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สายการบิน 
THAI  AIRWAYS (TG) 

เทีย่วบินขาไป TG970 BKK-ZRH 01.05-07.50 

เทีย่วบินขากลบั TG971 ZRH-BKK 13.30-05.30+1 
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ไฮไลท์ของโปรแกรม  
- บินตรงโดยสายการบินไทย กรุงเทพ-ซูริค-กรุงเทพ ไม่เสียเวลาเปลีย่นเคร่ือง น า้หนักกระเป๋า 30 กโิลกรัม 
พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50% 

เทีย่วครบทุกไฮไลท์ !! 
- พชิิต 2 ยอดเขา 1. ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น 2. ยอดเขาจุงเฟรา(TOP OF EUROPE) 
- เมืองโลซานน์  NOTRE-DAME CATHEDRAL โรงแรมโบริวาจ  ศาลาไทยเฉลมิพระเกยีรติ 
- เมืองเจนีวา  ทะเลสาบเจนีวา น า้พุจรวด นาฬิกาดอกไม้ 
- เมืองมองเทรอซ์ ปราสาทชิลยอง 
- เมืองเวเว่ย์  แวะถ่ายรูปกบัดาวตลกค้างฟ้า "ชาล ีแชปลนิ" 
- กรุงเบิร์น (Bern) บ่อหมีสีน ้าตาล ชมมาร์กาสเซ ชมนาฬิกาไซ้ท์คลอ็คเค่นทรัม โบสถ์ MUNSTER  

- พกัโรงแรมระดับ 4 ดาว (พักเจนีวา 1 คืน , เซอร์แมช 1 คืน, เบิร์น 1 คืน, ซูริค 1 คืน ) 

- ช้อปป้ิงจุใจ!!! สินค้าแบรนด์เนมมากมายไม่ว่าจะเป็น  LOUIS VUITTON, GUCCI ทีเ่มืองเจนีวา  

 
  

วนัที่ ก าหนดการเดนิทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมที่พกัหรือเทียบเท่า 

1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     

2 
กรุงเทพฯ-ซูริค(สวติเซอร์แลนด์)- เมืองโลซาน-
เมืองเจนีวา 

   RAMADA ENCORE GENEVE 

3 เมืองเจนีวา-เมืองทาช-เซอร์แมท      HOTEL ANTARES ZERMATT 

4 
เซอร์แมช-เมืองทาซ-เมืองมองเทรอซ์-เมืองเวเว่ย์-
กรุงเบิร์น (Bern) 

   HOTEL ANTARES ZERMATT 

5 
กรุงเบิร์น (Bern)-กรินเดอวาล- TOP OF 
EUROPE จุงฟราว-ลูเซิร์น   

   
PARK INN BY RADISSON 
ZURICH AIRPORT 

6 เมืองซูริค-น า้ตกไรน์-สนามบินซูริค –  กรุงเทพ     

7 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  - -  
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ก ำหนดกำรเดินทำง 

(ยงัไม่รวมค่าวซ่ีา 4,200 บาท และค่าทปิ 2,000 บาท) 
วนัแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  
22.00 น. คณะพร้อมกนั ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกช้ัน4  เคาน์เตอร์ D ประตู2-3 สาย

การบินไทย พบกับเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ คอยต้อนรับและให้ความสะดวกในเร่ืองเอกสารการ
เดินทางและสัมภาระ 

วนัทีส่อง  กรุงเทพฯ-ซูริค(สวติเซอร์แลนด์)- เมืองโลซาน-เมืองเจนีวา 
01.05 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG970 
07.50 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานซูริค น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ตรวจรับ

สัมภาระ หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองโลซาน (Lausanne) ซ่ึงตั้งอยูต่อนเหนือของทะเลสาบ
เจนีวา เมืองโลซานน์นบัไดว้า่เป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหน่ึงของ
สวติเซอร์แลนด ์มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 ในสมยัท่ีชาวโรมนัมาตั้งหลกั
แหล่งอยูบ่ริเวณริมฝ่ังทะเลสาบท่ีน่ี เมืองโลซานน์มีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทศัน์ท่ีสวยงาม 
และอากาศท่ีปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกใหม้าพกัผอ่นตากอากาศท่ีน่ี เมืองน้ี
ยงัเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัส าหรับชาวไทยเน่ืองจากเป็นเมืองท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จยา่ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  
 
 
 

เดือนกนัยายน 11-17 ก.ย. 61 64,991.- 

เดือนพฤศจิกายน 6-12 พ.ย. 61 65,991.- 

เดือนธันวาคม 4-10 ธ.ค. 61 66,991.- 

พกัเดี่ยว ท่านละ  13,900.- 
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  น าท่านเดินทางสู่  NOTRE-DAME CATHEDRAL วิหารใหญ่แห่งเมืองโลซาน มหาวหิารแห่ง
นิกายโปรแตสแตนด ์ท่ีสร้างมาตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 12 เดิมนั้นเป็นโบสถค์าทอลิก ท่ีสร้างโดยพระ
สันตะปาปาเกรกรอร่ีท่ี 10 และรูดอลฟ์แห่งโรมนัตวัวิหารแห่งน้ี สร้างโดยสถาปัตยกรรมแบบโกธิค 
(เห็นกนับ่อยมากในสวสิ) และชมบรรยากาศ โรงแรมโบริวาจ (BEAU -RIVAGE PALACE) เม่ือ
คร้ังท่ีพระบรมราชชนกทรงอภิเษกสมรสกบัหม่อมสังวาลยใ์นปี 2463 ทั้ง 2 พระองคไ์ดเ้ดินทางผา่น
ยโุรป โดยทรงแวะท่ีเมืองโลซานน์ และทรงเลือกโรงแรมโบริวาจ ซ่ึงโกห้รูท่ีสุดในเมืองเป็น
สถานท่ีฮนันีมูนผา่นมาเกือบ 100 ปี โรงแรมโบริวาจ ยงัคงดูหรูหราคลาสสิกและยงัคงเป็นโรงแรม
ชั้นหน่ึงของเมืองโลซานน์และชมววิตึก บา้นเมือง โบสถ ์ ของเมืองโลซานน์ไดอี้กดว้ย อิสระชอ้ป
ป้ิงยา่น ตลาดนัดเซนต์ฟรองซัว ณ ถนนเซนต์ฟรองซัว (ST. FRANCOIS) จากนั้นน าท่านชม ศาลา
ไทยเฉลมิพระเกียรติ ท่ีโลซานน์ (Le Pavillon Thailandais) (ภาษาฝร่ังเศสท่ีใชก้นัในโลซานน์
เรียกวา่  Le Pavillon Thailandais)  

 
 
 
 
 
 ซ่ึงตั้งอยูภ่ายในสวนสาธารณะเดอนองตู (Parc du Denantou) เป็นศาลาจตุรมุข ท าจากไมส้ัก และ 

ไมเ้น้ือแขง็ในรูปแบบสถาปัตยกรรมไทย เพื่อสะทอ้นเอกลกัษณ์ไทยในต่างแดนแห่งน้ี จดัท าข้ึนเพื่อ
ฉลองวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ครองราชยค์รบ 60 พรรษา และ ฉลอง 75 ปี
ความสัมพนัธ์ทางการทูตระหวา่งไทย สวติเซอร์แลนด์เม่ือปี พ.ศ. 2549 มูลเหตุท่ีเลือกท่ีตั้ง ณ 
เมืองโลซานน์ก็คงรู้กนัดีอยู ่เน่ืองจากเป็นสถานท่ีซ่ึงสมเด็จยา่ สมเด็จพระพี่นางฯ ในหลวงรัชกาล 8 
และ 9 ทรงใชชี้วติเกือบ 20 ปีก่อนนิวตัประเทศไทย ชาวเมืองโลซานน์เองก็ภูมิใจไม่นอ้ย กบั เร่ืองน้ี 
ทางการจึงไม่ลงัเลท่ีจะอนุญาตใหต้ั้ง ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ ข้ึนในความร่วมมือกนัของรัฐบาล
ไทยกระทรวงการต่างประเทศของไทย 
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 ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา (Geneva) น าชมเมืองท่ีเป็นศูนยก์ลางการประชุม
นานาชาติ เมืองท่ีตั้งองคก์ารสากลระดบัโลก อาทิ องคก์ารการคา้โลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล 
ฯลฯ น าท่านชม ทะเลสาบเจนีวา (Lake Geneva)ซ่ึงไดรั้บสมญานามวา่เป็น ไข่มุกของริเวยีร่าแห่ง
สวสิ มีช่ือในภาษาฝร่ังเศสวา่ทะเลสาบเลมอง (Lac Léman) ตั้งอยูสุ่ดปลายทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ
ของประเทศสวสิเซอร์แลนด ์มีพื้นท่ีติดประเทศฝร่ังเศสและอยูริ่มทะเลสาบเจนีวา มีประชากร
ประมาณ 2 ลา้นคนจากหลากหลายเช้ือชาติ และน าท่านชม น า้พุจรวด (Jet d’eau) ท่ีสามารถส่งน ้า
ข้ึนทอ้งฟ้าไดสู้งถึง 140 เมตร (เปิดเฉพาะวนัอากาศดี) สมควรแก่เวลาน าท่านชม นาฬิกาดอกไม้ 
(Jardin Anglais) ท่ีสวนองักฤษ บ่งบอกถึงความส าคญัของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาท่ีมีต่อ    
เจนีวา เป็นสัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของเมืองเจนีวา และผ่านชม  อาคารสหประชาชาติและพพิธิภัณฑ์
กาชาด (The United Nations Building and Red Cross Museum)  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร    
 น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั RAMADA ENCORE GENEVE ระดบั 4 ดาวหรือเทียบเท่า 
วนัทีส่าม  เมืองเจนีวา-เมืองทาช-เซอร์แมท   
เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พกั  
 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ เมืองทาช  (TASCH) เมืองรีสอร์ทเล็ก ๆ บรรยากาศสบาย ๆ จากนั้นน าท่าน
เดินทางสู่สถานีรถไฟTASCH เพื่อเดินทางสู่ เมืองเซอร์แมท (หมายเหตุ กรุณาเตรียมกระเป๋า 
OVERNIGHT BAG ส าหรับพกัค้างคืน หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามหัวหน้าทวัร์ในวนั
เดินทาง) สมควรแก่เวลาน าท่านนัง่รถไฟ เพื่อเดินทางเขา้สู่ เมืองเซอร์แมท เมืองเล็ก ๆ ซ่ึงตั้งอยูบ่น
เทือกเขาแอลป์ เมืองท่ีไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่งและเป็นเมืองท่ีไดรั้บการยกย่องวา่ปลอดมลพิษท่ีดี
ของโลก  ตั้ งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร (5,350 ฟุต) เป็นเจ้าของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น 
สัญลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์  อิสระให้ท่านไดช้มเมืองมีร้านคา้มากมาย เมืองน้ีเป็นท่ีช่ืนชอบของ
นกัสกีจากทัว่โลก 
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กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  
  อิสระให้ท่านเก็บภาพความประทบัใจบนยอดเขากอร์เนอร์แกรท ซ่ึงถูกขนานนามวา่เป็นจุดชมวิว

ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn) ท่ีดีท่ีสุดในประเทศ " ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น”  น้ีมีความ
สวยงาม มีเสน่ห์และนบัเป็นภูเขาท่ีมีรูปทรงงดงามท่ีสุดในสวิส  นอกจากน้ีท่านยงัสามารถชมกลุ่ม
ธารน ้ าแข็งกอร์เนอร์ (Gorner Glacier) ธารน ้ าแข็งบนเทือกเขาแอลป์ท่ีมีหน้ากวา้งราว 1.0-1.4 
กิโลเมตร บนความยาวกวา่ 14 กิโลเมตร ซ่ึงมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสองของยุโรป เป็นรองเพียงแค่
ธารน ้าแขง็ Aletsch เท่านั้น  

ค ่า รับประทานอาหาร 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOTEL ANTARES ZERMATT ระดับ 4  ดาวหรือเทยีบเท่า 
วนัทีส่ี่  เซอร์แมช-เมืองทาซ-เมืองมองเทรอซ์-เมืองเวเว่ย์-กรุงเบิร์น (Bern)  
เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
 
 
 
 
 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ เมืองเซอร์แมช สมควรแก่เวลาอ าลาเมืองเซอร์แมช นัง่รถไฟ    

 กลบัสู่เมืองทาซ  และน าท่านเดินทางต่อโดยรถโคช้ปรับอากาศสู่ เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) 
เป็นเมืองขนาดเล็ก ๆ แสนน่ารักในสวติเซอร์แลนด ์แต่ก็เป็นเมืองท่ีเตม็ไปดว้ยประวติัศาสตร์ดนตรี 
ท่ีตั้งอยูบ่นชายฝ่ังทางตะวนัออกเฉียงเหนือของทะเลสาบเจนีวา  น าท่านถ่ายรูปกบัปราสาทชิลยอง 
(CHILLON CASTLE) ปราสาทโบราณอายกุวา่ 800 ปี สร้างข้ึนบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา 
ตั้งแต่ยคุโรมนัเรืองอ านาจโดยราชวงศ ์SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการเดินทางของนกั
เดินทาง และ ขบวนสินคา้ท่ีจะสัญจรผา่นไปมาจากเหนือสู่ใต ้หรือ จากตะวนัตกสู่ตะวนัออกของ
สวติเซอร์แลนด ์เน่ืองจากเป็นเส้นทางเดียวท่ีไม่ตอ้งเดินทางขา้มเทือกเขาสูงชนั ปราสาทแห่งน้ีจึง
เปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซ่ึงเอาเปรียบชาวสวสิมานานนบัร้อยปี ปราสาทแห่งน้ีจึงเป็นอนุสาวรีย์
แห่งความเกลียดชงัของชาวสวสิ ในปี ค.ศ.1530 เกิดการต่อตา้นการเอารัดเอาเปรียบของราชวงศ ์
SAVOY โดยมีคนหนุ่มเลือดร้อนแห่งเจนีวา 3 คน ไดเ้ป็นผูน้ าต่อตา้น แต่ทา้ยท่ีสุดคนหน่ึงถูกจบั
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ประหารชีวิต คนหน่ึงหนีหายไป ส่วนอีกคนหน่ึง ถูกจบัขงัคุกล่ามโซ่ไวท่ี้ปราสาทชิลยองนานถึง 4 
ปี ก่อนท่ีราชวงศ ์SAVOY จะถูกท าลายอยา่งส้ินเชิงจากกองทพัแห่งเบิร์นในปีค.ศ.1536 ใหท้่านได้
อิสระเดินเล่นชมววิทะเลสาบ 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวนั  
 
 
 
 
 

 จากน้ันน าท่านเดินทางสู่เมืองเวเว่ย์ (VEVEY) เมืองสวยน่ารักท่ีตั้งอยูใ่นรัฐโวของสวิตเซอร์แลนด ์
โดยตวัเมืองตั้งอยูบ่นชายฝ่ังทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ความสวยงาม และ ความมีช่ือเสียง
ของเวเวย่มี์มากขนาดวา่นกัท่องเท่ียว ต่างก็ขนานนามเวเวย่ ์และ มงเทรอซ์ ใหเ้ป็น ไข่มุกแห่งริเวยีร่า
สวสิ PEARLS OF THE SWISS RIVIERA เป็นดินแดนท่ีเหมาะแก่การท ากิจกรรมแทบทุกฤดูกาล
การเดินทาง เพราะมีอากาศดี อบอุ่นเกือบทุกฤดูกาล แวะ ถ่ายรูป กบั อนุสาวรียช์าลี แชปลิน ดาว
ตลกคา้งฟ้าชาวองักฤษ ท่ีมีผลงานสร้างช่ือเสียงในอเมริกา และ เลือกเวเวย่เ์ป็นสถานท่ีพกักายใจใน
บั้นปลายของชีวติ หลงัจากนั้นเดินทางไปชมความงดงามของย่านเมืองเก่า (Old Town) ซ่ึงสามารถ
เดินหรือจะนัง่รถรางชมเมืองก็ได ้โดยนกัท่องเท่ียวจะไดส้นุกสนานไปกบัการเดินชมอาคารเก่าแก่ 
ร้านกาแฟกลางแจง้ และร้านอาหารมากมายใหเ้ลือกซ้ือ  
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หลงัจากนั้นน าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (BERN) เมืองหลวงของประเทศสวติเซอร์แลนด ์เมือง
โบราณเก่าแก่ และ โรแมนติก สร้างข้ึนเม่ือ 800 ปีท่ีแลว้ โดยมีแม่น ้าอาเร่ (AARE) ลอ้มรอบตวัเมือง 
เสมือนเป็นป้อมปราการทางธรรมชาติไว ้3 ดา้น คือ ทางดา้นทิศเหนือ ทิศใต ้และ ทิศตะวนัออก 
ส่วนทิศตะวนัตกชาวเมืองไดส้ร้างก าแพง และ สะพานขา้มท่ีสามารถชกัข้ึนลงได ้น าท่านเท่ียวชม
สถานท่ีส าคญัต่าง ๆ ในกรุงเบิร์น ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกใน
ปี ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิร์นยงัถูกจดัอนัดบัอยูใ่น 1 ใน 10 ของเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดีท่ีสุดของ
โลกในปี ค.ศ.2010 น าท่านสู่ บ่อหมีสีน า้ตาล ถือเป็นสัญลกัษณ์ของกรุงเบิร์น   เน่ืองดว้ยมีประวติั
ความเป็นมาตั้งแต่สมยัผูค้รองเบิร์น คือ ดยคุบรดโทลด ์ท่ี 5 แห่งราชวงศแ์ซริงเกนตรัสวา่หากล่า
สัตวช์นิดใดไดเ้ป็นตวัแรกจะน ามาใชเ้ป็นสัญลกัษณ์ของเมือง สัตวต์วัแรกท่ีล่าไดคื้อหมี จึงไดต้ั้งช่ือ
เมืองน้ีวา่ เบิร์น (BAREN ภาษาเยอรมนัแปลวา่หมี) สวนหมีเปิดใหช้มตั้งแต่วนัท่ี 25 ต.ค. 2552 ถือ
เป็นหนา้เป็นตาของเมือง เม่ือแขกต่างเมืองมาถึงเมืองน้ี ตอ้งแวะเขา้มาชมเจา้หมีก่อนเพราะสถานท่ี
ตั้งอยูก่่อนเขา้เมือง บางวนัผูดู้แลน าหมีออกมาใหช้มความน่ารักในช่วงฤดูร้อน และ หนาว จากนั้น
น าท่าน ชมมาร์กาสเซ ยา่นเมืองเก่า ปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยร้านขายดอกไม ้และ บูติค เป็นยา่นท่ีปลอด
รถยนต ์จึงเหมาะกบัการเดินเท่ียวชมอาคารเก่า อาย ุ200-300 ปี น าท่านลดัเลาะชม ถนนจุงเคอร์น
กาสเซ ถนนท่ีมีระดบัสูงสุดของเมืองน้ี ถนนกรัมกาสเซ ซ่ึงเตม็ไปดว้ยร้านภาพวาด และ ร้านขาย
ของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท์คลอ็คเค่นทรัม อาย ุ800 ปี ท่ีมี “โชว”์ ใหดู้ทุก ๆ ชัว่โมงใน
การตีบอกเวลาแต่ละคร้ัง หอนาฬิกาน้ี ในช่วงปี ค.ศ. 1191 - 1256 ใชเ้ป็นประตูเมืองแห่งแรก แต่พอ
มีการสร้าง PRISON TOWER จึงเปล่ียนไปใช ้PRISON TOWER เป็นประตูเมืองแทน และ 
ดดัแปลงไซท้ค์ล็อคเค่นทรัมใหก้ลายมาเป็นหอนาฬิกา พร้อมติดตั้งนาฬิกาดาราศาสตร์เขา้ไป  น า
ท่านแวะถ่ายรูปกบั โบสถ์ MUNSTER ส่ิงก่อสร้างทางศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ
สวติเซอร์แลนด ์ถูกสร้างข้ึนในปี ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภาพท่ีบรรยายถึงการตดัสินคร้ังสุดทา้ยของ
พระเจา้  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า 
 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั HOTEL AMBASSADOR ระดับ 4  ดาวหรือเทยีบเท่า 
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วนัทีห้่า  กรุงเบิร์น (Bern)-กรินเดอวาล- TOP OF EUROPE จุงฟราว-ลูเซิร์น   
เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
 
 
 
 
 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) อนัไดช่ื้อวา่เป็นเมืองสกีรีสอร์ทท่ีสวยท่ีสุดใน

โลกตั้งอยูใ่นหุบเขารายลอ้มดว้ยภูเขาท่ีสวยงามเป็นสถานท่ีโรแมนติกท่ีสุด น าท่านสู่ สถานีรถไฟฟ้า
เพื่อข้ึนรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนนสู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซ่ึงไดรั้บการยกยอ่งจาก
องคก์ารยเูนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยโุรป ระหวา่งทางก่อนถึงจุงเฟรานั้น 
ท่านสามารถพบเห็นบา้นสไตลส์วสิน่ารักท่ีกระจดักระจายอยูท่ ัว่ไป มีทั้งบา้นสีน ้าตาลเขม้ตดั กบั 
หนา้ต่างสีแดงสด, สีครีมอ่อนตดั กบั ประตูหนา้ต่างสีเขียวสด สวยงามแปลกตา และ มีเสน่ห์ ววิ
ธรรมชาติท่ีสลบักนัระหวา่งสีเขียวของภูเขา ทุ่งหญา้ กบั พื้นท่ีท่ีปกคลุมดว้ยหิมะสีขาว ระหวา่งการ
เดินทางรถไฟจะจอดใหท้่านไดช้มความงดงามของเทือกเขาแอลป์จนถึงยอดเขาจุงเฟรา 
(Jungfraujoch) ซ่ึงมีความสูงถึง 13,642 ฟุต เป็นยอดเขาท่ีสูงท่ีสุดในทวปียโุรป (TOP OF EUROPE)  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนั  ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
 
 
 
 
 

 เชิญท่านสนุกสนาน กบั การเล่นหิมะในลานกวา้ง  SPHINX  จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยโุรป  สามารถ
มองเห็นไดก้วา้งไกลท่ีสุด ณ จุด 3,571 เมตร สัมผสักบัภาพของธารน ้าแขง็ Alestsch ท่ียาวท่ีสุดใน
เทือกเขาแอลป์ยาวถึง 22 ก.ม. และ หนา 700 เมตร และ ไม่ควรพลาดกบัการส่งโปสการ์ดโดยท่ีท า
การไปรษณียท่ี์สูงท่ีสุดในยโุรป อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่น และ ถ่ายรูปตามอธัยาศยั  สมควรแก่เวลา
น าท่านเดินทางโดยรถโคช้สู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบัหน่ึงของ
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สวติเซอร์แลนด ์ท่ีถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบ และ ขนุเขาชมทศันียภาพความสวยงามของเมือง
ธรรมชาติ น าท่านถ่ายรูปกบั อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument) สัญลกัษณ์แห่ง
ความกลา้หาญ ซ่ือสัตย ์และ เสียสละท่ีถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวสิจากการปกป้อง
พระราชวงัตุยเลอลีสในพระเจา้หลุยส์ท่ี16 แห่งฝร่ังเศสแวะถ่ายภาพกบัสะพานไมท่ี้มีช่ือเสียงท่ีสุด
ของลูเซิร์น สะพานคาเปล (Chapel Bridge) สะพานไมเ้ก่าแก่ของเมืองท่ีมี อายกุวา่ 600 ปี ตลอด
สะพานประดบัดว้ยภาพเขียนท่ีบอกเล่าถึง ประวติัศาสตร์ของประเทศไดเ้ป็นอยา่งดีสมควรแก่เวลา 
ชอ้ปป้ิงยา่น Chapel Bridge อิสระใหท้่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงสินคา้ท่ีมีช่ือเสียงต่าง ๆ มากมาย
ของประเทศสวิตเซอร์แลนด ์อาทิเช่น ช็อคโกแลต และ ร้านตวัแทนจ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั เช่น       
บุคเคอเรอร์ , กุ๊บเบอลิน , เอ็มบาสซ่ี  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
 สมควรแก่เวลาให้ท่านเข้าทีพ่กั PARK INN BY RADISSON ZURICH AIRPORT ระดับ 4  ดาว

หรือเทยีบเท่า 
วนัทีห่ก  เมืองซูริค-น า้ตกไรน์-สนามบินซูริค –  กรุงเทพ  
เช้า      บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมทีพ่กั  
 
 
 
 
 
 น าท่านเดินทางสู่ น า้ตกไรน์ฟาลล์ (Rheinfall) เป็นน ้าตกท่ีเกิดจากแม่น ้าไรน์  เป็นน ้าตกท่ีใหญ่ท่ีสุด

ในยโุรปอยูร่ะหวา่งเมืองเล็ก ๆ ช่ือ Neuhausen am Rheinfall กบั เมือง Laufen-Uhwiesenใกล ้ๆ  
เมือง Schaffhausen ทางตอนเหนือของประเทศสวิตเซอร์แลนดท่ี์ยิง่ใหญ่ และ สวยท่ีสุดของสวสิ 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองซูริค (Zurich) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศสวติเซอร์แลนด ์
เป็นศูนยก์ลางทางการคา้ และวฒันธรรมท่ีรู้จกักนัทัว่โลก ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นเมืองท่ีมี 
"คุณภาพชีวติท่ีดีท่ีสุด" ในโลก น าท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบั มีเวลาให้
ท่านไดท้  า Tax Refund 

13.30 น. บินลดัฟ้ากลบัสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG 971  
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วนัทีเ่จ็ด  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ 
05.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ และ ความประทบัใจ  
******************************************************************************************** 

 
 
 

 
อตัราค่าบริการ  ราคาท่านละ  

วนัที ่11-17 กันยายน 2561   

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 64,991.- 
             เด็กอาย ุ02-12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 64,991.- 
             เด็กอาย ุ02-12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง
เสริม 

63,991.- 

                                           พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 13,900.- 

 

อตัราค่าบริการ  ราคาท่านละ  

วนัที ่6-12 พฤศจิกายน 2561   

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 65,991.- 
             เด็กอาย ุ02-12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 65,991.- 
             เด็กอาย ุ02-12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง
เสริม 

64,991.- 

                                           พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 13,900.- 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรมทวัร์  AG GRANF SWITZERLAND 7D4N DEC18-TG-W20 

อตัราค่าบริการ  ราคาท่านละ  

วนัที ่4-10 ธันวาคม 2561   

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2  ท่าน 66,991.- 
             เด็กอาย ุ02-12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 66,991.- 
             เด็กอาย ุ02-12 ปี 1 ท่าน พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง
เสริม 

65,991.- 

                                           พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 13,900.- 
 

*** หมายเหตุ  ราคาเด็กต ่ากว่า 2 ปี ไม่รวมวซ่ีา ท่านละ 15,000 บาท*** 
ข้อมูลเพิม่เติมเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) 
,ห้องคู่ (Twin/Double) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนั หรือ อยู่คนละช้ันกัน และโรงแรมอาจจะไม่มี
ห้องพกัแบบ 3 ท่าน ซ่ึงถ้าเข้าพกั 3 ท่าน มีความจ าเป็นต้องแยกห้องพกัเน่ืองจากโรงแรมน้ันไม่สามารถ
จัดหาได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็เงินเพิม่เติมในกรณีทีอ่าจมีการแยกห้องพกั 
2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่ีอุณหภูมิต ่า 
3. กรณีทีม่ีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม 
บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพือ่ให้เกดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องทีม่ีขนาดกะทดั
รัต และไม่มีอ่างอาบน า้ ซ่ึงขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะ
แตกต่างกนั 
หมายเหตุ 

** อตัราค่าบริการ อาจมีการเปลีย่นแปลง โปรดสอบถามเพิม่เติม 
** ตั๋วกรุ๊ป เมื่อออกตั๋วแล้วเลื่อนไม่ได้ทุกกรณ ี(ต้องแจ้งก่อนล่วงหน้าหากท่านมีการเปลีย่นแปลงตั๋ว) 
** ในกรณีทีผู้่เดนิทางไม่ถึง 15 ท่าน แต่ท่านประสงค์ทีจ่ะเดนิทาง อตัราค่าบริการอาจมกีารเปลีย่นแปลง (ไม่ต า่กว่า 15

ท่าน) 

**โปรแกรมอาจมีการปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมข้ึนอยูก่บัดุลพินิจของหวัหนา้ทวัร์โดยค านึงถึง
ความสะดวกสบายของลูกคา้เป็นหลกั 
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อตัรานีร้วม  
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป - กลบัสายการบินตามท่ีระบุตามรายการ ชั้นประหยดั 
 ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัภยัการเดินทางจากสายการบิน 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ารถรับ – ส่งระหวา่งน าเท่ียวตามท่ีระบุในรายการ (กฎหมายยโุรปไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ชัว่โมง

ต่อวนั) 
 ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุในรายการ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัฯ ท่ีคอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,500,000 บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม์ 

 
อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาในการยืน่คร้ังแรก 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดินทาง ในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากท่ีรายการระบุเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรีด ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่ได้

ระบุไวใ้นรายการ เป็นตน้ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ส าหรับกรณีท่ีตอ้งการใบเสร็จเตม็รูปแบบ)  
 ค่าทปิพนักงานขับรถและมัคคุเทศก์ 2,500 บาทต่อท่าน ตลอดการเดินทาง ขอเกบ็รวมในส่วนทีเ่หลอื 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์จากเมืองไทยข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจท่ีจะตอบแทนเป็นสินน ้าใจในการบริการ 
 ค่าทิปอ่ืนๆ เช่น พนกังานยกกระเป๋าโรงแรมและสนามบิน เป็นตน้ 
การจองและช าระเงิน 

 ช าระค่ามัดจ าท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีท่านไดท้  าการจองทวัร์ มิฉะนั้นจะถือวา่
ท่านยกเลิกการจองโดยอตัโนมติั ช าระส่วนท่ีเหลือภายใน 30 วนัก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นจะถือวา่ท่าน
ยกเลิกการเดินทางโดยอตัโนมติั 
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การยกเลกิ 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนั หกัค่ามดัจ า 3,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหม่เป็น 45 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วนั หกัค่ามดัจ า 30,000 บาท (ช่วงเทศกาลสงกรานตแ์ละปีใหม่เป็น 30 - 

44 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วนั หกัค่าใชจ่้าย 75% ของราคาทวัร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานตแ์ละปีใหม่ 

15 - 19 วนั) 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 7 วนั คิดค่าใชจ่้าย 100% ของราคาทวัร์ (ช่วงเทศกาลเป็นสงกรานตแ์ละปีใหม่ 

1 - 14 วนั) 
  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิยกเลกิการเดินทางก่อนล่วงหน้า 15 วนั ซ่ึงจะเกดิขึน้ได้กต่็อเมื่อไม่สามารถ
ท ากรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่านหรือผลการพจิารณาวซ่ีาผ่านไม่ครบจ านวน 20 ท่าน และ/หรือ มีผู้ร่วมเดินทาง
ในคณะไม่ถึง 20 ท่าน ซ่ึงในกรณนีี้ทางบริษัทฯ ยนิดีคืนเงินให้ภายใน 15 วนั หรือจัดหาคณะทวัร์อื่นให้ถ้า
ท่านต้องการ 

ในการยื่นขอวีซ่า ทางบริษทัฯ มีหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกแก่ทุกๆ ท่านในการจดัเตรียมเอกสารให้
ครบตามท่ีสถานทูตระบุเท่านั้น (การอนุมติัวีซ่าข้ึนอยู่กบัดุลพินิจของแต่ละสถานทูตนั้น) พร้อมส่งมอบ
เอกสารประกอบการยืน่วซ่ีาไม่นอ้ยกวา่ 3 สัปดาห์ก่อนการเดินทาง  

ในกรณีท่ีเอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทางสถานทูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมติัวีซ่าของท่านได ้และ
ท่านจะตอ้งเสียค่าธรรมเนียมใหม่ทุกคร้ัง หากตอ้งการขอยื่นค าร้องใหม่ (ทางสถานทูตไม่มีนโยบายในการ
คืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กบัผูร้้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตามท่านไม่
สามารถเรียกร้องคืนค่าวซ่ีาได)้ 

ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ท่ีจะเดินทางไป
ท่องเท่ียวยงัประเทศตามท่ีระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือ
ผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด (การ
บิดเบือนขอ้เทจ็จริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงบั มิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศเป็นการถาวร) 

หากท่านส่งเอกสารล่าชา้ แลว้ผลปรากฏวา่ ผลวีซ่าของท่านไม่ผา่นการพิจารณาก่อนการเดินทาง 7 
วนัท าการ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิดค่าใชจ่้ายตามความเป็นจริง (ค่ามดัจ าตัว๋กบัสายการบินหรือ
หากทางบริษทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋แลว้ทางบริษทัฯจะหกัค่าตัว๋เคร่ืองบินเต็มจ านวนและจะท าการคืนให้
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ท่านตามท่ีสายการบินคืนใหก้บัทางบริษทัฯ โดยใชเ้วลาประมาณ 6 เดือนทั้งน้ีบางสายการบินไม่สามารถคืน
ค่าตัว๋เคร่ืองบินไดท้่านสามารถตรวจสอบกบัทางสายการบินโดยตรง ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่ีทางสถานทูตเรียก
เก็บ ค่ามดัจ าในต่างประเทศ โดยส่วนท่ีเหลือจะคืนใหท้่านภายใน 15 วนั 

ผูท่ี้ไม่สามารถเดินทางเขา้ – ออกเมืองไดไ้ม่วา่จะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือใชเ้อกสาร
ปลอมในการเดินทาง และส าหรับท่านท่ีถูกปฏิเสธวีซ่าอนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริต หรือ
จะหลบหนีเขา้เมือง หรือใช้เอกสารปลอมประกอบการยื่นวีซ่า ทางบริษทัฯ จะไม่คืนเงินทั้งหมดท่ีท่านได้
ช าระค่าทวัร์มาแลว้ไม่วา่บางส่วนหรือเตม็จ านวนและทางบริษทัฯจะแจง้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการตามกฎหมาย 

ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีทางบริษทัฯ เป็นผูย้ืน่วซ่ีาให ้เม่ือผลวซ่ีาผา่นแลว้มีการยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ 
ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทั้ งหมด  ยกเวน้หากเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัย และทางบริษทัฯ จะขอ
ด าเนินการแจง้ยกเลิกวซ่ีาของท่านเน่ืองจากการยืน่วซ่ีาจะถูกระบุเป็นสถิติของทางบริษทัฯ กบัทางสถานทูต 
หมายเหตุอืน่ๆ 
1.   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี และจะไม่

รับผิดชอบใดๆ เม่ือเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้ เช่น  การนดัหยุดงาน ภยัธรรมชาติ การ
จลาจล การประท้วงต่างๆ และการล่าช้าของสายการบินหรือการยกเลิกเท่ียวบินรวมถึงในกรณีท่ี
ทรัพยสิ์นสูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บท่ีนอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทวัร์ โดยทาง
บริษทัฯ จะพยายามแกไ้ขใหดี้ท่ีสุด โดยจะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั 

2.  บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาดงักล่าวได้ตามความความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับ
สภาวะค่าเงินบาทท่ีไม่คงท่ี และกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บค่าน ้ามนัเพิ่มหรือค่าตัว๋เคร่ืองบินเพิ่มเติม
จากราคาท่ีก าหนดไว ้โดยทางบริษทัฯ จะแจง้ให้ท่านทราบก่อนล่วงหนา้โดยยืนยนัจดหมายจากทางสาย
การบิน และทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิได้แจง้
ล่วงหนา้โดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ท่ีผูเ้ดินทางไดรั้บเป็นหลกั 

3.  เน่ืองจากรายการทวัร์น้ีเป็นแบบเหมาจ่ายเบด็เสร็จ หากท่านสละสิทธ์ิการใชบ้ริการใดๆ ตามรายการ หรือ

ถูกปฏิเสธการเขา้หรือออกประเทศ ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินในทุก

กรณี  

4.  หลงัจากการจองและช าระเงินมดัจ าหรือทั้งหมดแลว้ ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านรับทราบและยอมรับใน
ขอ้ตกลงเง่ือนไขต่างๆ ตามท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ทุกประการ 
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เอกสารส าหรับการยืน่วซ่ีา (ผู้เดินทางทุกท่านต้องเดินทางไปแสดงตนและสแกนลายนิ้วมือกบัสถานทูตทุก
กรณ)ี 
 พาสปอร์ต ตอ้งอายไุม่ต ่ากวา่ 6 เดือนก่อนวนัหมดอาย ุและตอ้งมีหนา้วา่งเหลือส าหรับประทบัตราวซ่ีา

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 
หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่วา่จะเคยมีวซ่ีาในกลุ่มประเทศเชงเกน้หรือประเทศอ่ืน ควรน าไปแสดงดว้ย
เพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมติัวซ่ีา 

 รูปถ่ายสี พืน้หลงัสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวด าและหา้มสแกน)  
ขนาด 1.5x2 นิว้ หรือ 3.5x4.5 เซนติเมตร จ านวน 2 รูป  
ควรมีอายไุม่เกิน 6 เดือน และเหมือนกนัทั้ง 2 รูป 

 ส าเนาทะเบียนบ้าน 
 ส าเนาบัตรประชาชน หรือ บตัรขา้ราชการ 
 ส าเนาสูติบัตร กรณีอายไุม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์  

 
o กรณี เดินทางกับบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง ตอ้งท าจดหมายยนิยอม โดยท่ีบิดาหรือมารดา

จะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจ านงในการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัท่านใดท่านหน่ึงได ้
o กรณี เดินทางกับบุคคลอ่ืน ทั้งบิดาและมารดาตอ้งแสดงความจ านงในการอนุญาต โดยระบุ ช่ือ และ

ความสัมพนัธ์ของบุคคลนั้นกบัครอบครัวดว้ย 
ยืน่เร่ืองท าจดหมายยนิยอม ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือ
ช่ือ พร้อมประทบัตรารับรองราชการอยา่งถูกตอ้ง พร้อมแนบส าเนาหนา้พาสปอร์ตหรือส าเนาบตัร
ประชาชนของบิดาหรือมารดาหรือผูป้กครอง (กรณีบิดามารดา หยา่ร้าง/เสียชีวติ ตอ้งแนบ ใบหยา่/ใบ
มรณะ เพื่อเป็นการยืนยนั รวมถึงหนงัสือรับรองบุตรบุญธรรม) 
 ส าเนาใบเปลีย่นช่ือ-สกุล 
 ส าเนาทะเบียนสมรสหรือหย่า (ถา้มี) 
 หนังสือรับรองการท างาน 

o พนักงานบริษัท / ข้าราชการ หนงัสือรับรองการท างานจากบริษทั หรือสังกดัท่ีท่านท างานอยู ่
ฉบับจริง ภาษาองักฤษเท่าน้ัน โดยระบุ ต าแหน่ง, อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิม
ท างาน และช่วงเวลาท่ีขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเท่ียว หลงัจากนั้นจะกลบัมาท างาน
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ตามปกติหลงัครบก าหนดลา (ในการออกจดหมายรับรอง กรุณาระบุ “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนการใชช่ื้อของแต่ละสถานทูต) 

o เจ้าของกจิการ ส าเนาใบทะเบียนการคา้, ใบทะเบียนพาณิชย,์ หนงัสือรับรองบริษทัท่ีคดัไวไ้ม่
เกิน 6 เดือน  
(กรณีธุรกิจส่วนตวัไม่ไดจ้ดทะเบียน ใชจ้ดหมายรับรองตนเอง พร้อมแนบรูปถ่ายสถานท่ี
ท างานอยา่งนอ้ย 3-5 ใบ) 

o นักเรียน / นักศึกษา หนงัสือรับรองจากสถานศึกษา หรือ ใบรับรองจบการศึกษา ฉบับจริง 
ภาษาองักฤษเท่าน้ัน 

o เกษียณอายุ ส าเนาบตัรขา้ราชการบ านาญ 
o ผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึน้ไป แนบใบรับรองแพทยว์า่สามารถเดินทางท่องเท่ียวได ้

 รายการเดินบัญชีออมทรัพย์ (Statement) ยอ้นหลงั 6 เดือนล่าสุด ควรเลือกบญัชีท่ีมีการเขา้ออก
สม ่าเสมอ และมีจ านวนไม่ต ่ากวา่ 6 หลกั (ยอดเงิน 100,000 บาทต่อผู้เดินทาง 1 ท่าน) **สถานทูต
ไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวนัและฝากประจ าทุกกรณี**  

 กรณอีอกค่าใช้จ่าย ผูท่ี้สามารถออกค่าใชจ่้ายใหก้นัได ้มีดงัต่อไปน้ี 
o มีความเก่ียวขอ้งกนัทางสายเลือด เช่น พ่อแม่ พี่นอ้ง 

สามีภรรยาท่ีจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฎหมาย (หากไม่ไดจ้ดทะเบียนสมรส ตอ้งเขียนจดหมายพร้อมแนบ 
o เอกสารเพิ่มเติม เช่น สูติบตัรบุตร ส าเนาทะเบียนบา้นโดยมีท่ีอยูเ่ดียวกนั) 
o บริษทั ตอ้งมีจดหมายแสดงความรับผดิชอบต่อค่าใชจ่้าย โดยระบุช่ือผูเ้ดินทางและเหตุผลท่ี

จดัการเดินทางในจดหมายดว้ย 
***หมายเหตุ: ช่ือในเอกสารทั้งหมดควรถูกตอ้ง และตรงกนัตามหนา้พาสปอร์ต*** 

 
 

 
  

 


