนังสือรับรองบริษัท (DBD) พร้อมแปลภาษาอังกฤษ หรือใบจดทะเบียน

การค้า พร้อมแปลภาษาอังกฤษ 

ในกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา เตรียมเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน-นักศึกษา ฉบับจริงที่ออกจาก

สถาบันการศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ) ใบรับรองจะต้องออกมาไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า 

6. หลักฐานทางการเงิน อัพเดต 15 วัน ก่อนวันยื่น 

STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยู่เป็นประจำและมีเงินคงเหลืออย่างน้อย 6 หลัก เพื่อ

ความเหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวีซ่า 

BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ ที่ระบุชื่อผู้เดินทางตรงตามหน้าพาสสปอร์ต สถานฑูตไม่รับพิจารณา

บัญชีกระแสรายวัน 

7. การรับรองค่าใช้จ่ายให้กับผู้เดินทาง SPONSOR ผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้กันต้องมีความสัมพันธ์กัน เช่น พ่อ

ออกเงินลูก สามีออกเงินให้ภรรยา พร้อมเขียนจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย SPONSOR LETTER (รายละเอียด

เพิ่มเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่) 



 

UNIQUE	INTER 

8. กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม 

โดยที่บิดา, มารดา และบุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีก

ท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรา

รับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง และในวันนัดหมายยื่นวีซ่า ผู้ปกครองต้องมาเซ็นต์เอกสารด้วยกันทั้งคู่ 

ณ ศูนย์รับยื่นวีซ่า 

9. ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วนและตรงตามความจริง เพราะข้อมูลที่
ท่านได้ให้มา จะถูกบันทึกลงในใบสมัครยื่นวีซ่าและมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า 

10. การยื่นวซี่านั้น ผู้เดินทางต้องชำระยอดมัดจำท่านละ 20,000 บาท/ท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถดำเนินการ

ขั้นตอนการจองคิวและยื่นวีซ่าได ้

11. รายละเอียดด้านบนทั้งหมดเป็นเพียงเอกสารเบื้องต้น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิ่มหรือ
แปลเอกสารในบางข้อ เพื่อความถูกต้องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของ

บริษัทฯได ้

12. ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมหรือขั้นตอนการยื่นที่

เปลี่ยนแปลงไป ทางเจ้าหน้าที่อาจจะมีการอัพเดตข้อมูลให้ทราบอีกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า (สำคัญมาก) 
**ข้อมูลนี้ใช้เพื่อนัดหมายคิววีซ่ากับสถานทูต ไม่สามารถแก้ไขภายหลังได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง  
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 คำถามเป็นภาษาไทย เพื่อให้ท่านเข้าใจง่าย  

แต่กรุณาตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษตัวบรรจง เท่านั้น *** 
 

 

ชื่อ – นามสกุล ผู้เดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล 

[ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

นามสกุลตอนเกิด 

[ภาษาอังกฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ชื่อตัว 

[ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

วัน /เดือน / ปี (ค.ศ.) 

เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานที่เกิด (จังหวัด/

ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สัญชาติปัจจุบัน ...............................สัญชาติโดยกำเนิด หากต่างจากปัจจุบัน……………………………………………….…….. 
 

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้  

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

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

...........................................................................................................รหัสไปรษณีย์........................................ 
 

โทรศัพท์ (มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-

mail…………………………………………………. 

ในกรณีเป็นผู้เยาว์ กรุณากรอก ชื่อตัว นามสกุล ที่อยู่(หากต่างจากผู้ขอ) และสัญชาติของผู้มีอำนาจปกครอง/ดูแลผู้เยาว์  

 

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

…………… 

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

สถานที่ทำงานหรือสถานศึกษา(ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................. 
 

ที่อยู่ที่ทำงานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหัสไปรษณีย์......................................... 

ตำแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศัพท์ที่ทำงาน..........................................โทรสารที่ทำงาน......................................................................... 
 

รายได้ต่อเดือน......................................บาท  รายได้อื่น.....................................จำนวน................................. 
 

แหล่งที่มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ rโสด r แต่งงาน rแต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) rหม้าย r หย่า 
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ชื่อ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 

ชื่อ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 

ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

วันเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 

จังหวัดที่เกิดของคู่สมรส..................................................สัญชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเก้นที่เคยได้รับในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได้   ใช้ได้ตั้งแต่วันที่..........................................ถึงวันที่................................................................ 

เคยถูกพิมพ์ลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซ่าเชงเก้นก่อนหน้านี ้

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

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

 

 

ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพระหว่างการเดินทางและพำนักของผู้ร้องขอ 

ตัวผู้ขอวีซ่าเอง       มีผู้อื่นออกให้   

                                                                 โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ที่อยู…่……………………………………………………………………………….. 

 

 

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

หมายเหตุ : การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ 

ทั้งสิ้นทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

  


