
Best of Swiss 7D/TG (ตามรอยเสด็จ), Sep, Nov-Dec2017    1 

 
 

BEST OF  SWISS  7 DAYS 
ข้ึน 2 เขาดงั ทิทลิส และ โรเชอร ์เดอ เนย ์

ซูริค-เวเว่ย-์ล่องเรือทะเลสาบ-มองเทรอซ-์ชมทศันียภาพบน โรเชอร ์เด เนย-์ 
ตามรอยเสดจ็ในหลวงรชักาลท่ี 9-โลซานน์-ชาฟฮาวเซ่น-น ้าตกไรน์- 

นัง่กระเช้าขึ้นยอดเขาทิตลิส 

โดยสายการบินไทย (TG) 
 

Zurich  เมอืงศูนยก์ลางทางดา้นการคา้และธุรกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ 
Rhine Falls น ้าตกทีเ่ตม็ไปดว้ยสายน ้ าเยน็ฉ า่ตลอดปี ตัง้อยูบ่นเขตเมอืงชาฟฮาวเซ่น  
Montreux  เมอืงสวยทางใตข้องสวสิรมิทะเลสาบเลอมงัค ์เป็นทีต่ ัง้ของปราสาทชลิยอง และมหีลกัฐานใน

การก่อสรา้งมาตัง้แต่ศตวรรษที ่13 
Lausanne  เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยโบสถท์ีม่สีถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในสวสิ และเป็นเมอืงทีช่าวไทย

รูจ้กัดใีนสวสิ นอกจากเป็นเมอืงทีป่ระทบัของสมเดจ็ย่าแลว้ ยงัเป็นเมอืงทีพ่ระบาทสมเดจ็พระ
เจา้อยูห่วัทรงส าเรจ็การศกึษาดว้ย 

Titlis ยอดเขาทติลสิ ซึง่ยอดเขาทติลสิมคีวามสงู 3,239 เมตร ซึง่เป็นจดุสงูสุดในพรมแดนของเมอืง
แองเกลิเบริก์ เมอืงเลก็ๆ ตัง้อยูบ่นเขาสงูลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์  

Rochers de Naye  ยอดเขามคีวามสงู 2,042 เมตร อยูใ่นเทอืกเขาสวสิแอลป์ สามารถชมววิของเมอืงมอง 
 เทรอซ ์ววิของปราสาทชลิยองและทะเลสาบเจนีวา 

 

ก าหนดการเดินทาง   04-10 ก.ย./ 18-24 ก.ย. / *06-12 พ.ย./ *20-26 พ.ย.2560 
 *27 พ.ย.-03ธ.ค./ *01-07 ธ.ค. / *03-09 ธ.ค. 2560      

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ 

21.30น.  นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร ์สายการบินไทย 

เคาน์เตอร ์D7-12  เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
 

วนัทีส่อง  ซูริค - โลซานน์ 
00.35 น. ออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG970  
07.50 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทางและตรวจรบัสมัภาระ  
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จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางท่องเทีย่วโดยรถโคช้ปรบัอากาศคณุภาพด ีเดนิทางสู ่เมืองโลซานน์ (ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ณ เมอืงโลซานน์แหง่นี้เป็นเมอืงทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา
ภมูพิล พรอ้มดว้ยพระศรนีครนิทราบรมราชชนนี สมเดจ็พระเจา้พีน่างเธอ เจ้าฟ้ากลัยานวิฒันาฯ และ
พระบาทสมเดจ็พระปรเมนทรมหาอานนัทมหดิลฯ ไดเ้สดจ็มาประทบัและทรงศกึษาเมือ่ครัง้เยาวว์ยั 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บา่ย  น าทา่นชมทศันียภาพของตวัเมอืงเกา่ของโลซานน์ น าทา่นชมและถ่ายรปูภายนอกกบั โรงเรียน  

Ecole Nouvelle de la Suisse Romande โรงเรยีนในระดบัชัน้มธัยมของพระองคท์า่น ซึง่
หลงัจากสมเดจ็พระบรมราชชนกทวิงคตในปี พ.ศ. 2472 ขณะนัน้ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา
ภมูพิลอดุลยเดช รชักาลที ่9 ซึง่ขณะนัน้มพีระชนมายไุมถ่งึสองพรรษา ไดท้รงประทบัอยูเ่มอืงไทย 
กระทัง่มพีระชนมาย ุ5 พรรษา จงึทรงเขา้ศกึษา ณ โรงเรยีนมาแตรเ์ดอ ีกรงุเทพฯ กระทัง่ปี พ.ศ. 
2476 จงึเสดจ็ไปประทบั ณ เมอืงโลซานน์ สวติเซอรแ์ลนด ์พรอ้มดว้ยสมเดจ็พระบรมราชชนนี 
พระเชษฐภคนิีและพระเชษฐา เพือ่ทรงศกึษาต่อในชัน้ประถมศกึษา ณ โรงเรยีนเมยีรม์องต ์กอ่นเขา้
ศกึษาในระดบัมธัยมศกึษาทีโ่รงเรยีนแหง่นี้  จากนัน้น าทา่นชมและถ่ายรปูกบัอาคาร Palais de 

Rumine ซ่ึงในอดีตเคยเป็นอาคารมหาวิทยาลยัโลซานน์ ทีส่มเดจ็พระเจา้พีน่างเธอเจา้ฟ้ากลัยา
นิวฒันาฯ พระบาทสมเดจ็พรเจา้อยูห่วัอานนัทมหดิลฯ และพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ทรงส าเรจ็
การศกึษาทีน่ี่ซึง่ปัจจุบนัเป็นพพิธิภณัฑแ์หง่เมอืงโลซานน์  จากนัน้น าทา่นชมสถานทีท่ีท่รงประทบั
เมือ่สมยัทีย่งัทรงพระเยาว ์บนถนนทิสโซต ์Tissot ซึง่เป็นอพารท์เมน้ทห์มายเลข 16 ทีค่รอบครวั
มหดิลเสดจ็ฯ ไปประทบัเมือ่แรกไปถงึ โดยทรงใชเ้ป็นทีป่ระทบัในชว่งปี 2476-2478 โดยเป็นแฟล็
ตหา่งจากตวัเมอืงเลก็น้อย สมเดจ็พระพีน่างฯ ทรงนิพนธถ์งึแฟลต็นี้ไวว้่า “เป็นตกึขนาดใหญ่ 
มแีฟลต็หลายชดุ แมเ่ชา่ทีช่ ัน้ล่าง เพราะเกรงว่าลกูๆอาจรบกวนคนทีพ่กัอยูข่า้งใตด้ว้ยการวิง่หรอื
กระโดด ใตแ้ฟลต็ของเรายงัมโีรงรถอกี” ในอดตีดา้นหลงัเป็นสวนซึง่พระเจา้อยูห่วัทัง้สองพระองค์
โปรดทีจ่ะมาเล่นและทรงหดัจกัรยานทีน่ี่ดว้ย ถดัไปเป็นถนนคอืถนนอาวองต ์โพสต ์Avant Poste 
ทีถ่นนแหง่นี้ คอืแฟลตเลขที ่19 ซึง่เป็นสถานทีท่ีส่มเดจ็พระบรมราชชนนีเสดจ็ประทบัตัง้แต่ปี 2493 
หลงัจากพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงราชาภเิษกกบัสมเดจ็พระนางเจา้ฯ เพราะสมเดจ็พระบรม
ราชชนนีมพีระประสงคใ์หท้ัง้ 2 พระองคม์คีวามเป็นสว่นตวั จงึทรงยา้ยมาประทบัทีน่ี่ สมเดจ็ยา่ทรง
เลอืกทีน่ี่เพราะอยูใ่กลส้วนสาธารณะ และทรงเลอืกอยูช่ ัน้บนสดุเพือ่ป้องกนัการรบกวนและไม่
ตอ้งการใหใ้ครอยูบ่น  จากนัน้น าทา่นถ่ายรปูกบัศาลาไทย ทีร่ฐับาลไทยสง่ไปตัง้ในสวนสาธารณะ
ของเมอืงโลซานน์ ตัง้อยูใ่นสวนสาธารณะทีม่รีปูปัน้ลงิ 3 ตวั ปิดห ูปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานทีท่รง
โปรดของในหลวงเมือ่ทรงพระเยาว ์“ศาลาไทย” แหง่นี้ ตัง้อยูท่ีส่วนสาธารณะเดอน็องต ูสรา้งขึน้เพือ่
เทดิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯ และเพือ่เฉลมิฉลองวาระส าคญัในปี 2549 สองวาระ 
คอื วโรกาสทีพ่ระบาทสมสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัฯทรงครองสริริาชสมบตัคิรบ 60 พรรษา และการ
ด าเนินความสมัพนัธท์างการทตูระหว่างราชอาณาจกัรไทยกบัสมาพนัธรฐัสวสิครบ 75 ปี   กระทรวง
การต่างประเทศและสถานเอกอคัรราชทตู ณ กรงุเบริน์ ไดเ้ลอืกเมอืงโลซานเป็นสถานทีต่ัง้ศาลาไทย 
เนื่องจากเป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัทางประวตัศิาสตรค์วามสมัพนัธไ์ทย – สวสิ ดว้ยเป็นสถานที่ๆ
พระมหากษตัรยิไ์ทยสองพระองค ์รชักาลที ่8 และรชักาลที ่9 ประทบั พรอ้มดว้ยสมเดจ็พระศรนีครนิ
ทราบรมราชชนนี และสมเดจ็พระพีน่างเธอเจา้ฟ้ากลัยาณิวฒันา กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร ์
ในชว่งปี 2476-2494 เป็นเวลาถงึ 18 ปี กอ่นเสดจ็นิวตัประเทศไทยเป็นการถาวร 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
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  จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม Novotel Bussigny Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีส่าม  โลซานน์-เวเว่ย-์มองเทรอซ์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

จากนัน้น าทา่นเดนิทางต่อสู่เมืองเวเว่ย ์เมอืงทีต่ ัง้อยูบ่นชายฝัง่ทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา 
ต่างกข็นานนามใหเ้มอืงเวเว่ย ์เป็นไขม่กุแหง่รเิวยีรา่สวสิ  ทีแ่มแ้ต่ศลิปินตลกชือ่ดงัแหง่ฮอลลวีูด้    
ชาล ีแชปลนิ ยงัหลงไหลและไดอ้าศยัอยู่ทีเ่มอืงนี้ในบัน้ปลายชวีติ น าท่านล่องเรือชมความงาม
ของทะเลสาบและทศันียภาพอนังดงาม กอ่นน าทา่นเดนิทางต่อโดยรถโคช้ สู่เมืองมองเทรอซ ์
เมอืงสวยทางใตข้องสวสิ รมิทะเลสาบเลอมงัค ์และเป็นทีต่ัง้ของปราสาทชลิยอง ทีต่ ัง้อยูร่มิทะเลสาบ 
และมหีลกัฐานในการกอ่สรา้งมาตัง้แต่ศตวรรษที ่13 และยงัคงอนุรกัษ์ไวไ้ดอ้ยา่งสมบรูณ์แบบ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าทา่นถ่ายรปูภายนอกกบัปราสาทชลิยอง Chillon Castle ปราสาทโบราณอายกุว่า 800 ปี สรา้ง

ขึน้บนเกาะหนิรมิทะเลสาบเจนีวา ตัง้แต่ยคุโรมนัเรอืงอ านาจโดยราชวงศ ์Savoy โดยมจีุดมุง่หมาย
เพือ่ควบคมุการเดนิทางของนักเดนิทางและขบวนสนิคา้ทีจ่ะสญัจรผา่นไปมาจากเหนือสูใ่ตห้รอืจาก
ตะวนัตกสูต่ะวนัออกของสวติเซอรแ์ลนด ์จากนัน้น าทา่นชมเมอืงตากอากาศรมิทะเลสาบเจนีวาทีม่ ี
ชือ่เสยีง เยา้ยวนใหน้กัทอ่งเทีย่วเขา้มาพกัผอ่น ดว้ยความเงยีบสงบของตวัเมอืงกบับรรยากาศทีส่ดุ
แสนสบาย น าทา่นชมสวนดอกไมแ้ละรปูปัน้ของเฟรดดี ้เมอรค์รู ี ่นกัรอ้งวงควนีเจา้ของบทเพลง we 

are the Champion ซึง่ถดัไปเป็น Casino Barrière de Montreux โดยตรงขา้มกบัคาสโินคอื Tour 

d'Ivoire ตกึสงูทีส่ดุของมองเทรอซส์รา้งมาตัง้แต่ปีค.ศ. 1962 มจี านวนชัน้ทัง้หมด 29 ชัน้ ใชเ้ป็นที่
พกัอาศยัอกีดว้ย 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี  
  จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม  Villa Toscane Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัทีสี่ ่  มองเทรอซ์-นัง่รถไฟข้ึนเขา Rochers de Naye 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นนัง่รถไฟขึน้เขา Rochers de Naye ยอดเขามคีวามสงู 2,042 เมตร อยู่ใน
เทอืกเขาสวสิแอลป์ ใหท้า่นไดช้มววิของเมอืงมองเทรอซ ์ววิของปราสาทชลิยองและทะเลสาบเจนีวา
อยูเ่บือ้งล่างผา่นหน้าต่างของรถไฟทีค่่อยๆวิง่ไต่เขาจนกระทัง่ถงึยอดเขา อสิระใหท้า่นชืน่ชมและ
ถ่ายรปูกบัความงดงามของเทอืกเขาแอลป์ตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืง
มองเทรอซ์ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง  
บา่ย น าทา่นเดนิเลน่ชมเมอืงมองเทรอซ ์เมอืงพกัตากอากาศและศนูยก์ลางของการศกึษาวชิาการโรงแรม

อนัเลื่องชือ่และไดร้บัความนิยมสงูสดุแหง่หนึ่งของยโุรป รายลอ้มดว้ยภเูขาแอลป์และทะเลสาบเลอมงั
หรอืเจนีวา มชีือ่เสยีงดา้นสปา อากาศไมห่นาวจดั มตีน้ปาลม์และคาเมเลยีขึน้เป็นทวิแถวอยูร่มิถนน
เลยีบทะเลสาบ นอกจากนี้มองเทรอซย์งัมชีื่อเสยีงเป็นทีรู่จ้กัในกลุ่มคนทีม่คีวามรกัในเสยีงเพลง 
เพราะในทกุๆฤดรูอ้นของทกุปีจะมกีารจดังานมหกรรมดนตรทีีม่คีวามยิง่ใหญ่ระดบัโลก Monteux 

Jazz Festival จนไดร้บัการเรยีกขานว่าเป็นนครหลวงแหง่แจซ็ ชมความงดงามของอาคารบา้นเรอืน
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ตามเขตเมอืงเกา่ซึง่มคีวามงดงามไมแ่พส้ว่นอืน่ๆของเมอืง และอยา่พลาดไปชมววิของทะเลสาบเจนี
วาตอนพระอาทติยต์กดนิซึง่งดงามมากๆ 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ.ภตัตาคารจนี 
  จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม  Villa Toscane Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
 

วนัทีห้่า  มองเทรอซ์-แองเก้ิลเบิรก์-ข้ึนยอดเขาทิตลิส-ชาฟเฮาเซ่น-ซูริค 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองแองเกิลเบิรก์ เมอืงเลก็ๆ บนเขาสงู อยูใ่นรฐัออ็บวลัเดนิ สวติเซอรแ์ลนด ์

ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ ชืน่ชมทศันียภาพทีส่วยงามของหุบเขาแอลป์จนถงึสถานีกระเชา้หรอืเคเบิล้
คาร ์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง) ให้ท่านได้มีโอกาสสมัผสักบัการนัง่กระเช้ารุ่นใหม่ใน
หลากหลายแบบ กระเช้าขนาด 6-8 ท่ีนัง่ต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่และกระเช้าท่ีหมนุรอบ
ตวัเองไปด้วยในขณะท่ีเคล่ือนท่ี เพ่ือให้ท่านจะได้ช่ืนชมกบัวิวสวยๆ ในแบบ 360 องศา จนถงึ
บน ยอดเขาทิตลิส ทีม่คีวามสงูถงึ 3,020 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ชมทศันียภาพอนังดงามกบัหมิะ
ปกคลุมตลอดปี  

เท่ียง       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา 
บา่ย น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมืองชาฟเฮาเซ่น ท่ีตัง้ของน ้าตกไรน์ น ้าตกทีม่ขีนาดใหญ่และสวยงามทีส่ดุ

แหง่หนึ่งของยโุรป ใหเ้วลาทา่นเดนิเล่นถ่ายรปูพรอ้มกบัสดูอากาศบรสิทุธิข์องสวสิอยา่งเตม็ที ่กอ่น
ออกเดนิทางต่อสู ่เมืองซูริค เมอืงใหญ่ศนูยก์ลางธุรกจิ การคา้ การเงนิ การธนาคาร  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ.ภตัตาคารไทย 
  จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม  Sheraton Zurich Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

  

วนัทีห่ก  ซูริค 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

อสิระพกัผอ่นตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบินซูริค 
13.30 น. ออกเดินทางจากนครซูริค โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG971 
 

วนัทีเ่จด็  กรงุเทพฯ 
05.30 น. เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ..โดยสวสัดิภาพ... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Best of Swiss 7D/TG (ตามรอยเสด็จ), Sep, Nov-Dec2017    5 

อตัราค่าเดินทาง  04-10 ก.ย./ 18-24 ก.ย. / *06-12 พ.ย./ *20-26 พ.ย.2560 
*27 พ.ย.-03ธ.ค./ *01-07 ธ.ค. / *03-09 ธ.ค. 2560 

  

 

  

เบสออฟ สวิตเซอรแ์ลนด ์7 วนั  (TG)  

ตามรอยในหลวงรชักาลท่ี 9 
4-10 ก.ย./18-24 ก.ย.60 

*6-12 พ.ย. / *20-26พ.ย. /  
*27พ.ย. - 3 ธ.ค. / *1-7 ธ.ค. /  

*3-9 ธ.ค.60 
ผูใ้หญ่ ทา่นละ 57,900 58,500 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ทา่น 55,900 56,500 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น (เสรมิเตยีง) 52,900 53,500 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 9,900 8,900 
ราคาไมร่วมตัว๋ 39,900 38,900 
 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและบริการด้านเอกสาร ท่านละ 3,500 บาท // ค่าทิปคนขบั และ 
ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท (ค่าใช้จ่ายวีซ่าและทิปช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนออกเดินทาง) ** 

 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 
หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า 

หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการ

จดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็
ในการด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิว
มือ 

 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ ช าระค่าธรรมเนียมในการท าตัว๋อยู่ต่อท่ีสนามบินเดิมได้ไม่เกิน 7 วนั นับจาก
วนัท่ีเดินทางออกจากต้นทาง ค่าธรรมเนียม 4,500 บาทต่อท่าน แต่ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัในวนันัน้ๆ จะสามารถ
ยืนยนัการเดินทางได้ และการย่ืนวีซ่าจะต้องแยกย่ืนวีซ่าเด่ียว ประกนัต่างๆ ผู้เดินทางจะต้องซ้ือเพ่ิมเติม
เพ่ือให้ครอบคลุมกบัวนัท่ีเดินทาง ซ่ึงค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีไม่รวมในราคาทวัร ์

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋โดยสารแล้ว แล้วเดินทางไม่พร้อมหมู่คณะ ตรวจสอบตารางการเดินทางของท่านว่ามีการ
พ านักอยู่ในประเทศอ่ืนมากกว่าในประเทศสวิตเซอรแ์ลนดห์รือไม่ หากมีและระยะเวลาในการพ านักนาน
กว่าในเขตประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ท่านจะต้องด าเนินการย่ืนวีซ่าท่ีประเทศนัน้ๆ แทน โดยท่านจะต้อง
ด าเนินการด้วยตนเอง โดยค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการย่ืนวีซ่าประเทศนัน้ๆ ไม่ได้รวมในราคาทวัร์
เช่นเดียวกนั 
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อตัราน้ีรวมบริการ 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทยเสน้ทาง กรงุเทพฯ-ซรูคิ-กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นต่อหนึ่งหอ้ง) 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ, คา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการและคา่รถรบัสง่ระหวา่งน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ซึง่เดก็อายตุ ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายเุกนิ 75 ปี

ไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) 
คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ 
วนัที ่ 11 พ.ค.2560  (ออกตัว๋หลงั 19 ก.ย.2560 เป็นต้นไป ค่าน ้ามนัปรบัขึ้นท่านละ 1,600 บาท ตามค่าปรบั
เรียกเกบ็เพ่ิมจากบริษทัการบินไทย การแจ้งปรบัขึ้น ณ วนัท่ี 17 ส.ค.2560) 
 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อทา่น) 
 คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี 

หรอืคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้โดยมไิดค้าดหมาย 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการด้านเอกสาร ช าระเพ่ิมท่านละ 3,500 บาท โดยช าระพร้อม

ค่าทวัรก่์อนเดินทาง 
 ทิปพนักงานขบัรถและหวัหน้าทวัร ์เพ่ิมท่านละ 1,500 บาท โดยช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง 
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋าทา่นละ 1 ใบ เทา่นัน้ กรณีทีโ่รงแรมมใีหบ้รกิาร 
 ทปิหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไปพรอ้มคณะ ทา่นละ 700 บาท 
 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งท่าน ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะ
ขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่ามดัจ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทัก่อนเดนิทางอย่างน้อย 45 วนัท าการ มฉิะนัน้บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ

ทัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิ ผูโ้ดยสารตอ้งช าระค่ามดัจ าที ่ 20,000.- บาท และค่าวซี่าตามที่

สถานทตูเรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด วซ่ีาผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครื่องบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจ า  
 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้



Best of Swiss 7D/TG (ตามรอยเสด็จ), Sep, Nov-Dec2017    7 

o บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
o บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นความรบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจาก

สายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหาย
หรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นที่
เกนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

o หากเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม่ เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้ขอใหพ้จิารณาก่อน
การจองทวัร ์

 
ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า 
เครื่องปรบัอากาศทีม่จีะบรกิารใหใ้นช่วงฤดรูอ้นเท่านัน้  

3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง
อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าท่ีสถานทตูสวิตเซอรแ์ลนด)์   
ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วนั 
- ผูย้ื่นค ารอ้งต้องแสดงตวัและสแกนน้ิวมอื ณ วนันัดหมายยื่นค ารอ้งท่ีศนูยย์ื่น 
- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทูตและศนูยย์ืน่ 
- รปูถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องท าการถ่ายใหม่ท่ีศนูยย์ื่น โดยผูย้ื่นค ารอ้งต้องช าระเงินค่าถ่ายรปูด้วยตนเอง 
- การถ่ายส าเนาเอกสารใด  ผูย้ื่นค ารอ้งช าระเงินด้วยตนเอง 
- ผูย้ื่นค ารอ้ง กรณุาส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ีเป็นปัจจบุนัท่ีสุด พรอ้มกรอกข้อมูลเบือ้งต้นส าหรบัเพื่อใช้ในการ
ท านัดหมาย กรณุากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง พรอ้มเบอรโ์ทร.ท่ีสามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอรโ์ทร.ผูแ้ทน 
ยกเว้น ผูย้ื่นค ารอ้งสูงอายุมาก  หรอืเดก็เลก็มาก  
- เอกสารต้นฉบบัท่ีเป็นภาษาไทย อาทิ ส าเนาหนังสือรบัรองบริษทั/กิจการรา้นค้า, ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเดก็), 
ส าเนาสูติบตัร (กรณีผูท่ี้อายุต า่กว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาทะเบียนหย่า, ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, ส าเนาใบ
เปล่ียนนามสกลุ จะต้องถกูแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะบริการท่าน ยกเวน้ ส าเนาหนังสือสญัญาซ้ือ
ขาย/สญัญากู้/สญัญาอาชีพพิเศษท่ีมีเน้ือหาระบุเจาะจง กรณุาใช้บริการศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพือ่หลีกเล่ียง
ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผูย้ื่นค ารอ้งจะต้องช าระด้วยตนเอง 

 
o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

o รปูถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ านวน 2 รปู เน้นหน้าใหญ่  (ขนาดรปูหน้าเท่ากบัใน 
หนังสือเดินทาง)   
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรปูลงบนวซี่า   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใสห่มวก ** 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 15 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุมากกว่า 15 ปี แต่ไม่เกนิ 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัร

ดว้ยและกรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
o ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชื่อ 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน เป็นตน้ 
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- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชุด 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ) หรอื ส าเนาสมุดรายงานประจ าตวันกัเรยีนหรอืส าเนาบตัรนกัเรยีน กรณีเป็นเดก็เลก็  
 

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช ้Statement ทีอ่อกจากธนาคาร มรีายละเอดียเจา้ของบญัช ีหมายเลขบญัช ีประเภทบญัช ีทีถ่กูตอ้ง ยอ้นหลงั 6 

เดอืนและปรบัยอดเป็นปัจจุบนัทีส่ดุ ไม่เกนิ 15 วนันบัจากวนัยื่นวซี่า 
- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่มหรอื 1 บญัช ีกรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ยหรอื statement 

บญัชอีื่นร่วมดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า เป็นตน้ 
- กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในการยืน่ขอวซี่า ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลใน

ครอบครวัดว้ย  แต่อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่า
จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าจะตอ้งท าจดหมายรบัรองการเงนิ
พรอ้มระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองบดิาหรอืมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิ
จากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอ
ตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ
กบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มชีแ้จงระบุความสมัพนัธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที่
อาจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปล
เป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
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*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็้องช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

 *** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                  
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 

กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
 

 

 

1.  ช่ือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม กอ่นแตง่งาน (ภาษาไทย).................................................... 

หมายเลขหนังสือเดินทาง ......................................  วนัเกิด .............................................. 

วนัออกหนงัสือเดินทาง ..........................................  วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ............................................ 

หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน .................................................  สถานที่ เกิด ............................................ 

2.  สถานภาพ       โสด       แตง่งานจดทะเบียน         แตง่งานไมจ่ดทะเบียน         หยา่          

 หมา้ย 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล.................................................................................. 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ....................................... 
 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนั(ภาษาองักฤษ)......................................................................................................................... 
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 รหสัไปรษณีย ์     โทรศพัทบ์า้น - -

    โทรศพัทมื์อถือ - -  

     
 

5.  ช่ือสถานที่ ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

6.  ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

 

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

ต าแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................................... 

 โทรศพัท ์ - -      หมายเลขตอ่ภายใน 

(ถา้มี)          
 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครั้งน้ี (ระบุ)...................................          

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปครั้งสุดทา้ยหรือไม ่    ไมเ่คย       เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

    ตัง้แตว่นัท่ี - -    ถึงวนัท่ี -

-    รวม       วนั 

 


