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UNSEEN SWITZERLAND 10 DAYS (TG) 

อันซีน สวิตเซอร์แลนด์ 
( ท่ีเท่ียวใหม่ๆ สวยๆ ไม่จ ำเจ ) 

10 วัน 7 คืน / BY THAI AIRWAYS (TG) (บินตรง) 
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ไฮไลทข์องโปรแกรม >> เสน้ทางท่องเที่ยวส าหรบัท่านช่ืนชอบธรรมชาติ สุดอลงัการ แปลก

ใหม่ สวยๆ UNSEEN ที่เราจะพาท่านไปเที่ยวไดอ้ยา่งสะดวกสบาย มีเวลาใหท้่านไดเ้ที่ยวอยา่งเต็มอิ่ม  

สถานทีท่่องเที่ยวเปิดใหท้่องเที่ยวไดเ้ฉพาะเดือน พ.ค.  - ต.ค. เท่านั้น 

>> ชมทะเลสาบ OESCHINENSEE ไดข้ึ้นช่ือว่าเป็นทะเลสาบบนภเูขาที่สวยที่สดุของสวิสฯ (UNESCO) 

>> ชมโรงแรม AESCHER HOTEL ที่มีวิวทวิทศันส์วยงาม ติด 1 ใน 10 ภาพถ่ายที่สวยที่สุดในโลก UNSEEN  

>> ชม ALETSCH GLACIER ธารน ้าแข็งท่ีไดข้ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของสวิตเซอรแ์ลนด ์(UNESCO) 

>> นัง่รถไฟไอน ้าโบราณ BRIENZ –ROTHORN -BAHN  เก่าแก่ที่สุดในสวิสฯ UNSEEN  สวยมากหา้มพลาด 

>> สนุกสนานกบัการเล่น MOUTAIN COASTER  เครือ่งเลน่บนยอดเขาท่ีท่านตอ้งลองสกัครั้ง UNSEEN 

>> นัง่รถไฟสู่สถานี GORNERGRATT ชมยอดเขา MATTERHORN สญัลกัษณข์องสวิตเซอรแ์ลนด ์  

>> ชมเมือง ZERMATT เมืองปลอดมลภาวะ สวยและโรแมนติคสุดๆ พกับน ZERMATT 100% 

>> ชมยอดเขา GRINDELWALD FIRST เดินเลียบหนา้ผาเฟียรส์ (First Cliff Walk by Tissot)  

>> เมือง LEUKERBAD เมืองน ้าแร่ช่ือดงั และใหท่้านไดอ้าบน ้าแรบ่นเทือกเขา  UNSEEN 

>> ชมหบุเขา AARESCHLUCHT หบุเขาสุดมหศัจรรยข์องสวิสเซอรแ์ลนด ์UNSEEN 

>> ชมทะเลสาบ BACHALP LAKE ทะเลสาบบนยอดเขา GRINDELWALD FIRST UNSEEN 

>> ชมทะเลสาบ BLAUSEE LAKE ทะเลสาบ ท่ีมีน ้าใสจนเห็นพื้ นดา้นล่าง UNSEEN 

>> หมู่บา้น ISELTWALD หมู่บา้นบนริมทะเลสาบ Brienz สุดสวย UNSEEN 

>> ชมสะพานแขวน GOMS BRIDGE  สะพานแขวนที่ยาวที่สุดในรฐัวาเล่ UNSEEN 

>> ชมหมูบ่า้น GRINDELWALD หมูบ่า้นกลางเทือกเขาเอลป์ สุดสวย  

>> ชมหมูบ่า้น APPENZELL  หมูบ่า้นสวิสแท้ๆ  ทีซ่อ้นตวัในหบุเขา UNSEEN 

>> ชมเมือง INTERLAKEN  / ZURICH  เมืองท่องเทยีวสุดสวย 

 

พกัโรงแรมระดบั 4 ดาว            

พิเศษเมนู 

ฟองดูวส์วิส / อาหารพ้ืนเมือง / อาหารไทย 

รวมค่าคนขบัรถในยุโรป/ 

รวมค่าพนักงานยกกระเป๋า 

แจกน ้าดื่มท่านละ  1 ขวด / วนั 
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รายละเอยีดการเดินทาง 

วนัแรก (1) สนามบินสุวรรณภูมิ  - กรุงเทพมหานคร 
21.30 น.      คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางหมายเลข 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย 

เคาน์เตอร์ H พบเจา้หนา้ท่ีบริษทัอ านวยความสะดวกโปรดสังเกตป้าย HAPPYLONGWAY  

วนัที่ (2)  ซูริค  - อพัเพนเซล - Ebenalp - โรงแรมหน้าผา Aescher Hotel  
   อนัเดอร์แมท  
01.05 น. บินตรงสู่กรุงซูริค โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 970 (ใชเ้วลาประมาณ 11 ชม.) 
07.50 น. ถึงสนาบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  หลงัจากผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมือง  จากนั้นน าท่าน

เดินทางสู่เมือง อัพเพนเซล (APPENZELL) เมืองท่ีไดข้ึ้นช่ือวา่เป็นเมืองการ์ตูนในนวนิยายของ
ชาวสวิส ท่ีตั้งอยูใ่นหุบเขาอีเบนนาลพ ์(Ebenalp) อยูท่างทิศตะวนัออกของประเทศ ซ่ึงใกลก้บั
ประเทศ ลิคเค่นสไตน์ (Liechtenstein ) เป็นเมืองท่ีรายลอ้มดว้ยเทือกเขาแอลป์กบัทุ่งหญา้ท่ีเขียว
ขจีผสมกบัสีสันของดอกหญา้หลากสี อาคารบา้นเรือนยงัคงอนุรักษไ์วใ้นสไตลด์ั้งเดิมซ่ึงมี
ลกัษณะโดดเด่นเฉพาะตวัดว้ยจัว่หนา้บา้นลกัษณะโคง้มน และหลงัคาท่ีท าจากกระเบ้ืองท่ีมี
ช่ือเสียงของท่ีน่ี  

 
น าท่านเดินทางสู่ สถานีกระเช้า Ebenalp bahn (ระยะทาง 110 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชม. 30 นาที)  
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น าท่านข้ึนกระเชา้ไปชมโรงแรมริมหนา้ผา Aescher Hotel   ซ่ึงโรงแรมน้ีน้ีมีความพเิศษตรงท่ี
การสร้างติดขอบหนา้ผาริมเขาบนภูเขาสูง 1,454 เมตร เม่ือมองมาจากทางก่อนท่ีจะถึงตวัโรงแรม
จะไดว้ิวท่ีสวยงามลงตวัมาก โดยระหวา่งทางท่ีเดินจะผา่นวิวอนังดงามของหุบเขา เดินทะลุ
ผา่น ถ ้า Wildkirchli Cave และ กระท่อม Hermit’s House บา้นพกันกับวช และผูแ้สวงบุญซ่ึง
สร้างมาตั้งแต่ปี 1658-1893 ผา่น หอ้งท าพิธีทางศาสนา Cave chapel ซ่ึงสร้างเจาะเขา้ไปในหุบ
เขาอายเุกือบ 400 ปี เพราะสร้างมาตั้งแต่ปี 1621จนกระทัง่ถึงโรงแรม Aescher อิสระใหท่้านได้
ชมความงดงามตามอธัยาศยั  
** หมายเหตุ : การเดินทางเท้าไปโรงแรม Aescher เป็นทางเลก็ๆ ขุระ ระยะทางไปกลับประมาณ 2 กโิลเมตร 
เพ่ือความปลอดภัยส าหรับท่านท่ีมีปัญหาเร่ืองขาหรือเข่า นัง่ววิแชร์ หรือสุขภาพไม่แข็งแรง ไม่อนุญาตให้
เดินไป  ให้นั่งรอท่ีร้านอาหารบนสถานีกระเช้า เท่านั้น  **  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

จากนั้นน าท่านนัง่กระเชา้กลบัสู่ดา้นล่าง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง อพัเพนเซล 
(APPENZELL) น าท่านเดินเล่นชมตวัเมืองอพัเพนเซล ใหท่้านถ่ายรูปกบัศาลาวา่การเมือง และ
ยา่นตึกเก่าของเมือง และใหท่้านอิสระถ่ายวิวทิวทศัน์รอบเมืองอพัเพนตามอธัยาศยั  

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองอนัเดอร์แมท (Andermatt ) (ระยะทาง 160 กิโลเมตร ใชเ้วลา 2.30 
ชม.) เมืองเลก็ๆ น่ารักในหุบเขา เป็นเมืองตน้ทางชุมสายรถไฟในการท่องเท่ียวภูมิภาคแห่งน้ี ให้
ท่านอิสระ ช่ืนชมบรรยากาศตลอดสองขา้งทาง  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
ท่ีพกั          RADISSON BLU HOTEL REUSSEN, ANDERMATT  หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัที่(3)  อนัเดอร์แมท – เฟียส - ธารน ้าแข็ง Aletsch Arena (Unesco) - ลุคเคอร์แบด 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั  
....น.  น าท่านนัง่รถไฟจากเมืองอนัเดอร์แมท  สู่สถานีเมือง Fiesch  

จากนั้นน าท่านข้ึนกระเชา้สู่สถานี EGGISHORN VIEW POINT (สูง 2,927 เมตร) 1 ใน 3 ของ
จุดชมวิวธารน ้าแข็ง Aletsch Arena ธารน ้าแขง็ท่ีมีความยาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ มีความยาว
ถึง 22.6 กิโลเมตร และยงัไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยองคก์ารยเูนสโก (Unesco) ใน
ปีค.ศ.2001 โดยธารน ้าแขง็แห่งน้ี สามารถข้ึนได ้3 จุด คือ มูสฟลูห์ (Moosfluh) เบตตเ์มอร์ฮอร์น 
(Bettmerhorn) และ เอกกิสฮอร์น (Eggishorn)  อิสระใหท่้านท่านชมความงดงามของกลาเซีย
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ตามอธัยาศยั  ** หมายเหตุ หากกระเชา้ ปิดไม่วา่ดว้ยเหตุการ์ณใดๆก็ตาม ทางบริษทัขอสงวน
สิทธ์ิในการยา้ยข้ึนชมกระเชา้อ่ืนแทน หรืองดใหบ้ริการ** 

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 

จนกระทัง่ไดเ้วลาพอสมควร น าท่านเดินทางสู่ดา้นล่าง  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สะพานแขวน 
GOMS BRIDGE)  สะพานแขนแห่งน้ียาว 280 เมตร สูงจากพื้นประมาณ 92 เมตร เปิดใหบ้ริการ
ในปี 2015 ถือเป็นสะพานแขวนท่ียาวท่ีสุดในแควน้ Valais โดยตวัสะพานจะพาดผา่นยอดตน้ไป
หนือช่องเขา Lama เช่ือมระหวา่งหมู่บา้น Fürgangen และ Mühlebach  
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อิสระใหท่้านเดินเล่นชมวิวท่ีสวยงามตามอธัยาศยั  

 
น าท่านเดินทางสู่เมือง ลุคเคอร์แบด (Leukerbad)  (ระยะทาง 60 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1.15 ชม.) 
เมืองน ้าแร่เลก็ๆท่ีตั้งอยูบ่นท่ีราบสูงในหุบเขาระดบัความสูง 2,000 เมตร ทางตอนกลางของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์ข้ึนช่ือเป็นเมืองแห่งสปารีสอร์ทเพื่อสุขภาพท่ีใหญ่ท่ีสุดในเทือกเขา
แอลป์ ซ่ึงประกอบดว้ยบ่อน ้าแร่กวา่ 30 แห่งซ่ึงถูกเติมเตม็ดว้ยน ้าแร่ธรรมชาติอุณหภูมิ 51 องศา
ดีกรีเซลเซียสกวา่ 3.9 ลา้นลิตรต่อวนั นกัท่องเท่ียวต่างนิยมเดินทางมาเม่ือแห่งน้ีเพราะช่ือเสียง
ขอน ้าแร่แลว้ยงัมีช่ือเสียงเร่ืองวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามของเมืองอีกดว้ย เปรียบดัง่เมืองลุคเคอร์แบด 
คือ Blue lagoon  แห่งของสวิตเซอร์แลนด ์ เช่นเดียวกบั Blue lagoon ของประเทศไอซ์แลนด ์  
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อิสระใหท่้านแช่อาบแร่ตามอธัยาศยั  (ค่าเขา้อาบน ้าแร่บ่อสาธารณะ ไม่รวมในค่าทวัร์ ) 

 
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
ท่ีพกั   LE BRISTOL LEUKERBAD หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัที่(4)         เซอร์แมท - กอร์เนอร์แกท - ทะเลสาบ  Riffelsee – เซอร์แมท  
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  

 
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมือง TASCH เพื่อน าท่านนัง่รถไฟสู่เมือง เซอร์แมท (ZERMATT)   
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หมู่บา้นในสกีรีสอร์ทยอดนิยมของชาวสวิส เมืองซ่ึงปลอดมลภาวะทั้งปวง เพราะ ไม่มีรถยนตท่ี์
ใชน้ ้ามนัเป็นเช้ือเพลิง ทั้งเมืองใชร้ถแบตเตอร์ร่ี, จกัรยาน และเดินเท่านั้น  อิสระทุกท่านเดินเล่น
ชมเมืองสูดบรรยากาศอนัแสนบริสุทธ์ิ 
เดินทางสู่สถานีรถไฟกอร์นเนอร์แกท (GORNERGRATT BAHN) น าท่านข้ึนชม “ยอดเขาแมท
เทอร์ฮอร์น”ซ่ึงถือเป็นสัญลกัษณ์ของประเทศสวิตฯ ซ่ึงมีความสูงกวา่ 4,478 เมตร เหนือระดบั
น ้า ทะเล ต่ืนตาต่ืนใจกบัยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ช่ืนชมกบัทิวทศันเ์หนือม่านเมฆ เพลิดเพลินกบั
ทิวทศัน ์อนังดงามของหิมะซ่ึงปกคลุมยอดเขาตดักบัสีฟ้าเขม้ของทอ้งฟ้า  

 
น าท่านสู่ลานหิมะอนักวา้งใหญ่ สนุกสนานกบัการเล่นหิมะและชมบรรยากาศของ“ยอดเขาเมท
เธอร์ฮอร์น” ยอดเขาทรงปิรามิดท่ีมีปลายคุม้งอเหมือนตะขอแปลกตาจนราชาการ์ตูนวอลท์
ดีสนียน์ าไปเป็นแบบเคร่ืองเล่นบ๊ิกธนัเดอร์ Big Thunder ในสวนสนุกดีสนียแ์ลนด ์ตลอดจน
ทิวทศัน์โดยรอบท่ีสวยงามยิง่นกั  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพ้ืนเมือง 

จากนั้นน าท่านกลบัสู่เมืองเซอร์แมท น าท่านแวะลงท่ีสถานี Rotenboden ถ่ายรูปทะเลสาบ 
Riffelsee ทะเลสาบเลก็ๆ บนเขาท่ีท่านสามารถถ่ายรูปเห็นเงาสะทอ้นของยอดเขา Matterhorn 
ในทะเลสาบได ้  

 
  จากนั้นอิสระใหทุ้กท่านเดินเล่นชมเมืองเซอร์แมทหรือเลือกพกัผอ่นเดินตามอธัยาศยั  
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  ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้หรือชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั  

  
ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง  
ที่พกั   SONNE ZERMATT  HOTEL  หรือระดับเทียบเท่า  
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วนัที่ (5)   เซอร์แมท - น่ังรถไฟ – อินเทอลาเก้น – หุบเขา อาเร่ จอร์จ - กรินเดอร์วาลด์ 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  
  จากนั้นน าท่านเปล่ียนนัง่รถไฟ เดินทางถึงเมืองอินเทอร์ลาเกน้  (ใชเ้วลาประมาณ 2.15 ชม.) ให้

ท่านไดช่ื้นชมทิวทศัน์อนัสวยงาม 2 ขา้งทาง  จากนั้นน าท่านเดินท่องเท่ียวชมเมือง 
อนิเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) ตั้งอยูร่ะหวา่งทะเลสาบฃเบรียนซ์และทูน โดยทะเลสาบสอง 

  แห่งมีภาพของยอดเขาจุงเฟราเป็นฉากหลงั อีกทั้งยงัเป็นเมืองแห่งการพกัผอ่น สัมผสับรรยากาศ 
  อนับริสุทธ์ิ ถูกโอบลอ้มดว้ยภูเขา ทุ่งหญา้ ทะเลสาบและสวนผลไมเ้ป็นเมืองท่ีไดช่ื้อวา่เป็น 

เมืองตากอากาศท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดแห่งหน่ึงในประเทศสวิตเซอร์แลนดมี์ความงดงามและบรรยากา
ศท่ีเงียบสงบและประกอบไปดว้ยอาคารโบราณจากยคุศตวรรษท่ี 19 ส่วนใหญ่เป็นบา้นไม ้
สไตลส์วิสชาเล่ต ์

 
  อิสระใหท่้านเดินท่านเล่นชมเมืองตามอธัยาศยัทุกท่านเพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิงท่ีมีร้านตวัแทน

จ าหน่ายนาฬิกาช่ือดงั อาทิ ROLEX, PATEXPHILIPPE, PANERIA,OMEGA,TAG ฯลฯ ร้าน
ขายของท่ีระลึก, มีดสวิส ร้านช็อคโกแลต  เป็นตน้  หรือจะเลือกเดินชมเมืองตามอธัยาศยั   
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กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารอาหาร 

น าท่านออกเดินทางสู่ อาเร่ จอร์จ (Aare Gorge) (ระยะทาง 30 กิโลเมตร ใชเ้วลา 30นาที) ตั้งอยู่
ในเขต Meiringen เป็นทางผา่นของแม่น ้า Aare ตามบริเวณซอกของหุบเหว โดยมีน ้าแขง็ท่ี
ละลายจากยอดเขา Faulhorn ไหลตกลงมาสมทบ ซ่ึงทางการเบิร์นไดส้ร้างสะพานไมเ้พื่อใหเ้ป็น
ทางเดิน ปี 1888 ซ่ึงสามารถเขา้ได ้2 ทาง คือ Aareschlucht West และ Ost. West  

 
น าท่านชมสายน ้ามรกตท่ีเกิดจากการละลายของน ้าแขง็จากเทือกเขาเอลป์ ไหลลดัเลาะตาม
หมู่บา้น ในท่ีสุดจะกลายเป็นแม่น ้าอาเร่ ไหลลงสู่ทะเลสาบท่ีเมืองอินเทอร์ลาเกน้ เป็นหุบเหวท่ี
โดดเด่นในเร่ืองของโตรกหินผาท่ีทอดยาวไปตลอดแนวแม่น ้า โดยหุบ เหวนั้นมีความสูงชนัข้ึน
ไปถึง 165 ฟุต (50 เมตร) (เปิดให้ชมตั้งแต่ เม.ย. - ปลาย ต.ค.เท่านั้น) 
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  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองกรินเดลวาร์ล (Grindelwald)  (ระยะทาง 20 กม.ใชเ้วลาประมาณ 

30 นาที)  เมืองเลก็ๆน่ารัก ท่ีโอบลอ้มไปดว้ยขนุเขา มีบา้นเรือนสไตลช์าเล่ตส์วิสตั้งเรียงราย
ลดหลัน่ตามไหล่เขา สวยงามอยา่งมากและ จุดเร่ิมตน้ของเส้นทางท่ี  เรียกวา่เป็นหน่ึงในเส้นทาง
ท่ีสวยท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด ์ใหท่้านเดินชมเมืองตามอธัยาศยั 

 
ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพกั  SUNSTAR GRINDELWALD HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว  (พกั 3 คืน) 

(หากโรงแรมเมืองกรินเดลวาร์ลเตม็ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไปพกัเมืองขา้งเคียง) 
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วนัที่ (6)        กรินเดอร์วาลด์ - KANDERSTEG – ทะเลสาบออชิเน่น (Unesco) – 
ทะเลสาบเบลาซี - กรินเดอร์วาลด์ 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  
จากนั้นท่านเดินทางสู่เมือง KANDERSTEG  จากนั้นน าท่านข้ึนกระเชา้ Gondelbahn 
Kandersteg Oeschinensee AG  สู่ ทะเลสาบออชิเน่น (Oeschinensee )  (เปิดบริการ 13 พ.ค.  – 
23 ต.ค. 2566)  

 
จากนั้นน าท่านเดินเทา้เขา้สู่ทะเลสาบออชิเน่น ระยะทางไป-กลบั ประมาณ  2 กิโลเมตร  (หมาย
เหตุ : หากมีบริการรถไฟฟ้า (Electic bus) ไปยงัทะเลสาบ ทางคณะจะพาท่านนัง่รถไฟฟ้าไป-
กลบั )  
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จากนั้นอิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่นชมความสวยงามของทะเลสาบสีเขียมรกตท่ีมีฉากหลงัเป็นผูเ้ขา 
ไดข้ึ้นช่ือวา่เป็นทะเลสาบบนภูเขาท่ีสวยท่ีสุดของสวิสเซอร์แลนด ์ซ่ึงทะเลสาบแห่งน้ีตั้งอยูบ่น
ความสูง 1,580 ม.ซ่ึงน ้าในทะเลสาบเกิดจากการละลายของหิมะ และจากตาน ้าท่ีผดุข้ึนมา เป็น
แหล่งน ้าส าคญัของชาวเมือง Kandersteg  และยงัไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นหน่ึงในมรดกโลก 
(Unesco ) อิสระใหท่้านเดินเล่นตามอธัยาศยั  

 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง ริมทะเลสาบ  
จากนั้นน าท่านเดินเทา้กลบัมายงัสถานีเคเบ้ิลคาร์เพื่อลงสู่ดา้นล่าง  อิสระใหท่้านแวะเล่นเคร่ือง
เล่น Mountain Coaster หรือรถเล่ือนบนรางลงภูเขาใหท่้านไดส้นุกสนาน และปลอดภยัอีกดว้ย 
สามารถเล่นไดท้ั้งเด็กและผูสู้งอาย ุหากท่านสนใจสามารถสอบถามกบัทางหัวหนา้ทวัร์ (ไม่รวม
ในค่าทวัร์) 
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จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ BLAUSEE LAKE (BLUE LAKE) (ระยะทาง 40 กิโลเมตร ใชเ้วลา 
40 นาที) ทะเลสาบน้ีน ้าเทอร์ควอยส์  เป็นทะเลสาบของเอกชน ท่ีอยูใ่นเขต Bernese Oberland 
อยูร่ะหวา่งเมือง Frutigen และ Kandersteg เป็นท่ีๆใชไ้วส้ าหรับเพาะพนัธ์ุปลาเทราซ์ ดว้ยความ
สวยงามของทะเลสาบโดยมีจุดเด่นของสีน ้าทะเลสาบมีสีน ้าเขียวมรกตและมีความใสจน
มองเห็นพื้นดินดา้นล่างและสามารถมองเห็นปลาเทราซ์แหวกวา่ยในทะเลสาบอีกดว้ยจนไดข้ึ้น
ช่ือวา่ Blausee Blue Trout โดยยงัเปิดใหน้กัท่องเท่ียวสามารถตกปลาเทราซ์ไดอี้กดว้ย 

 
 อิสระใหท่้านเดินเล่นถ่ายรูปกบัทะเลสาบท่ีมีความสวยงามแห่งน้ี 
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ค ่า                    รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพกั  SUNSTAR GRINDELWALD HOTEL หรือระดบัเทียบเท่า 4 ดาว   

(หากโรงแรมเมืองกรินเดลวาร์ลเตม็ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิไปพกัเมืองขา้งเคียง) 

วนัที่ (7)       อนิเทอร์ลาเก้น - กรินเดลวาลด์  -  ยอดเขากรินเดลวาลด์  เฟียส  
  กรินเดลวาลด์   
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่หมู่บา้น อิเซลท์วาลด ์(Iseltwald ) หมู่บา้นเลก็ๆ สไตลส์วิสชาเล่ตแ์สน
สวยริมทะเลสาบสีเทอคอยส์ Lake Brienz  หมุ่บา้นแห่งน้ีมีช่ือเสียงดา้นวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามและ
มาโด่งดงัสุดๆจากซ่ีร่ียเ์กาหลีช่ือดงัอยา่ง Crash Landing On You ท่ีมาถ่ายท า ณ สถานท่ีแห่งน้ี 
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  น าท่านเดินเล่นชมหมู่บา้น Iseltwald ใหท่้านไดเ้ก็บภาพประทบัใจ เช่น สะพานท่าเทียบเรือ 
(ฉากพระเอกในเร่ืองนัง่เล่นเปียโน)  และมุมถ่ายท่ีมีฉากหลงัเป็นปราสาท Seeburg และเทือกเขา
เอลป์ 

 
จากนั้นน าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองกรินเดลวาลด์ (Grindelwald) โดยตวัเมืองตั้งอยูบ่นเทือกเขา
กรุงเบิร์น-แอลป์ (Bernese - Alps) อยูเ่หนือระดบัน ้าทะเล 1,034 เมตร น าท่านข้ึนกระเชา้สู่
ดา้นบน ท่ีความสูงระดบั 2,168 เมตร สู่ กรินเดลวาลด ์เฟียร์ส (Grindelwald First) ( สถานท่ีถ่าย
ท าละคร ลิขิตรัก)  พระเอกแห่งเขาดา้นกิจกรรมท่ีสนุกสนานต่ืนเตน้ สู่ยอดเขา  
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
น าท่านเดินเลียบหนา้ผาเฟียร์ส (First Cliff Walk by Tissot) ท่ีเลาะริมหนา้ผาสูงชมทศันียภาพ
ตระการตาของไอเกอร์ จนเดินสู่บริเวณจุดชมวิวพาโนราม่า โดยทิสโซต ์(Tissot) จุดชมวิวท่ีให้
ท่านไดพ้บสุดยอดทศันียภาพพาโนราม่า บนระเบียงชมวิวท่ียืน่ออกไปสัมผสัธรรมชาติ ความ
ยาวถึง 45 เมตร  

 
หรือท่านสามารถเดินไปชม ชมทะเลสาบ Bachalp lake ทะเลสาบเลก็ๆ สุดสวยบนยอดเขา ใช้
เวลาเดินประมาณ 1 ชม. ( ทะเลสาบจะเปิดใหช้มตั้งแต่กลางเดือน พ.ค. -  ต.ค.เท่านั้น หากท่าน
ไหนไม่สะดวกจะเดินไปสามารถเดินเล่นชมวิวหรือท ากิจกรรมต่างๆไดต้ามอธัยาศยั ) จากนั้นน า
ท่านเดินกลบัมา First Cliff Walk by Tissot) จากนั้นเชิญท่านอิสระตามอธัยาศยั จากนั้นใหท่้าน
อิสระตามอธัยาศยั  
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ท่านสามารถเลือกท ากิจกรรมต่างๆ มากมายซ่ึงจะมีปรับเปล่ียนในแต่ละฤดูกาล เช่น First Flyer  
( ไม่รวมในค่าทวัร์ )  

 
หรือกิจกรรม Trotti Bikes  ( ไม่รวมในค่าทวัร์ ) 

 
 จากนั้นอิสระใหท่้านเดินเล่นชมเมืองกรินเดลวาลด์ตามอธัยาศยั  
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง   
ที่พกั  SUNSTAR HOTEL GRINDELWALD หรือระดับเทียบเท่าระดับ 4 ดาว 

วนัที่ (8)        รถไฟหัวจักรไอน ้า BRIENZ ROTHORN BAHN - ซูริค 
เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรมท่ีพกั  

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองเบรียนซ์ (Brienz) น าท่านสู่สถานี Brienz-Rothorn-Bahn หรือ  
BRB ท่านจะไดช้มเส้นทางรถไฟหวัจกัรไอน ้าแบบพาโนรามา ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด ์
ซ่ึงเปิดใชง้านมาตั้งแต่ปี 1892 ดว้ยขบวนรถไฟเลก็หวัจกัรไอน ้า  
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โดยรถไฟจะพาเราข้ึนเขาสูงเพื่อชมทศันียภาพของทะเลสาบ Brienz อนัแสนงดงาม จนถึงจุดชม
วิวยอดเขาโรธอน ระดบัสูง 2,346 เมตร  

 

จุดชมวิวน้ีเราสามารถมองเห็นทิวทศัน์มุมกวา้งของดินแดนในเขตเบอร์นิสโอเบอร์แลนดไ์ดสุ้ด
สายตา วิวทะเลสาบเบรียนซ์สีเขียวอมฟ้าเบ้ืองล่าง โดยมียอดเขายงุเฟรา ไอเกอร์ และโฮซ์เกน 
เป็นฉากหลงั  ( เปิดบริการ 6 พ.ค.  – 22 ต.ค.2566) (หมายเหตุ ระหวา่งวนัท่ี 6 พ.ค. – 2 มิ.ย. 
รถไฟจะข้ึนไปถึงแค่สถานี Planalp เท่านั้น)  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
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  จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (Zurich) (ระยะทาง 103 กิโลเมตร ใชเ้วลา 1 ชัว่โมง 30 
นาที) เป็นเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดในสวิตเซอร์แลนด ์ตั้งอยู ่ท่ามกลางทะเลสาบซูริคซ่ึงเป็นทะเลสาบ
หลกัยาว 28 กม. กวา้ง 4 กม. และมีแม่น ้าลิมมตัเป็นแม่น ้าท่ีใหญ่ท่ีสุด เป็นเมืองทีมีช่ือเสียงระดบั
โลกและเป็นศูนยก์ลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวฒันธรรม ซูริคยงัเป็นเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตดีท่ีสุด
ในโลกและเป็นเมืองท่ีร ่ารวยท่ีสุดในทวีปยโุรป อีกทั้งเป็นเมืองท่ีมีค่าครองชีพแพงมากท่ีสุด
อนัดบั 2ในสวิตเซอร์แลนด ์ตามหลงัมาจากเมืองเจนีวา 

 
จากนั้นน าท่านชมวิวเมืองซูริก จากจุดชมวิวเมือง Linderhof Hill  ซ่ึงเป็นสวนสาธารณะกลางซู
ริค ท่ีท่านสามารถช่ืนชมไดจ้ากจุดน้ี  ซ่ึงเป็นหน่ึงในฉากสถานท่ีถ่ายท า ซ่ีร่ียด์งั Cash landing on 
you อีกดว้ย 
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จากนั้นน าท่านชมยา่นใจกลางเมืองเก่าแก่ของซูริค ดว้ยอาคารเก่าแก่ท่ีงดงามจากยคุศตวรรษท่ี 
19 และบนถนนหินกรวดท่ีคดเค้ียวก็เป็นท่ีตั้งของคาเฟ่ท่ีทนัสมยั มีร้านคา้ และหอศิลป์ อีกทั้ง
รายลอ้มไปดว้ยสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญัๆอยา่ง ยา่นการคา้ Bahnhofstrasse ตลอดจนชมวิวติด
แม่น ้า Limmat  จากนั้นอิสระใหท่้านอิสระชอ้ปป้ิง หรือเลือกเดินชมเมืองตามอธัยาศยั 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง   
ท่ีพกั RADISSON HOTEL ZURICH AIRPORT  หรือระดับเทียบเท่า 4 ดาว 

วนัที่ (9)    ซูริค -  สนามบิน – กรุงเทพฯ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมทีพ่กั 

จากนั้นไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านออกเดินทางสู่สนามบินซูริค เพื่อท าการเช็คอินและท าภาษี 
13.30 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย  เทีย่วบินที่ TG 971 

วนัที่ (10)  สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ   
05.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร โดยสวสัดิภาพ 

*** ขอบพระคุณท่ีใช้บริการของเรา และหวังว่าจะมีโอกาสรับใช้ท่านในคร้ังต่อๆไป *** 
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อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ 

พกัหอ้งคู่ 
เด็กต ่ากวา่ 12 
กบั 1 ผูใ้หญ่ 

เด็กมากกวา่  
7 ปี 

กบั 2 ผูใ้หญ่ 
มีเตียงเสริม 

เด็กต ่ากวา่ 7ปี 
กบั 2 ผูใ้หญ่ 
ไม่มีเตียง
เสริม 

พกัเด่ียว 
จ่ายเพิ่ม 

18 – 27 พฤษภาคม 2566 189,900 189,900 179,900 175,900 35,000 
1 – 10 มิถุนายน 2566  189,900 189,900 179,900 175,900 35,000 
15 -  24 กรกฎาคม 2566  189,900 189,900 179,900 175,900 35,000 
6 – 15 กรกฎาคม 2566  189,900 189,900 179,900 175,900 35,000 
14 – 23 กนัยายน 2566 189,900 189,900 179,900 175,900 35,000 
12 -  21 ตุลาคม 2566 189,900 189,900 179,900 175,900 35,000 

 

** การันตรี 15 ท่านออกเดินทาง  รับสูงสุด 20 ท่าน ** 
** หากต ่ากว่า 15 หรือทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกการเดินทาง ** 

เน่ืองจากกฎการเขา้พกัของโรงแรมในยโุรป บงัคบัใหเ้ด็กอายมุากกวา่ 7 ปีขึ้นไปจะตอ้งนอนมีเตียงเสริม 
บางโรงแรมเท่านั้นท่ีมีห้อง 3 เตียง หากเป็นผูใ้หญ่ 3 ท่าน เรียนแนะน าวา่เปิด 2 หอ้งจะสะดวกกวา่ 

** ท่านใดท่ีจะออกตั๋วภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทัวร์ก่อน มิเช่นนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ออกตั๋วไปแล้ว** 
** ราคาอาจมีปรับขึน้-ลง ตามราคาน ้ามันท่ีปรับขึน้-ลง แต่จะปรับตามความเป็นจริงท่ีสายการบินประกาศปรับ  

และท่ีมเีอกสารยืนยันเท่านั้น / ตั๋วกรุ๊ป เม่ือออกตั๋วแล้วเล่ือนไม่ได้ทุกกรณี**  

อตัรานีร้วม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั  (Economy Class)  แบบหมู่คณะ / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
2. ค่ารถโคช้ปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
3. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมท่ีระบุตามรายการหรือเทียบเทา่  
4. ค่าอาหารท่ีระบุตามรายการ 
5. ค่าเขา้ชมสถานท่ีทุกแห่งท่ีระบุตามรายการ  
6. ค่าวีซ่าท่องเท่ียวยโุรปแบบ Etats Schengen 
7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรม์ประกัน

อุบติัเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท 
8. ทิปคนขับรถในยุโรป วันละ 2 ยูโร / ท่าน / วัน  
9. พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พกั 
10. น ้าด่ืมท่านละ 1 ขวด / วัน  
 
อตัรานีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมจดัท าหนงัสือเดินทาง , แจง้เขา้แจง้ออกส าหรับผูท่ี้ไม่ไดถื้อหนงัสือเดินทางของไทย 
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2. ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีท่ีตอ้งการใบก ากบัภาษี 
3. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอ่ืนๆ  เช่น ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ 
4. ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษ 

 

การจองและการช าระ  
a. กรุณาช าระมัดจ าท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วัน   
b. จากวันจองและช าระส่วนท่ีเหลือก่อนเดินทาง 14 วัน 
c. กรุณาจัดเตรียมเอกสารและหนังสือเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 25 วัน   

 
หมายเหตุ 

*** กรณวีีซ่ายังไม่ทราบผลก่อนเดินทาง 15 วันท าการ ทางบริษัทฯต้องขอเกบ็ค่าทัวร์ท้ังหมดก่อนตามก าหนด 
เง่ือนไขการช าระเงิน แต่หากวีซ่าของท่านไม่ผ่านการพจิารณาจากทางสถานฑูต ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดกต็าม  
ทางบริษัทจะคืนเงินค่าทัวร์ให้ท่าน โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช่จ่ายท่ีเกดิขึน้จริงเท่านั้น 

*** หากท่านจองและส่งเอกสารในการท าวีซ่าเข้าประเทศล่าช้า ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกบัทางสารการบิน  
และผลของวีซ่าของท่านไม่ผ่าน บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่ามัดท้ังหมด 

 
 
การยกเลิก 
- ยกเลิกการเดินทาง 31 วนั ไม่เกบ็ค่าใชจ้่าย (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 45 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 – 30 วนั หกัค่ามดัจ า 20,000 บาท (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 26-44 วนั) 
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-15 วนั ไม่คืนมดัจ า (30,000)  (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 20- 25 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  6 -9 วนั  หกัค่าใชจ้่าย 75%  ของราคาทวัร์ (ช่วงหนา้เทศกาลวนัหรือหยดุยาว เช่น  เป็น 4- 19 วนั) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง  5  วนั  หกัค่าใชจ้่าย 100 %  ของราคาทวัร์  
- ผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้ – ออกเมืองได ้เน่ืองจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจา้หนา้ที หกัค่าใชจ้่าย 100% 
- กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดรั้บการอนุมติัจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผา่น) และท่านไดช้ าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแลว้ 
 ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการหกัค่าบริการค่าย่ืนวีซ่า และค่าใชจ้่ายบางส่วนท่ีเกิดขึ้นจริงเป็นกรณีไป อาทิ กรณี 
 ออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ หรือไดช้ าระค่าบริการในส่วนของทางเมืองนอก เช่น โรงแรม, รถไฟ ฯลฯ ไปแลว้ ทางบริษทั 
 ขอสงวนสิทธ๋ิในการหกัเก็บค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นแลว้กบัท่านเป็นกรณีไป 

***** การยกเลิก ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าทุกๆ กรณี ***** 

        *****เม่ือท่านจองทวัร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเง่ือนไขที่บริษัทฯแจ้งข้างต้น *** 

 
ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองตั๋วเคร่ืองบิน 
◊ ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป หากตอ้งการเลือนวนัเดินทางกลบั ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยส่วน
ต่างของสายการบิน และบริษทัทวัร์เรียกเก็บ และการจัดท่ีนั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ซ่ึงทางบริษทั มาสามรถเขา้ไป
แทรกแซงได ้ 
◊ กรณียกเลิกการเดินทาง ไดท้  าการออกตัว๋เคร่ืองบินไปแลว้ (กรณีตัว๋ Refund) ผูเ้ดินทางตอ้งรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
ข้อมูลเพิม่เตมิ เร่ืองโรงแรมที่พกั 
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 ◊ เน่ืองจากการวางแปลนแบบหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั อาจท าใหห้้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ

ห้องพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจไม่ติดกนั 

 ◊ โรงแรมหลายแห่งในยโุรปจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภูมิต ่า เคร่ืองปรับอากาศจะมีในช่วง 

ฤดูร้อนเท่านั้น 

 ◊ กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพกัในโรงแรมเตม็ บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิในการ

ปรับเปล่ียน หรือยา้ยเมืองเพือ่ให้เกิดความเหมาะสม 

  ◊ โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะ Traditional Building ห้องท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัด และไม่มีอ่างอาบน ้า ซ่ึงอยูใ่นการ

ออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆและแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนัดว้ย หากท่านตอ้งการความสะดวกสบายและหห้องใหญ่กว่า ท่าน

สามารถจ่ายเพ่ิมเป็นห้องแบบ Double Single Use ได ้

   ◊  การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของสถานฑูต ทางบริษทัไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งใดๆทั้งส้ิน ทั้งน้ีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวย

ความสะดวกให้แก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น เงินค่าสมคัรยื่นวีซ่า ทางสถานฑูตเป็นผูเ้กบ็ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่าน ไม่ผ่าน 

ทางสถานฑูตจะไมค่ืนเงินค่าวีซ่า และค่าบริการจากตวัแทนยื่นวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งส้ิน และทางสถานฑูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่ตอบเหตผุลของการ

ปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี 

      ◊ กรณีที่ท่านวีซ่าผ่าน แต่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ได ้เน่ืองจากผูเ้ดินทางท่านอืน่ในกลุม่โดนปฎิเสธวีซ่า ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืน

เงินค่าวซ่ีาและค่าบริการจากตัวแทนย่ืนให้กับท่าน เน่ืองจากเป็นค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นโดยสถานฑูตเป็นผูเ้รียกเก็บ และท่านสามารถน าวีซ่าไปใช้

เดินทางได ้หากวีซ่ายงัไม่หมดอาย ุ

 

 

ข้อมูลเพิม่เติม เร่ืองกระเป๋า 
     ◊   ส าหรับน ้าหนกัของกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตใหน้ าขึ้นเคร่ืองไดต้อ้งมีน ้าหนกัไมเ่กิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่

เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) X 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) X 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

    ◊ส าหรับน ้ าหนักกระเป๋าท่ีทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใตท้้องเคร่ืองบิน คือ 30 กิโลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสารชั้นประหยดั/Economy 
Class Passenger) การเรียกค่าระว่างน ้าหนกัเพ่ิมเป็นสิทธ์ของสายการบินท่ีท่านไม่อาจปฎิเสธได ้(ตอ้งช าระในส่วนท่ีโดนเรียกเก็บเพ่ิม) 
     ◊ ทางบริษทัฯไม่รับผิดชอบกรณีเกิดการสูญเสีย,สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผูโ้ดยสาร 
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ใบกรอกรายละเอยีด เพ่ือขอวซ่ีา 
(กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาองักฤษทุกช่องนะครับ จะต้องน าไปท าคิวย่ืนวีซ่า) 

ช่ือโปรแกรมทัวร์ ........................................................................เดินทางวันท่ี ...................................................................... 
1. Surname (นามสกลุผูย้ื่น) ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2. First name (ชื่อแรกผูย้ื่น) ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. นามสกลุ ก่อนสมรส / หรือ นามสกลุเดิมก่อนเปล่ียนใหม่ ………………………………………………………………………………………… 

4. Sex (เพศ)   ……………………………………………………   3.1 Status (สถานภาพ)  ………………………………………………………… 

5. Date of Birth(วนัเกดิผูย้ื่น) ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

6. Place of Birth(สถานท่ีเกดิ) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Passport No. (เลขพาสปอรต์) ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Issue date (วนัออกพาสปอรต์) ………………………………………………………………………………………………………………………. 

9. Expiry date (วนัหมดอายพุาสปอรต์) ………………………………………………………………………………………………………………. 

10. Occupation (อาชีพผูย้ื่น) …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

11. Name of Company / School (ชื่อสถานท่ีท างาน/โรงเรยีน ผูย้ื่น)  ………………………………………………………………………… 

12. Company/School address (ที่อยู่สถานท่ีท างาน/โรงเรยีน ผูย้ื่น)  …………………………………………………………………………. 

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

13.  Company /School Tel (เบอรโ์ทรศพัทท์ี่ท  างาน/โรงเรยีน ผูย้ื่น) ..…………………………………………………………………………… 

14. Postal code (รหสัไปรษณียท์ี่ท  างานผูย้ื่น) ………………………………………………………………………………………………………… 

15. Home address (ที่อยู่บา้นผูย้ื่น) …………………………………………………………………………………………………………………….. 

16. Mobile/โทรศพัทม์ือถือ ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

17. Postal code (รหสัไปรษณียบ์า้นผูย้ื่น) …………………………………………………………………………………………………………….. 

18. Schengen visa issued during the past 3 Years(วซี่าเชงเกน้ท่ีเคยไดร้บัภายใน 3 ปีที่ผ่านมา) 

Country (ประเทศ)  Date of issue วนัท่ีไดร้บัวซี่า  Date of Expiry วนัหมดอายวุซีา่ 

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

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

 

19. Fingerprints collected previously for the purpose of applying for a Schengen visa (ท่านไดท้  าการบนัทึก
ลายน้ิวมือของท่านเพื่อจุดประสงคก์ารท าวีซ่าเชงเกน้หรือไม่ ใน 59 เดือนท่ีผา่นมา ใช่หรือไม่ ………………………….. 

ถา้ใช่ ระบวุนัที่บนัทึกลายนิว้มือ ………………………………………………….. 

20. ระบหุมายเลขวีซา่เชงเกน้ล่าสดุ (ถา้ม)ี ………………………………….……………………………….……………………………….……………. 
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