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Hilight SWISS  
ไฮไลท ์สวิส 7 วนั 4 คืน 

บินตรงซรูคิ ข้ึนทิทลิส ชมน ้ำตกไรน ์เท่ียวบำ้นเกิดชำลีแชปลิน  

ชมศำลำไทยในโลซำนน ์

ซรูคิ-ชำฟฮำวเซน่-น ้ำตกไรน-์ลเูซิรน์- เจนิวำ-มองเทรอซ-์ 

โลซำนน-์เวเว่ย-์ ชอ้ปป้ิงอินเทอรล์ำเกน้-ยอดเขำทิทลิส-เบิรน์-ซรูคิ 
 

 
 
  โดยสายการบินไทย (TG) 

 

ซูริค  เมอืงศนูยก์ลางทางดา้นการคา้และธุรกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ 
ชาฟฮาวเซ่น เมอืงซึง่เป็นทีต่ัง้ของน ้าตกไรน์ ซึง่เตม็ไปดว้ยสายน ้าเยน็ฉ า่ตลอดปี  
มองเทรอซ ์ เมอืงสวยทางใตข้องสวสิรมิทะเลสาบเลอมงัค ์เป็นทีต่ัง้ของปราสาทชลิยอง และมหีลกัฐานในการ

กอ่สรา้งมาตัง้แต่ศตวรรษที ่13 
โลซานน์  เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยโบสถท์ีม่สีถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีใ่หญ่ทีส่ดุในสวสิ และเป็นเมอืงทีช่าวไทยรูจ้กัดี

ในสวสิ นอกจากเป็นเมอืงทีป่ระทบัของสมเดจ็ยา่แลว้ ยงัเป็นเมอืงทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรง
ส าเรจ็การศกึษาดว้ย 

ลูเซิรน์ เมอืงสวยทีต่ัง้อยูร่มิฝัง่ทะเลสาบแหง่สีพ่นัธรฐั หรอืเวยีวาลดส์ตรทัซี และเป็นเมอืงตากอากาศทีม่ี
ชือ่เสยีงทีส่ดุแหง่หนึง่ในประเทศสวติเซอรแ์ลนด์   

อินเทอรล์าเก้น เมอืงสวยในหบุเขาทีต่ัง้รมิฝัง่ของ 2 ทะเลสาบ คอืทะเลสาบธุนน์และเบรยีนซ ์
แองเก้ิลเบิรก์ สถานีกระเชา้ส าหรบัขึน้สูย่อดเขาททิลสิ ดืม่ด า่กบับรรยากาศทีแ่สนโรแมนตคิและหมิะปกคลุมตลอดปี 
เบิรน์  เมอืงหลวงของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์สรา้งขึน้เมือ่ 800 ปีทีแ่ลว้ 
เจนีวา  เมอืงแสนสวยอกีเมอืงหนึง่ทีม่ทีศันียภาพงดงามไปดว้ยทะเลสาบและน ้าพกุลางใจเมอืงซึง่เป็น 

สญัลกัษณ์ของเมอืง 
 

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 
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วนัแรก  กรงุเทพฯ 

21.30น.  นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร ์สายการบินไทย 

เคาน์เตอร ์D7-12 เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
 

วนัทีส่อง  ซูริค-ชาฟฮาวเซ่น-ลูเซิรน์-เจนิวา 
00.35 น. ออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG970  
07.50 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจหนงัสอืเดนิทางและตรวจรบัสมัภาระ  
 จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางสู ่เมืองชาฟเฮาเซ่น ท่ีตัง้ของน ้าตกไรน์ น ้าตกทีม่ขีนาดใหญ่และ

สวยงามทีส่ดุแหง่หนึ่งของยโุรป (ใชเ้วลาประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงทางตอนเหนือของสวติเซอรแ์ลนด ์
ตัง้อยูบ่นฝัง่เหนือของแมน่ ้าไรน์ เมอืงทีส่วยงามเตม็ไปดว้ยกลิน่อายของสถาปัตยกรรมสไตลเ์รแนส
ซองสแ์ละอาคารสไตลค์ลาสสคิ เป็นทีต่ัง้ของน ้าตกไรน์อนัโด่งดงั ชมววิ น ้าตกไรน์ น ้าตกทีม่ขีนาด
ใหญ่ทีส่ดุและสวยทีส่ดุในทวปียโุรป อยูร่ะหว่างเมอืงเลก็ๆ ชือ่ Neuhausen am Rheinfall กบั เมอืง 
Laufen-Uhwiesen ใกล้ๆ  เมอืงชาฟฮาวเซ่นทางตอนเหนือของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์น ้าตกกวา้ง 
150 เมตร สงู 23 เมตร มตีน้ก าเนิดจากแมน่ ้าไรน์ และเนื่องจากกระแสน ้ามกี าลงัแรงมากท าใหป้ลา
ไมส่ามารถว่ายขา้มน ้าตกไปยงัแมน่ ้าไรน์อกีฝัง่หนึ่งได ้นอกจากปลาไหล (eels) เทา่นัน้ทีส่ามารถไต่
ไปตามกอ้นหนิ และขา้มไปยงัแมน่ ้าไรน์อกีฝัง่หนึ่งได ้น ้าตกไรน์ เป็นน ้าตกทีม่ทีศันียภาพทีง่ดงาม
มาก เป็นแรงบนัดาลใจให ้วลิเลยีม เวริด์สเวริท์ แต่งกวถีงึความงามอนัเป็นอมตะของน ้าตกแหง่นี้ใน
ปี ค.ศ.1821  จากนัน้น าทา่นเดนิทางต่อสู่ เมืองลูเซิรน์ (ใชเ้วลาประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืง
ทอ่งเทีย่วอนัดบัหนึ่งของสวสิทีห่ลายทา่นอาจจะเคยไปเยอืนมาแลว้ แต่ลเูซริน์กย็งัคงมคีวามสวยงาม
เหมอืนเดมิ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารจนี 
บา่ย น าทา่นชม อนุสาวรียสิ์งโต และถ่ายรปูกบั สะพานไม้ชาเพล สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่14 

ประดบัตกแต่งบนโครงหลงัคาหน้าจัว่ดว้ยภาพวาดในศตวรรษที ่17 ซึง่ภาพเขยีนเหล่านี้เป็นการเล่า
เรือ่งราวประวตัคิวามเป็นมาของเมอืงลเูซริน์ โดยมหีอคอยน ้า Wasserturm ซึง่เดมิใชเ้ป็นทีค่มุขงั
นกัโทษและเกบ็เอกสารรวมทัง้ของมคีา่ของเมอืงไว ้หอคอยนี้มลีกัษณะเป็นรปูทรงแปดเหลีย่มทีม่ ี
ฐานเชือ่มตดิอยูก่บัสะพานสรา้งขึน้ราวปี ค.ศ. 1300สะพานแหง่นี้เคยถูกไฟไหมไ้ปเมือ่ปี ค.ศ. 1993 
แลว้กม็กีารบรูณะใหมจ่นมสีภาพใกลเ้คยีงของเดมิ (ภาพวาดดัง้เดมิถกูไฟไหมไ้ปเยอะ) สะพานชา
เพลนี้ถอืเป็นสะพานไมท้ีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยโุรป  จากนัน้น าทา่นเดนิทางต่อสู่ กรงุเจนีวา (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) พนัธรฐัทีเ่ลก็ทีส่ดุของสวสิ ตัง้อยูร่มิทะเลสาบเจนวิาหรอืเลคเลอมงัค ์
เมอืงทีว่่ากนัว่าเป็นพนัธรฐัสวสิทีแ่ทบจะไมม่อีะไรเป็นสวสิเลย นอกจากนโยบายการต่างประเทศ 
ศาสนาและเป็นทีต่ัง้ของธนาคารจ านวนมาก  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 

  จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม Ramada Encore Geneve หรอืเทยีบเทา่ (หรอืเมอืงใกลเ้คยีง
  ส าหรบับางก าหนดการเดนิทาง) 
 

วนัทีส่าม  เจนิวา-มองเทรอซ์-เวเว่ย-์โลซานน์-เจนิวา 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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  น าทา่นเดนิทาง สูเ่มืองมองเทรอซ ์เมอืงสวยทางใตข้องสวสิ รมิทะเลสาบเลอมงัค ์และเป็นทีต่ัง้ของ
  ปราสาทชลิยอง ทีต่ ัง้อยูร่มิทะเลสาบ และมหีลกัฐานในการกอ่สรา้งมาตัง้แต่ศตวรรษที ่13 และยงัคง
  อนุรกัษ์ไวไ้ดอ้ยา่งสมบรูณ์แบบ น าทา่นชมเมอืงตากอากาศรมิทะเลสาบเจนวีาทีม่ชี ือ่เสยีงเยา้ยวนให้
  นกัทอ่งเทีย่วเขา้มาพกัผอ่น ดว้ยความเงยีบสงบของตวัเมอืงกบับรรยากาศทีส่ดุแสนสบาย (ใชเ้วลา
  เดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) น าทา่นชมสวนดอกไมแ้ละรปูปัน้ของเฟรดดี ้เมอรค์รู ี ่นกัรอ้งวงควนี
  เจา้ของบทเพลง We are the Champion ซึง่ถดัไปเป็น Casino Barrière de Montreux โดยตรงขา้ม
  กบัคาสโินคอื Tour d'Ivoire ตกึสงูทีส่ดุของมองเทรอซ ์สรา้งมาตัง้แต่ปีค.ศ. 1962 มจี านวนชัน้ 
  ทัง้หมด 29 ชัน้ ยงัใชเ้ป็นทีพ่กัอาศยัอกีดว้ย  กอ่นเดนิทางต่อสูเ่มืองเวเว่ย ์เมอืงทีต่ัง้อยูบ่นชายฝัง่
  ทางตอน เหนือของทะเลสาบเจนีวา ต่างกข็นานนามใหเ้มอืงเวเว่ย ์เป็นไขม่กุแหง่รเิวยีรา่สวสิ  ที ่
  แมแ้ต่ศลิปินตลกชือ่ดงัแหง่ฮอลลวีูด้ ชาล ีแชปลนิ ยงัหลงไหลและไดอ้าศยัอยูท่ีเ่มอืงนี้ในบัน้ปลาย 
  ชวีติ ชมและถ่ายรปูอนุเสาวรยีข์องชาล ีแชปลนิและโบสถเ์ซน้ตม์ารต์นิ  จากนัน้เดนิทางสู ่เมือง 

โลซานน์  เมอืงส าคญัแหง่หนึ่งของชาวไทยเป็นเมอืงทีป่ระทบัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั 
ปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช รชักาลที ่9 ในวยัเยาว ์  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย น าทา่นชมววิของตวัเมอืงเกา่ของโลซาน์น บนเนินเขาทีต่ัง้ของมหาวหิารแหง่เมอืงโลซานน์โบสถท์ี่
สรา้งในสถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีใ่หญ่ทีส่ดุในสวสิ ชมโบสถน์อรท์เทรอดาม ศาลาว่าการเมอืง กอ่น
น าทา่นถ่ายรปูกบั ศาลาไทย ทีร่ฐับาลไทยสง่ไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมอืงโลซานน์ ตัง้อยูใ่น
สวนสาธารณะทีม่รีปูปัน้ลงิ 3 ตวั ปิดห ูปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานทีท่รงโปรดของในหลวงเมือ่ทรง
พระเยาว ์ สมควรแกเ่วลน าทา่นเดนิทางกลบัสู ่นครเจนิวา  น าทา่นเดนิชมความสวยงามบรเิวณองิ
ลชิ การเ์ดน้ ทีต่ ัง้อยูร่มิทะเลสาบเจนวิา ในวนัทีอ่ากาศสดใสทา่นอาจไดเ้หน็น ้าพเุจท็โด พุง่ทะยานขึน้
เหนือทะเลสาบ สงูถงึ 140 เมตร  รวมทัง้นาฬกิาดอกไม ้สญัลกัษณ์แหง่เจนิวาและยงับ่งบอกถงึ
ความส าคญัของอตุสาหกรรมการผลตินาฬกิาทีม่ตี่อเมอืงเจนีวา และสภากาชาตแิหง่นคร 
เจนิวา   

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
  จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม  Ramada Encore Geneve หรอืระดบัเทยีบเทา่ (หรอืเมอืง 
  ใกลเ้คยีงส าหรบับางก าหนดการเดนิทาง) 
 

วนัทีสี่ ่  เจนิวา-เบิรน์-อินเทอรล์าเก้น 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุเบิรน์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) นครหลวงอนังามสงา่
ของประเทศ เมอืงมรดกโลกอนัล ้าคา่ทีถ่่ายทอดและอนุรกัษม์าสูปั่จจุบนั น าทา่นชมกรงุเบริน์ ทีส่รา้ง
ขึน้ในยคุกลางของยโุรป มหีลกัฐานทางประวตัศิาสตรม์ากมาย องคก์ารยเูนสโกป้ระกาศใหส้ว่นหนึ่ง
ของเมอืงเป็นมรดกโลก ชมมารค์กาสเซ่ ยา่นเมอืงเกา่ซึง่ปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบตูคิ เป็น
ยา่นทีป่ลอดรถยนต ์จงึเหมาะกบัการเดนิทางเทีย่วชมอาคารเกา่อายุ 200-300 ปี รวมทัง้ยา่น
ถนนครมักาสเซ เตม็ไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขายของเกา่ในอาคารโบราณ ชมหอนาฬกิาดารา
ศาสตร ์(ไซท้ ์กลอ็คเคน่) อายุกว่า 800 ปี ทีจ่ะมตีุ๊กตาออกมา เรงิระบ าใหด้ทูกุๆ ชัว่โมงทีน่าฬกิาตี
บอกเวลา ชม ศาลาว่าการเมอืง ในศลิปะแบบโกธคิและชมเบเรน็กราเบน็ หรอื บ่อหม ีสตัวท์ีเ่ป็น
สญัลกัษณ์ของเมอืงและเป็นเมอืงทมีนี ้าพมุากทีส่ดุเมอืงหนึ่งของยโุรป จากนัน้อสิระใหท้า่นเดนิเล่น
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พกัผอ่นตามอธัยาศยั บรเิวณเมอืงเกา่ของเมอืงเบริน์ทีม่หีอนาฬกิาเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงนี้ ใหท้า่น
เลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ รวมถงึรา้นอาหารใหเ้ลอืกมากมายหลากหลาย อิสระรบัประทาน
อาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บา่ย น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองอินเทอรล์าเก้น เมอืงสวยในหบุเขาทีต่ัง้รมิฝัง่ของ 2 ทะเลสาบ คอืทะเลสาบ
ธุนน์และเบรยีนซ ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  มเีวลาใหท้า่นเดนิเล่นชืน่ชมบรรยากาศของ
ตวัเมอืงทีม่ทีุง่หญา้กวา้งกลางเมอืง มสีวนดอกไมเ้ลก็ๆ น่ารกั สรา้งสสีนัใหต้วัเมอืง รวมทัง้ม ีอาคาร
คาสโิน คซูาล อายกุว่า 100 ปีทีง่ดงามดว้ยสถาปัตยกรรมทีโ่ดดเด่น และยงัเป็นคาสโินของเมอืงอกี
ดว้ย หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้คณุภาพดขีองสวสิ อาท ินาฬกิา ชอ็คโกแลต มดีพกอเนกประสงค ์เป็นตน้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ.ภตัตาคารจนี 
  จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม  City Oberland  หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 

วนัทีห้่า   อินเทอรล์าเก้น-ทิทลิส-แองเก้ิลเบิรก์-ซูริค 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   
 น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองแองเกิลเบิรก์ เมอืงเลก็ๆ บนเขาสงู อยูใ่นรฐัออ็บวลัเดนิ สวติเซอรแ์ลนด ์

ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ ชืน่ชมทศันียภาพทีส่วยงามของหุบเขาแอลป์จนถงึสถานีกระเชา้หรอืเคเบิล้
คาร ์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) ให้ท่านได้มีโอกาสสมัผสักบัการนัง่กระเช้ารุ่นใหม่ใน
หลากหลายแบบ กระเช้าขนาด 6-8 ท่ีนัง่ต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่และกระเช้าท่ีหมนุรอบ
ตวัเองไปด้วยในขณะท่ีเคล่ือนท่ี เพ่ือให้ท่านจะได้ช่ืนชมกบัวิวสวยๆ ในแบบ 360 องศา จนถงึ
บน ยอดเขาทิตลิส ทีม่คีวามสงูถงึ 3,020 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ชมทศันียภาพอนังดงามกบัหมิะ
ปกคลุมตลอดปี  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา 
บา่ย น าทา่นลงจากยอดเขาททิลสิ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองซูริค เมอืงทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในสวสิ 

และมแีมน่ ้าลมิมตัเป็นแมน่ ้าทีใ่หญ่ทีส่ดุ เมอืงซรูคิไมใ่ชเ่มอืงหลวงของประเทศ แต่มชีือ่เสยีงระดบัโลก
และเป็นเมอืงศนูยก์ลางทางธุรกจิ ธนาคาร และวฒันธรรมของประเทศอกีดว้ยเดนิทางถงึเมอืงซรูคิ 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง)  น าทา่นชมยา่นเมอืงเกา่ลนิเดอรฮ์อฟ ประกอบไปดว้ยโบสถใ์น
สมยักลาง สถานทีโ่ดดเด่นเหน็จะเป็นมหาวหิารคูบ่า้นคูเ่มอืงโบสถก์รอสมนุเตอร ์Grossmunste 

Church ซึง่ถอืเป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงซรูคิ ตัง้อยูบ่รเิวณรมิฝัง่แมน่ ้าลมิมตั ปัจจุบนักลายเป็นหนึ่งใน
สถานทีท่อ่งเทีย่วของซรูคิ ตามต านานเล่าว่า กษตัรยิ ์Charlemagne ทรงสรา้งหอคอยสงูของมหา
วหิารแหง่นี้ข ึน้ในชว่งปลายครสิตศ์ตวรรษที ่8 ตรงบรเิวณหลุมฝังศพของ Saint Felix และ Saint 

Regula สองนกับุญผูย้ ิง่ใหญ่ซึง่ถกูคน้พบ ณ ทีน่ี้ ถดัไปไม่ไกลคอืโบสถ์เซน้ตปี์เตอร ์โดยดา้นบนสดุ
ของโบสถเ์ซนตปี์เตอรน์ัน้เป็นทีต่ัง้ของหน้าปัดนาฬกิาทีต่ดิอนัดบัหน้าปัดนาฬกิาทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก
อกีดว้ย โดยหน้าปัดนาฬกิาของโบสถม์เีสน้ผา่ศนูยก์ลางประมาณ 8.7 เมตร และโบสถฟ์รอมนุสเตอร ์
ทีม่หีน้าต่างกระจกสอีนัสดใสสวยงาม ฝีมอืออกแบบของศลิปินชือ่ดงั ไดแ้ก ่Giacometti และ 
Chagall 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ.ภตัตาคารจนี 
จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม  Park Inn by Radisson Zurich Airport หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่ก   ซูริค 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

จนไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบินซูริค 
13.30 น. ออกเดินทางจากนครซูริค โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG971 

 

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

 
รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่

คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 
 

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 
 
 

   

ไฮไลท์ สวิส 7 วนั 4 คืน  (TG) 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 52,900 51,500 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 1 ทา่น 50,900 49,500 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ทา่น  
(เสรมิเตยีง) 

48,900 47,500 

พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 8,500 7,900 
ราคาไมร่วมตัว๋ 34,900 31,900 
 

**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 *** 
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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 

 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทยเสน้ทาง กรงุเทพฯ-ซรูคิ-กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นต่อหนึ่งหอ้ง) 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ, คา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการ 
 คา่รถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่มคัคเุทศกข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ  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 ตามค่าปรบัเรียกเกบ็
เพ่ิมจากบริษทัการบินไทย การแจ้งปรบัขึ้น ณ วนัท่ี 17 ส.ค.2560) 
 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อทา่น) 
 คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการด้านเอกสาร ช าระเพ่ิมท่านละ 3,500 บาท โดยช าระพร้อม

ค่าทวัรก่์อนเดินทาง 
 ทิปพนักงานขบัรถและหวัหน้าทวัร ์เพ่ิมท่านละ 1,500 บาท โดยช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนเดินทาง 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี 

หรอืคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้โดยมไิดค้าดหมาย 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
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 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่บรกิารพนกังานยกกระเป๋าทกุแหง่ 
 คา่ประกนัภยัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทวัร์ 
 
 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งทา่น ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นที่
เหลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดั
จ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิจะตอ้งแจง้ทางบรษิทัก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 45 วนัท าการ มฉิะนัน้บรษิทัฯจะขอสงวนสทิธิใ์นการ

คนืเงนิทัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารทา่นใด ยืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิ ผูโ้ดยสารตอ้งช าระคา่มดัจ าที ่ 20,000.- บาท และคา่วซี่า

ตามทีส่ถานทตูเรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารทา่นใด วซี่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ

คา่มดัจ า  
 
หมายเหต ุ 
o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคญั 

o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ 
เกดิขึน้และมเีหตุท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 
จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนื
เงนิได ้

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้ม
น าเขา้ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่
กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิ

หรอื คนต่างดา้วทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศไทย 
o บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นความรบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร 

อนัเกดิจากสายการบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะ
รบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด 

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่า
มาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบ
คา่ใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นทีเ่กนิ 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนด
ทีช่ดัเจนในเรือ่งการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบั
วนัทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยใน
วนัทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานที่
ดงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หาก
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มกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทาง
บรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่า่น เนื่องจากไดช้ าระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หากเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่เป็นชว่งวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้ขอให้
พจิารณากอ่นการจองทวัร ์

 
ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบ
หอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple 
Room) หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง
เด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม  

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูิ
ต ่า เครือ่งปรบัอากาศทีม่จีะบรกิารใหใ้นชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้  

3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ
ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และ
ไมม่อีา่งอาบน ้า ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

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

 

 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าเชงเก้น สวิตเซอรแ์ลนด ์

ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 15 วนั 

- ผูย้ื่นค ารอ้งต้องแสดงตวัและสแกนน้ิวมอื ณ วนันัดหมายยื่นค ารอ้งท่ีศนูยย์ื่น 

- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทูตและศนูยย์ืน่ 

- รปูถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องท าการถ่ายใหม่ท่ีศนูยย์ื่น โดยผูย้ื่นค ารอ้งต้องช าระเงินค่าถ่ายรปูด้วยตนเอง 

- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผูย้ื่นค ารอ้งช าระเงินด้วยตนเอง 

- ผูย้ื่นค ารอ้ง กรณุาส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ีเป็นปัจจบุนัท่ีสุด พรอ้มกรอกข้อมูลเบือ้งต้นส าหรบัเพื่อใช้ในการ

ท านัดหมาย กรณุากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง พรอ้มเบอรโ์ทร.ท่ีสามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอรโ์ทร.ผูแ้ทน 

ยกเว้น ผูย้ื่นค ารอ้งสูงอายุมากๆ หรอืเดก็เลก็มากๆ 

- 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  
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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 

- 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 ควรมคีวามสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

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

o หลกัฐานการเงิน   
- ใช ้Statement เท่านัน้ โดอขอจากธนาคารเจา้ของบญัช ีเป็นเงนิฝากออมทรพัยส์ว่นตวัแสดงชือ่เจา้ของบญัช ีเลขทีย่ญั

ช ีธนาคาร ประเภทบญัช ีใหค้รบถว้น โดยใช ้statement ยอ้นหลงั อย่างน้อย 6 เดอืน และปรบัยอดใหเ้ป็นปัจจบุนัทีส่ดุ 
ไม่เกนิ 15 วนั นบัจากวนัยื่น 

- กรณีทีเ่ดนิทางเป็นครอบครวั หากใชบ้ญัชใีดบญัชหีนึ่งในการยืน่ขอวซี่า ตอ้งออกหนงัสอืรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลใน
ครอบครวัดว้ย  รวมทัง้ขอจดหมายรบัรองการเงนิจากธนาคารเพือ่สนบัสนุนค่าใชจ้่ายระหวา่งทวัรใ์หก้บัอกีบคุคลหนึ่ง
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โดยระบชุื่อใหถู้กตอ้งตามหน้าหนงัสอืเดนิทาง  แต่อย่างไรกต็าม โดยเฉพาะคู่สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชี
การเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่า
จะตอ้งท าจดหมายรบัรองการเงนิพรอ้มระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** 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 กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบด้วย พรอ้มทัง้
แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศ
กบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มชีแ้จงระบุความสมัพนัธก์บัผูป้กครองทีไ่ปดว้ยและยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที่
อาจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปล
เป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช 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                  
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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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)......................................................................................................................... 

 รหสัไปรษณีย ์     โทรศพัทบ์า้น - -

    โทรศพัทมื์อถือ - -  

     
 

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

 

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

 

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

ต าแหน่งหนา้ที่  (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................................... 
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 โทรศพัท ์ - -      หมายเลขตอ่ภายใน 

(ถา้มี)          
 

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

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

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปครั้งสุดทา้ยหรือไม ่    ไมเ่คย       เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

    ตัง้แตว่นัท่ี - -    ถึงวนัท่ี -

-    รวม       วนั 

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


