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บินตรงซรูคิ ชมน ้ำตกไรน ์ชำฟฮำวเซ่น 

กลำเซียร ์3000 โรเชอรเ์ดอเนย ์ รกิิคลุม์  

ชมเมืองลเูซิรน์ บำเซิล และเบิรน์ 

เท่ียวรเิวียรำ่สวิส มองเทรอซแ์ละโลซำนน ์
 

บินตรง...เทีย่วสบาย...ท้าลมหนาว.. 
โดยสายการบินไทย (TG) 

 

Zurich  เมอืงศนูย์กลางทางดา้นการคา้และธุรกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ 
Schaffhausen ทีต่ ัง้ของน ้ำตกไรน์ น ้ำตกทีใ่หญ่ทีส่ดุในทวปียุโรป เกดิจำกกำรทีแ่มน่ ้ำไรน์ ซึง่เป็นแมน่ ้ำนำนำชำตทิีใ่หญ่ทีส่ดุ

ของยุโรปไหลจำกตน้น ้ำในเทอืกเขำแอลป์ มำบรรจบบรเิวณทีพ่ื้นทีโ่ลกเปลีย่นระดบัจงึกลำยเป็นน ้ำตกที ่
สวยงำมมำก 

Lucerne เมอืงสวยทีต่ ัง้อยู่รมิฝัง่ทะเลสาบแห่งสีพ่นัธรฐั หรอืเวยีวาลดส์ตรทัซี และเป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุ
แห่งหนึง่ในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์  

Glacier 3000    ยอดเขาสงู 3,000 เมตร สถานทีท่่องเทีย่วชือ่ดงัอกีแห่งหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์

Swiss Winter Memory (B) 
3 Mounts 8 Days 
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Berne  เมอืงหลวงของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์สรำ้งขึน้เมือ่ 800 ปีทีแ่ลว้ 
Montreux  เมอืงสวยทางใตข้องสวสิรมิทะเลสาบเลอมงัค ์เป็นทีต่ ัง้ของปราสาทชลิยอง และมหีลกัฐานในการกอ่สรา้งมา

ตัง้แต่ศตวรรษที ่13 
Lausanne  เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยโบสถ์ทีม่สีถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีใ่หญ่ทีส่ดุในสวสิ และเป็นเมอืงทีช่าวไทยรูจ้กัดใีนสวสิ 

นอกจากเป็นเมอืงทีป่ระทบัของสมเดจ็ย่าแลว้ ยงัเป็นเมอืงทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัทรงส าเรจ็
การศกึษาดว้ย 

Mt.Rigi ยอดเขารกิ ิไดช้ือ่วา่เป็นราชนิีแห่งเทอืกเขาแอลป์ ทีม่คีวามงดงามอย่างยิง่ บนความสงูกว่า 6,000 ฟุต ที ่
สามารถขึน้สูย่อดเขาไดด้ว้ยรถไฟฟันเฟืองทีม่คีวามเก่าแกท่ีสุ่ดและกระเชา้เคเบิล้คาร์ 

Zug  เมอืงเลก็ๆ รมิทะเลสาบทีม่คีวามสวยงามราวกบัเทพนิยาย ตัง้อยูท่างภาคกลางตอนบนของประเทศ  
Basel เมอืงเกา่แกแ่ละมขีนาดใหญ่อกีเมอืงหนึง่ของประเทศสวติเซอรแ์ลนดแ์ละมทีวิทศัน์งดงามและประกอบไปดว้ย

ศาลาว่าการและอาคารสถาปัตยกรรมกวา่ 2,000 ปี 

 
ก าหนดการเดินทาง  28 ธ.ค.2562 - 4 ม.ค.2563 
 

วนัแรก  28 ธ.ค.62 กรงุเทพฯ 
22.00น.  นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร ์สายการบินไทย 

ROW D เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
 

วนัทีส่อง  29ธ.ค.62 ซูริค-น ้ ำตกไรน์-ลูเซิรน์ 
00.35 น.  ออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG970  
06.55 น.  เดินทางถึงสนามบินซูริค เมอืงเศรษฐกจิของประเทศสวติเซอร์แลนด ์ น าท่านผา่นข ัน้ตอนการตรวจ 
  หนงัสอืเดนิทางและตรวจรบัสมัภาระ น าท่านเดนิทางสู ่ชาฟฮาวเซ่น Schaffhausen ท่ีตัง้ของน ้าตกไรน์ 
  Rhine Falls ใหท้่านแวะชมความสวยงามของน ้าตกไรน์ น ้าตกที่ใหญ่ทีส่ดุในทวปียุโรป เกดิจากการทีแ่มน่ ้า
  ไรน์ ซึง่เป็นแมน่ ้านานาชาตทิีใ่หญ่ทีส่ดุของยุโรปไหลจากตน้น ้าในเทอืกเขาแอลป์ มาบรรจบบรเิวณทีพ่ื้นที่
  โลกเปลีย่นระดบัจงึกลายเป็นน ้าตกทีส่วยงามมาก ตวัน ้าตกมคีวามสงู 25 เมตร กวา้ง 150 เมตร มอีายุราว 
  14,000-17,000 ปี อสิระใหท้่านไดช้ืน่ชมธรรมชาตแิละถ่ายรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึ จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่
  เมอืงซูรคิ ใหท้่าน ชมเมืองซูริค Zurich เมอืงทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในสวสิ และมแีมน่ ้าลมิมตัเป็นแมน่ ้าทีใ่หญ่
  ทีส่ดุ เมอืงซูรคิไมใ่ชเ่มอืงหลวงของประเทศ แต่มชีือ่เสยีงระดบัโลกและเป็นเมอืงศนูย์กลางทางธุรกจิ  
  ธนาคาร และวฒันธรรมของประเทศอีกดว้ย น าท่านผ่านชมย่านเมอืงเกา่ลนิเดอรฮ์อฟ ประกอบไปดว้ยโบสถ์
  ในสมยักลาง สถานทีโ่ดดเดน่เหน็จะเป็นมหาวหิารคูบ่า้นคูเ่มอืงโบสถ์กรอสมนุเตอร ์Grossmunste Church 
  ซึง่ถอืเป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงซูรคิ ตัง้อยู่บรเิวณรมิฝัง่แมน่ ้าลมิมตั ปัจจุบนักลายเป็นหนึ่งในสถานที่ 
  ท่องเทีย่วของซูรคิ  
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารพื้นเมอืง 
บ่าย  น าท่านเดนิทางต่อสู ่เมืองลูเซิรน์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงท่องเทีย่วอนัดบัหนึ่งของ
  สวสิทีห่ลายท่านอาจจะเคยไปเยอืนมาแลว้ แต่ลูเซริน์กย็งัคงมคีวามสวยงามเหมอืนเดมิ น าท่านชม  
  อนุสาวรยี์สงิโต และถ่ายรปูกบั สะพานไมช้าเพล สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่14 ประดบัตกแต่งบนโครง
  หลงัคาหน้าจัว่ดว้ยภาพวาดในศตวรรษที ่17 ซึง่ภาพเขยีนเหล่านี้เป็นการเล่าเรือ่งราวประวตัคิวามเป็นมา
  ของเมอืงลูเซริน์ โดยมหีอคอยน ้า Wasserturm ซึง่เดมิใชเ้ป็นที่คุมขงันกัโทษและเกบ็เอกสารรวมทัง้ของมคีา่
  ของเมอืงไว ้หอคอยนี้มลีกัษณะเป็นรปูทรงแปดเหลีย่มทีม่ฐีานเชื่อมตดิอยู่กบัสะพานสรา้งขึน้ราวปี ค.ศ.  
  1300สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหมไ้ปเมือ่ปี ค.ศ. 1993 แลว้กม็กีารบรูณะใหมจ่นมสีภาพใกลเ้คยีงของเดมิ 
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  (ภาพวาดดัง้เดมิถูกไฟไหมไ้ปเยอะ) สะพานชาเพลนี้ถอืเป็นสะพานไมท้ีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยุโรป และใหเ้วลาท่าน
  เดนิเล่นถ่ายรปูรอบทะเลสาบและเลอืกซื้อสนิคา้ทีร่ะลกึและแบรนดเ์นมต่างๆ (วนัครสิต์มาสรา้นคา้อาจปิดท า
  การ) 
ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Ibis Style Luzern City Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีส่ำม 30 ธ.ค.62 ลูเซิรน์-กลำเซียร ์3000-เบิรน์-บีล 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองโกลเดอ ปิยง Col Du Pillon (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงทีต่ ัง้ของ

สถำนีกระเชำ้ไฟฟ้ำขนำดใหญ่ทีจุ่ผูโ้ดยสำรไดถ้งึ 125 คน น ำท่ำนขึน้กระเช้ำยกัษ์ขึน้สู่ยอดเขำกลำเซียร ์
3000 Glacier 3000 น ำท่ำนเดนิขำ้ม The Peak Walk by Tissot สะพำนแขวนทีม่คีวำมยำว 107 เมตร 
ขำ้มหน้ำผำทีร่ะดบัควำมสงู 3,000 เมตร ท่ำนจะไดช้มทศันียภำพทีส่วยงำมของเทอืกเขำแอลป์ อนัสวยงำม
แบบกวำ้งไกลสดุสำยตำ ซึง่ท่ำนจะไดส้นุกสนำน เพลดิเพลนิและชมววิทวิทศัน์ของทวิเขำโดยรอบทัง้ 360 
องศำ อกีทัง้บรเิวณลำนหมิะ สำมำรถท ำกจิกรรมกฬีำกลำงแจง้ไดอ้ย่ำงมำกมำย อำท ิกำรเล่นสก ีสโนว์
บอรด์ (กรณีทีก่ระเช้ากลาเซียร ์3000 ปิด ทางบริษทัขอน าท่านเดินทางขึ้นเขาอืน่เป็นการทดแทน)  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา Botta Restaurant 
บ่าย  น าท่านลงจากเขาดว้ยกระเชา้เคเบิล้คาร ์และน าท่านเดนิทางสู ่กรงุเบิรน์ Berne (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
  1.30 ชัว่โมง) นครหลวงอนังามสง่าของประเทศ เมอืงมรดกโลกอนัล ้าค่าทีถ่่ายทอดและอนุรกัษ์มาสู่ 
  ปัจจุบนั น าท่าน ชมกรงุเบิรน์ ทีส่รา้งขึน้ในยุคกลางของยุโรป มหีลกัฐานทางประวตัศิาสตรม์ากมาย  
  องคก์ารยูเนสโกป้ระกาศใหส้ว่นหนึ่งของเมอืงเป็นมรดกโลก ชมย่านเมอืงเก่าซึง่ปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยรา้น 
  ดอกไมแ้ละบตูคิ เป็นย่านทีป่ลอดรถยนต์ จงึเหมาะกบัการเดนิทางเทีย่วชมอาคารเกา่อายุ 200-300 ปี ชม
  หอนาฬกิาดาราศาสตร ์(ไซท้์ กลอ็คเคน่) อายุกว่า 800 ปี ทีจ่ะมตีุ๊กตาออกมา เรงิระบ าใหด้ทูุกๆ ชัว่โมงที่
  นาฬกิาตบีอกเวลา ชมศาลาวา่การเมอืง ในศลิปะแบบโกธคิและชมเบเรน็กราเบน็ หรอื บอ่หม ีสตัวท์ีเ่ป็น 
  สญัลกัษณ์ของเมอืงนี้  
ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
  สมควรแกเ่วลาน าท่านเดนิทางสูเ่มืองบีลหรือเบียนน์  Biel / Bienne  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี 
  เป็นเมอืงทีต่ ัง้อยู่ปลายสดุทะเลสาบบลีเลอรใ์นรฐัเบริน์ ตวัมอืงในเป็นอนัดบั 2 รองจากกรงุเบริน์ อยู่บนเขต
  รอยต่อประเทศเยอรมนักบัฝร ัง่เศส การเขยีนชือ่เมอืงจงึตอ้งบอกทัง้สองภาษา ไม่วา่จะเป็นชือ่ถนนกต็อ้งม ี2 
  ภาษาเชน่กนั ซึง่อาคารบา้นเรอืนในเขตเมอืงเก่าถูกอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอย่างด ีมรีา้นคา้ รา้นอาหารตัง้อยู่ตลอด
  เพื่อรองรบันกัท่องเทีย่วทีเ่ขา้มาเยอืน 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Mercure Plaza Biel (20) Hotel หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีสี่ ่  31 ธ.ค.62 บีล-มองเทรอซ์-ขึ้นเขำโรเชอรเ์ดอเนย์-โลซำนน์-ลลัลี ่
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  น าท่านเดนิทางสู ่เมืองมองเทรอซ์ Montreux เมอืงสวยทางใตข้องสวสิ รมิทะเลสาบเลอมงัคแ์ละเป็นหนึ่ง
  เมอืงสวยในแถบสวสิรเิวยีรา่ ทางตะวนัตกของประเทศสวติเซอร์แลนด ์เป็นเมอืงตากอากาศรมิทะเลสาบ 
  เจนีวาทีม่ชี ือ่เสยีงเยา้ยวนใหน้ักท่องเทีย่วเขา้มาพกัผอ่น ดว้ยความเงยีบสงบของตวัเมอืงกบับรรยากาศทีสุ่ด
  แสนสบาย น ำท่ำนเดนิทำงสูส่ถำนีรถไฟส ำหรบัขึน้เขำ เพื่อนัง่รถไฟขึน้เขำ Rochers de Naye ซึง่รถไฟ
  เป็นรถไฟแบบรำงเฟืองแบบโบรำณหรอื Cog Railway น ำท่ำนขึน้สูย่อดเขำทีม่คีวำมสงู 2,042 เมตร อยู่ใน
  เทอืกเขำสวสิแอลป์ ใหท้่ำนไดช้มววิของเมอืงมองเทรอซ์ ววิของปรำสำทชลิยองและทะเลสำบเจนีวำแสน 
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  สวยอยู่เบือ้งล่ำงผำ่นหน้ำต่ำงของรถไฟทีค่อ่ยๆ วิง่ไต่เขำจนกระทัง่ถงึยอดเขำ ใหท้่ำนไดส้มัผสับรรยำกำศ
  แสนงำม อำกำศแสนบรสิทุธิแ์ละชืน่ชมควำมงำมนของทวิเขำที่ปกคลุมดว้ยหมิะขำวโพลนของชว่งฤดหูนำว
  ถอืเป็นบรรยำกำศแบบ Unseen Switzerland อกีแห่งหนึ่ง อสิระใหท้่ำนชืน่ชมและถ่ำยรปูกบัควำมงดงำม
  ของเทอืกเขำแอลป์ตำมอธัยำศยั จนไดเ้วลำสมควรน ำท่ำนเดนิทำงลงจำกเขำกลบัสู่เมอืงมองเทรอซ์ 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย  น าท่านชมเมอืงมองเทรอซ์และถ่ายรปูกบัรูปปัน้ของ เฟรดดี ้เมอรค์รู ี ่นกัรอ้งวงควนีเจา้ของบทเพลง We are 
  the Champion ซึง่ถดัไปเป็น Casino Barrière de Montreux โดยตรงขา้มกบัคาสโินคอื Tour d'Ivoire ตกึ
  สงูทีส่ดุของมองเทรอซ์สรา้งมาตัง้แต่ปีค.ศ. 1962 มจี านวนชัน้ทัง้หมด 29 ชัน้ ใชเ้ป็นทีพ่กัอาศยัอกีดว้ย  
  จากนัน้ถ่ายรปูภายนอกกบัปราสาทชาโตเ้ดอชยิง Chateau de Chillon ปรำสำททีต่ ัง้อยู่บนเกำะขนำดเล็กใน
  ทะเลสำบเจนิวำ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ ตัง้อยู่บรเิวณชำยฝัง่ทำงตะวนัออกเฉียงใตข้องเมอืงมงเทรอในรฐั
  โว ไมป่รำกฏวำ่ปรำสำทหลงันี้สรำ้งขึน้เมือ่ปีใด แต่เอกสำรเก่ำแกท่ีส่ดุทีร่ะบถุงึปรำสำทหลงันี้อยู่ในปี ค.ศ.
  1005 สรำ้งขึน้เพื่อใชค้วบคมุเสน้ทำงกำรสญัจรระหวำ่งบรูก์อญกบัชอ่งเขำกรอ็ง-แซง็-แบรน์ำร์ ในชว่ง 
  ศตวรรษที ่12 เป็นตน้มำ ปรำสำทถูกใชเ้ป็นทีพ่กัผอ่นในฤดูรอ้นของเคำนต์แห่งซำวอย ต่อมำในศตวรรษที ่
  16 ปรำสำทถูกดยุกแห่งซำวอยใชเ้ป็นทีค่มุขงัพระและนกัโทษทำงกำรเมอืง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ 
  เมืองโลซานน์  Lausanne เมอืงส าคญัแห่งหนึ่งของชาวไทยเป็นเมอืงทีป่ระทบัของพระบาทสมเดจ็พระ 
  เจา้อยู่หวั ปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช รชักาลที ่9 ในวยัเยาว ์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี น า 
  ท่านชมววิของตวัเมอืงเกา่ของ โลซานน์ บนเนินเขาทีต่ ัง้ของมหาวหิารแห่งเมอืงโลซานน์โบสถ์ทีส่รา้งใน 
  สถาปัตยกรรมแบบโกธิคทีใ่หญ่ทีส่ดุในสวสิ ผา่นชมโบสถ์นอรท์เทรอดาม, โบรวิาจพาเลส, ศาลาวา่การและ
  โบสถ์เซน้ต์ฟรานซสิ กอ่นน าท่านถ่ายรปูกบั ศาลาไทย ทีร่ฐับาลไทยสง่ไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมอืงโล
  ซานน์ ตัง้อยู่ในสวนสาธารณะทีม่รีูปปัน้ลงิ 3 ตวั ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานทีท่รงโปรดของในหลวง
  เมือ่ทรงพระเยาว ์  
ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
  จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงลลัลี ่Lully (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Hotel B & 
  B Lully Lakes หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีห้่ำ  1 ม.ค.63 ลลัลี-่ยอดเขำริกิ-ซุก-ซูริค 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสูส่ถานีรถไฟเพื่อน าท่านเดนิทางขึน้สู่ ยอดเขาริกิ Rigi Kulm น าท่านนัง่รถไฟฟันเฟืองท่ี

ขบัเคลื่อนโดยใช้ระบบไอน ้า ซึง่เป็นรถจกัรทีม่คีวามเก่าแกท่ีสุ่ดสรา้งเมือ่ปี ค.ศ.1858 และเปิดใหบ้รกิารมา
ตัง้แต่ปี ค.ศ.1871 และยงัไดร้บัการบรูณะเป็นอย่างดมีาโดยตลอด น าท่านขึน้สูย่อดเขารกิทิีร่ะดบัความสงูกว่า 
6,000 ฟุตหรอื 1,800 เมตร ไดช้ือ่ว่าเป็นราชนิีแห่งเทอืกเขา Queen of the Mountains ทีต่ ัง้อยู่ตรงกลาง
ระหวา่งประเทศเยอรมนัและฝรัง่เศส ท าใหส้ามารถมองเหน็ทศันียภาพไดท้ัง้ 3 ประเทศ ใหท้่านชม
ทศันียภาพอนังดงามแบบพาโนรามา่ (หากสภาพอากาศดมีากจะเหน็ไดไ้กลถงึ 300 กโิลเมตร) ถอืเป็นจุดชม
ววิทีม่คีวามสวยงามทีส่ดุในเขตเทอืกเขาแอลป์ รวมถงึชมความงามบนมมุสงูของทะเลสาบอกี 13 แห่ง ท่าน
สามารถเดนิรมิหน้าผาหรอืเดนิชมธรรมชาตอินัอุดมสมบรูณ์ พรอ้มชมววิสมัผสัประสบการณ์สุดพเิศษ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา Rigi-Kulm Hotel Restaurant (PK) 
บ่ำย น ำท่ำนลงจำกเขำดว้ยเคเบิล้คำรจ์นถงึสถำนีกระเชำ้ (กำรนัง่รถไฟฟันเฟืองหรอืกำรนัง่กระเชำ้ขึน้อยู่กบั

สภำพอำกำศในวนันัน้ๆ หำกรถไฟฟันเฟืองปิดสำมำรถน ำท่ำนขึ้นและลดยอดเขำดว้ยกระเชำ้เคเบิล้คำร์
แทน) จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองซุก Zug เมอืงเลก็ๆ รมิทะเลสำบทีส่วยงำมรำวกบัเทพนิยำย ตัง้อยู่ทำง
ภำคกลำงตอนบนของประเทศ น ำท่ำนชมเมอืงชมหอนำฬกิำ Clock Tower แลนดม์ำรก์ทีส่ ำคญัแห่งหนึ่ง

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%82%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%82%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%87-%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C
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ของเมอืง ดว้ยควำมสงูของหอถงึ 52 เมตรและควำมโดดเดน่ ของหลงัคำซึง่เป็นสนี ้ำเงนิขำวโดนเดน่ตดักบัสี
หลงัคำสนี ้ำตำลของบำ้นเมอืงสวยงำมอย่ำงยิง่ น ำท่ำนแวะชมและถ่ำยรปูกบัโบสถ์เซนท์ออสวอรล์ 
St.Oswald's Church โบสถ์ศกัดิส์ทิธิท์ีส่ ำคญัของเมอืง ตวัโบสถ์สรำ้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ. 1478 ใชเ้วลำกำร
กอ่สรำ้งนำนถงึ 6 ปี ถอืเป็นหนึ่งในสถำปัตยกรรมทีส่ ำคญัทีสุ่ดในชว่งโกธคิตอนปลำยแห่งหนึ่งใน
สวติเซอรแ์ลนด ์นอกจำกนี้ชำวสวสิยงัมคีวำมเชือ่อกีวำ่ ถำ้ใครมเีรือ่งทุกข์รอ้นใดๆ หรอืเจบ็ป่วย ถำ้ไดม้ำขอ
พรกบัโบสถ์แห่งนี้ จะชว่ยบรรเทำใหด้ขี ึน้อย่ำงรวดเรว็ น ำท่ำนเขำ้ชมรำ้นท ำทองทีเ่กำ่แกท่ีส่ดุในยุโรป ของ
ครอบครวั Lohri เปิดท ำกำรตัง้แต่สมยัศตัวรรตที ่16 ภำยในตวัอำคำรมกีำรตกแต่งในรปูแบบสถำปัตยกรรม
สมยัจกัวรรดนิโปเลยีน มซีุม้ประตูและเสำโรมนั มรีปูปัน้และจติรกรรมฝำผนงั ดว้ยกำรวำดลำยหนิอ่อนดว้ย
มอื ในปี 1971 ไดเ้ปิดรำ้นนี้เป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะล ้ำคำ่และเครือ่งประดบัหำยำก และบำงชิน้มเีพยีงชิน้เดยีว
ในโลก มเีวลำใหท้่ำนเดนิชืน่ชมอำคำร งำนศลิปะล ้ำคำ่และเครือ่งประดบั ในสว่นของ Lohri Store ยงัมี
นำฬกิำชัน้น ำระดบัโลกใหท้่ำนเลอืกซื้อเลอืกชมอำท ิเชน่ Patek Philippe, Franck Muller Cartier, Piaget, 
Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC, Omega, Jaeger-Le Coultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ อสิระให้
ท่ำนเลอืกชมและชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
 สมควรแกเ่วลำน ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองซูริค Zurich เมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศและยงัเป็นเมอืงเศรษฐกจิที่

ส ำคญัของประเทศ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 45 นำท)ี  
  น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Park Inn Radisson Zurich Airport หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีห่ก  2 ม.ค.63 ซูริค-บำเซิล-ซูริค 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  น าท่านเดนิทางสู ่เมืองบาเซิล Basel ตัง้อยู่ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของน ้าตกไรน์ เป็นเมอืงทีม่ ี
  ประชากรหนาแน่นเป็นอนัดบั 3 ของประเทศ เป็นเมอืงชายแดนระหวา่งประเทศฝรัง่เศสและประเทศเยอรมนัี 
  เนื่องจากความหนาแน่นของประชากรนี้เองท าใหเ้มอืงบาเซลิเป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดบั 2 ของ 
  ประเทศสวติเซอรแ์ลนดแ์ละเป็นศนูย์กลางทางดา้นอุตสาหกรรมดา้นเคมแีละเภสชัภณัฑ์ รวมถงึเป็นเมอืง 
  นานาชาตแิละเป็นทีต่ ัง้ขององคก์รระหวา่งประเทศมากมายโดยเฉพาะส านักงานใหญ่ของธนาคารกลางโลก 
  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) ระหวา่งทางผา่นชมอุทยานแห่งชาต ิJurapark Argau และปราสาท
  เลนซ์เบริก์ ตัง้อยู่บนเนินเขาเลก็ๆ จากนัน้น าท่านเดนิชมตวัเมอืงเกา่ของนครบาเซลิทีม่อีายุกวา่ 2,000 ปี 
  และยงัคงความเก่าแกข่องอาคารต่างๆ ตัง้แต่ชว่งยุคกลางจนถงึยุคฟ้ืนฟูศลิปวทิยาการและถ่ายรปูกบัสะพาน
  ขา้มแมน่ ้าไรน์และวหิารเก่าแกท่ีเ่ป็นมหาวหิารหลกัของเมอืงบาเซลิ ชมศาลาว่าการของเมอืงทีต่ ัง้อยู่ในย่าน 
  MartPlatz หรอื Market Square อาคารยอดแหลมสงูคลา้ยปราสาทสไตล์เรอแนสซองสส์แีดงพรอ้มทัง้ให้ 
  ท่านเลอืกซื้อสนิคา้แบรนด์เนมต่างๆ จากย่านนี้ หรอืมเีวลาน าท่านเขา้ชมหรอืถ่ายรปูกบัแกรนดค์าสโินแห่ง
  บาเซลิ  
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้นเมอืง 
บ่าย  น าท่านเดนิทางกลบัสูน่ครซูริค Zurich น าท่านชม เมืองซูริค น ำท่ำนถ่ำยรปูกบัโบสถ์ฟรอมนุสเตอร ์สรำ้ง
  ขึน้ในปี ค.ศ. 853 โดยกษตัรยิ์เยอรมนัหลุยส ์ใชเ้ป็นส ำนกัแม่ชทีีม่กีลุ่มหญงิสำวชนชัน้สงูจำกทำงตอนใตข้อง
  เยอรมนัอำศยัอยู่ น ำท่ำนสูจ่ตัุรสัปำรำเดพลำทซ์ จตัุรสัเก่ำแกท่ีม่มีำตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่17 ปัจจุบนัเป็นชมุ
  ทำงรถรำงทีส่ ำคญัของเมอืงและยงัเป็นศนูย์กลำงกำรคำ้ของย่ำนธุรกจิ ธนำคำร สถำบนักำรเงนิทีใ่หญ่ทีส่ดุ
  ในประเทศ อสิระใหท้่ำนไดเ้ดนิชมเมอืง ถ่ำยรูปและเลอืกซื้อของทีร่ะลกึตำมอธัยำศยั และอสิระใหท้่ำนเลอืก
  ซื้อสนิคำ้จำกย่ำน Walking Street ของนครซูรคิ ไดแ้กย่่ำน Bahnhofstrasse ทีต่ ัง้ของรำ้นคำ้ต่ำงๆ มำกมำย
  และอำคำรเก่ำแกส่วยงำม และสนิคำ้แบรนดเ์นมหลำกหลำย (เนื่องจำกเป็นวนัหยุดต่อเนื่องชว่งปีใหม ่ 
  รำ้นคำ้บำงรำ้นอำจปิดใหบ้รกิำร)  
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารไทย 
  น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Park Inn Radisson Zurich Airport หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีเ่จด็  3 ม.ค.63 ซูริค-สนำมบินซูริค 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
09.00  สมควรแกเ่วลาใหท้่านเชค็เอ๊าท์จากทีพ่กัพรอ้มน าท่านออกเดนิทางสู ่สนามบินซูริค 
13.15 น.  ออกเดินทางจากนครซูริค โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG971 
 

วนัทีแ่ปด 4 ม.ค.63 สนำมบินสุวรรณภมิู  
06.10 น.  เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ..โดยสวสัดิภาพ... 

 

 
รำยกำรทวัรอ์ำจมีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมควำมเหมำะสมหรือสภำพอำกำศ หรือมีเหตกุำรณ์อ่ืนๆ  
ท่ีไม่คำดคิดหรือมีผลกบักำรเดินทำงและรำยกำรทวัร ์ และหำกท่ีพกัตำมรำยกำรไม่ได้รบักำรยืนยนั  

บริษทัฯ ขอท ำกำรเปลี่ยนโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัหรือเมืองใกล้เคียงให้  
ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส ำคญั 
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อตัรำค่ำเดินทำง  28 ธ.ค.2562 - 4 ม.ค. 2563 
   

Swiss Winter Memory (B) 3 Mounts 
สวิส วินเทอร ์เมมโมร่ี (บ)ี 3 เขำ 8 วนั  (TG) 

รำคำรวมตัว๋ รำคำไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ ท่ำนละ 69,900 42,300 

เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่ำน 67,900 42,300 
เดก็อำยตุ ่ำกว่ำ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่ำน เสรมิเตยีง 65,900 40,300 
พกัเดีย่ว เพิม่ท่ำนละ 8,500 8,500 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครือ่งบิน** 
**ไม่รวมค่ำบริกำรด้ำนนัดหมำยวีซ่ำและเอกสำรด้ำนวซ่ีำท่ำนละ 3,500 บำท //  

ค่ำทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถ่ิน และค่ำทิปหวัหน้ำทวัร ์ท่ำนละ 1,800 บำท  
เรียกเกบ็และช ำระพร้อมค่ำทวัรง์วดสดุท้ำย 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเรียกเกบ็ค่ำภำษีน ้ำมนั ในกรณีท่ีสำยกำรบินมีกำรเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภำยหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญำตให้เดก็อำยุต ำ่กว่ำ 7 ปี เข้ำพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

 
หมำยเหตุ 
 อตัรำค่ำเดินทำงน้ีต้องมีจ ำนวนผู้โดยสำรท่ีเป็นผูใ้หญ่จ ำนวนไม่ต ำ่กว่ำ 25 ท่ำน และจะต้องช ำระมดัจ ำ หลงัจำก

ยืนยนักำรจองทวัรท์นัที 
 กำรด ำเนินกำรขอวีซ่ำจะต้องใช้เวลำพิจำรณำวีซ่ำโดยรวมประมำณ 15วนั ดงันัน้จึงขอควำมร่วมมือในกำร

จดัเตรียมเอกสำรส ำหรบักำรยื่นขอวีซ่ำให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพื่อเป็นผลดีและควำมสะดวกรวดเรว็ในกำร
ด ำเนินกำรขอวีซ่ำและทุกท่ำนจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้ำหน้ำท่ีสถำนทตูพร้อมถ่ำยภำพและสแกนน้ิวมือ 

 กรณีท่ำนท่ีต้องกำรอยู่ต่อ ช ำระค่ำธรรมเนียมในกำรท ำตัว๋อยู่ต่อท่ีสนำมบินเดิมได้ไม่เกิน 7 วนั นับจำกวนัท่ี
เดินทำงออกจำกต้นทำง ค่ำธรรมเนียม 4,500 บำทต่อท่ำน แต่ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัในวนันัน้ๆ จะสำมำรถยืนยนักำร
เดินทำงได้ และกำรยื่นวีซ่ำจะต้องแยกยื่นวีซ่ำเด่ียว ประกนัต่ำงๆ ผูเ้ดินทำงจะต้องซ้ือเพ่ิมเติมเพ่ือให้ครอบคลุม
กบัวนัท่ีเดินทำง ซ่ึงค่ำใช้จ่ำยเหล่ำน้ีไม่รวมในรำคำทวัร ์

 กรณีท่ำนท่ีมีตัว๋โดยสำรแล้ว แล้วเดินทำงไม่พร้อมหมู่คณะ ตรวจสอบตำรำงกำรเดินทำงของท่ำนว่ำมีกำรพ ำนักอยู่
ในประเทศอ่ืนมำกกว่ำในประเทศสวิตเซอรแ์ลนดห์รือไม่ หำกมีและระยะเวลำในกำรพ ำนักนำนกว่ำในเขตประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนด ์ท่ำนจะต้องด ำเนินกำรยื่นวีซ่ำท่ีประเทศนัน้ๆ แทน โดยท่ำนจะต้องด ำเนินกำรด้วยตนเอง โดย
ค่ำธรรมเนียมและค่ำบริกำรในกำรยื่นวีซ่ำประเทศนัน้ๆ ไม่ได้รวมในรำคำทวัรเ์ช่นเดียวกนั 
 

อตัรำน้ีรวมบริกำร 
 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิ Thai Airways International เสน้ทำง กรงุเทพฯ-ซูรคิ-กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 คำ่โรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบ ุ(สองท่ำนต่อหนึ่งหอ้ง) 
 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ, คำ่อำหำรและเครือ่งดืม่ตำมรำยกำร 
 คำ่รถรบัสง่ระหว่ำงน ำเทีย่วตำมรำยกำรทีร่ะบุ 
 คำ่ภำษสีนำมบนิทุกแห่งทีม่ ี
 คำ่บรกิำรหวัหน้ำทวัรข์องบรษิทัจำกกรงุเทพฯ อ ำนวยควำมสะดวกแกท่่ำนตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
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 คำ่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท ส ำหรบัซึง่เดก็อำยุต ่ำกวำ่ 1 ปี และผูใ้หญ่อำยุเกนิ 75 ปี 
วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บำท (เฉพำะค่ำรกัษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไมไ่ดร้วมถึงค่ำใชจ้่ำยอื่นๆ อนัเกดิจำกอุบตัเิหตุ อำท ิค่ำตัว๋
โดยสำร, ค่ำทีพ่กั, คำ่อำหำรหรอือื่นๆ ทัง้นี้เป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 คำ่ภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและคำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ ซึง่เป็นอตัรำเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่ 25 
ก.ค.2562 หำกมเีพิม่เตมิภำยหลงัหรอือตัรำกำรผกผนัคำ่น ้ำมนัหรอืภำษใีดๆ จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่ตำมกฏและเงือ่นไขของ
สำยกำรบนิ   

 ภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่ำย 3% 

 
อตัรำน้ีไม่รวมบริกำร 
 คำ่น ้ำหนักของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกว่ำสำยกำรบนิก ำหนด (30 กโิลกรมัต่อท่ำน) 
 คำ่ธรรมเนียมกำรท ำหนงัสอืเดนิทำง 
 คำ่บรกิำรพนักงำนยกกระเป๋ำทุกแห่ง 
 คำ่ธรรมเนียมกำรยื่นวซี่ำเชงเกน้และบรกิำรดำ้นเอกสำรนัดหมำยและงำนวซี่ำ ท่ำนละ 3,500 บำท เรยีกเกบ็และช ำระพรอ้ม

คำ่ทวัรง์วดสดุท้ำย 
 คำ่ทปิพนักงำนขบัรถ,คำ่ทิปไกดท์อ้งถิน่และคำ่ทปิหวัหน้ำทวัร ์เดนิทำงไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่ำนละ 1,800 บำท เรยีกเกบ็

และช ำระพรอ้มคำ่ทวัรง์วดสุดทำ้ย 
 คำ่น ้ำดืม่ระหว่ำงทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้ำดืม่ระหว่ำงทวัร)์  
 คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบ ุเชน่ ค่ำเครือ่งดืม่และคำ่อำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองคำ่โทรศพัท์ คำ่ซกัรดี หรอื

คำ่ใชจ้่ำยอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้โดยมไิดค้ำดหมำยหรอืคำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรำยกำร 
 คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอื คนต่ำงดำ้ว 
 คำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงทีน่อกเหนือจำกรำยกำรทวัร์ 

 
กำรช ำระเงิน  
 ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ำมดัจ ำเป็นจ ำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหนึ่งท่ำน ส ำหรบักำรจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะ
ขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทำงอย่ำงน้อย 21 วนัท ำกำร มฉิะนัน้ทำงบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่มดัจ ำทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วนัท าการแต่ไมเ่กนิ 90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าค่าตัว๋โดยสารของท่าน

นัน้ๆ (เงือ่นไขคา่มดัจ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารต้องช าระคา่มดัจ า 20,000.- บาท และคา่วซี่าตามทีส่ถานทูต

เรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผา่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสารเครือ่งบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจ า  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแล้ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ทวัรท์ัง้หมด  
 
หมำยเหต ุ 
 รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ  

เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 
 กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท ำใหก้ำรเดนิทำงไมส่ำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกวำ่จะไดร้บักำรยนืยนั
จำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวำ่สำมำรถคนืเงนิได้  

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยค่ำเสยีหำย เนื่องจำกภยัธรรมชำต ิหรอืเหตุกำรณ์จลำจลต่ำงๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท ำให้
ไมส่ำมำรถเดนิทำงไป-กลบัไดต้ำมก ำหนดกำรเดนิทำงของรำยกำรทวัร ์ 
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 บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เนื่องจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้
ประเทศ  เอกสำรเดนิทำงไมถู่กตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมที่กองตรวจคน
เขำ้เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษิทัฯไมอ่ำจคนืเงนิใหท้่ำนได ้ไม่วำ่จ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงส่วน 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทูตงดออกวซี่ำ อนัสบืเนื่องมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมืองใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื คน

ต่ำงดำ้วทีพ่ ำนกัอยู่ในประเทศไทย 
 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำกสำยกำรบนิ 

ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย์ ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสญูหำยหรอืเสยีหำย
ของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

 ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถูกก ำหนดใหต้ ่ำกว่ำมำตรฐำนได ้
ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภำระควำมรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำยในน ้ำหนกัส่วนที่
เกนิ 

 ท่ำนทีม่อีำกำร แพอ้ำหำร, มปัีญหำดำ้นสขุภำพหรอืตอ้งมกีำรใชย้ำเฉพำะ, รวมถงึท่ำนทีต่อ้งกำรควำมช่วยเหลอืและกำร
ดแูลเป็นพเิศษ อำท ิท่ำนทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดกำรเดนิทำง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทำงบรษิทัฯ ใหท้รำบล่วงหน้ำตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เนื่องจำกกฏทำงดำ้นกำรรกัษำควำมปลอดภยั  ดำ้นโภชนำกำร ดำ้นกำรบนิ และดำ้นกำรบรกิำร อำจจะไมไ่ดร้บัควำม
สะดวกส ำหรบัผูท้ีม่ปัีญหำขำ้งตน้  

 ในประเทศต่ำงๆ ในยุโรป มกีำรรณรงคเ์รื่องกำรงดสบูบหุรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำงๆ จะมขีอ้ก ำหนดทีช่ดัเจน
ในเรือ่งกำรสูบบหุรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เนื่องจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 

 กรณีทีท่่ำนเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บักำรดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอำยุ มโีรคประจ ำตวั ไมส่ะดวกในกำรเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลำเกนิกวำ่ 4 - 5 ช ัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดล่วงหน้ำคอ่นขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัที่
สถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผำ่นทำงออนไลน์ โดยในวนัที่คณะจะเขำ้
ชมไมส่ำมำรถจองผำ่นระบบดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพื่อใหท้่ำนไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
คำ่เขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่นไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำกมกีำรล่ำชำ้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้่ำนไมส่ำมำรถเขำ้ชมสถำนที่ดงักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่ำน 
เนื่องจำกไดช้ ำระค่ำ Reservation Fee ไปแลว้  

 หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมำสต์หรอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยุดของชำวยุโรป รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิำรณำกอ่นกำรจองทวัร์ 
 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าเชงเก้น (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 

ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 15 วนั 

- ผูย้ื่นค าร้องต้องแสดงตวัและสแกนน้ิวมือ ณ วนันัดหมายยื่นค าร้องท่ีศนูยย์ื่น 

- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทตูและศนูยย์ื่น 

- รปูถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องท าการถ่ายใหม่ท่ีศนูย์ยื่น โดยผูย้ื่นค าร้องต้องช าระเงินค่าถ่ายรปูด้วยตนเอง 

- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผูย้ื่นค าร้องช าระเงินด้วยตนเอง 

- ผูย้ื่นค าร้อง กรณุาส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ีเป็นปัจจุบนัท่ีสุด พร้อมกรอกข้อมลูเบื้องต้นส าหรบัเพ่ือใช้ในการ

ท านัดหมาย กรณุากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง พร้อมเบอรโ์ทร.ท่ีสามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอรโ์ทร.ผู้แทน 

ยกเว้น ผูย้ื่นค าร้องสูงอายุมากๆ หรือเดก็เลก็มากๆ 

- เอกสารต้นฉบบัท่ีเป็นภาษาไทย อาทิ ส าเนาหนังสือรบัรองบริษทั / กิจการร้านค้า, ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเดก็), 

ส าเนาสูติบตัร (กรณีผูท่ี้อายุต า่กว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาทะเบียนหย่า, ส าเนาใบเปลี่ยนช่ือ, ส าเนาใบ

เปลี่ยนนามสกลุ จะต้องถกูแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะบริการท่าน ยกเว้น ส าเนาหนังสือสญัญาซ้ือ

ขาย/สญัญากู้/สญัญาอาชีพพิเศษท่ีมีเน้ือหาระบเุจาะจง กรณุาใช้บริการศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพื่อหลีกเลี่ยง

ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผูย้ื่นค าร้องจะต้องช าระด้วยตนเอง 

 
o หนังสือเดินทำงมีอำยุไม่ต ำ่กว่ำ 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทำงเป็นหลกั หำกนับแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทำงนี้สำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนบัแลว้ต ่ำกว่ำ 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปยื่นค ำรอ้งขอท ำหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทำง  

o หน้ำหนงัสอืเดนิทำงจะตอ้งมหีน้ำวำ่งส ำหรบัวซี่ำอย่ำงน้อยไมต่ ่ำกวำ่ 3 หน้ำ   
o หำกท่ำนเปลีย่นหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม ่กรุณำเตรยีมเล่มเกำ่ให้ดว้ยเนื่องจำกประวตักิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็น

ประโยชน์อย่ำงยิง่ในกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำ  
o ท่ำนทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทำงกรุณำถอดออกและไมจ่ ำเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หำกมกีำรสญูหำย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทำงนัน้ๆ  
 

o รปูถ่ำยสีขนำด 33 x 48 มิลลิเมตร จ ำนวน 2 รปู 
เน้นขนำดใบหน้ำ  
- ฉำกหลงัสขีำวเท่ำนัน้ เนื่องจำกสถำนทูตจะต้อง

สแกนรปูลงบนวซี่ำ (ไมค่วรสวมเสือ้สขีำว)   
- รปูถ่ำยหน้ำตรงหำ้มใสแ่วน่, หำ้มคำดผมและหำ้มใส่

หมวกหรอืเครือ่งประดบั 
บดบงัหน้ำตำ, หำ้มใสค่อนแท็กเลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อำยส ์** 
 

o ส ำเนำทะเบยีนบำ้น และส ำเนำบตัรประจ ำตวั
ประชำชน 
- กรณีเป็นเดก็ อำยุต ำ่กว่ำ 20 ปี  
- ใชส้ ำเนำสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  
- หำกเดก็อำยุน้อยกวำ่ 20 ปี และยงัศกึษำอยู่ถงึแมม้บีตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทูตขอส ำเนำสตูบิตัรดว้ยและกรณุำ

แนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 
 

o หมำยเลขโทรศพัท์ท่ีสำมำรถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท ำงำน, เบอรบ์ำ้นและเบอรมื์อถือ  
o ส ำเนำทะเบยีนสมรส กรณีท่ำนทีส่มรสแลว้  
o ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่ กรณีท่ำนทีม่กีำรเปลีย่นชือ่ 
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o ส ำเนำใบเปลีย่นนำมสกลุ กรณีท่ำนทีม่กีำรเปลีย่นนำมสกลุ 
o ส ำเนำใบหย่ำ กรณีท่ำนทีห่ย่ำแลว้  
 
o หนังสือรบัรองกำรท ำงำน หรือเอกสำรบง่ช้ีกำรมีอำชีพและมีรำยได้ของผู้เดินทำง 

- กรณีลกูจ้ำง ใชใ้บรบัรองกำรท ำงำนของบรษิทัทีท่ ำงำนอยู่เป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีำยละเอยีดกำร
เขำ้ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน และระบวุนัลำงำนหรอืระบวุนัทีเ่ดนิทำงอย่ำงชดัเจน (หนงัสอืรบัรองกำร
ท ำงำนออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืนนับจำกวนัยื่นวซี่ำ) 

- กรณีมีอำชีพรบัรำชกำร ใชห้นงัสอืรบัรองกำรท ำงำนจะตอ้งคดัเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบตุ ำแหน่ง, 
อตัรำเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท ำงำนกบัหน่วยงำน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลำและ ส ำเนำบตัรประจ ำตวั
รำชกำร 1 ชดุ (หนงัสอืรบัรองกำรท ำงำนออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจำกวนัยื่นวซี่ำ) 

- กรณีเป็นเจ้ำของกิจกำร ใชส้ ำเนำทะเบยีนกำรคำ้ หรอื ส ำเนำกรมพฒันำธุรกจิกำรคำ้ หรอื ส ำเนำหนงัสอืรบัรอง
ควำมเป็นเจำ้ของกจิกำร โดยจะตอ้งคดัมำไมต่ ่ำกวำ่ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

- กรณีท่ำนท่ีเป็นแม่บำ้น   
 หำกไมม่อีำชพีหรอืเป็นแมบ่ำ้น ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรส 
 หำกสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสำรกำรท ำงำนและกำรเงนิของสำม ีพรอ้ม แสดงส ำเนำทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส ำเนำสตูบิตัรบตุร ทัง้นี้เพื่อแสดงควำมสมัพนัธ์กำรเป็นสำม-ีภรรยำ   หำกไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพนัธ์กำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่ำนท่ีว่ำงงำน / ไม่มีรำยได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่ำใชจ้่ำย พรอ้มแสดงหลกัฐำนกำรท ำงำนและหลกัฐำน
ทำงดำ้นกำรเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงกำรรบัรองค่ำใชจ้่ำย
ใหแ้กผู่เ้ดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสมัพนัธ์ โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวำมสมัพนัธ์ใกลช้ดิ หรอืญำตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หำก
ควำมสมัพนัธ์ไมส่ำมำรถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นควำมจรงิ ท่ำนอำจถูกปฏเิสธกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำนี้)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษำ 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษำ จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั  เป็น 
 ภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  (หนงัสอืรบัรองกำรเรยีนออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจำกวนัยื่นวซี่ำ) 
 

o หลกัฐำนกำรเงิน   
-  สเตทเม้นท์จำกธนำคำรบญัชีเงินฝำกออมทรพัยส่์วนตวั ขอยอ้นหลงั 6 เดอืน และอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัทีส่ดุ
หรอืไมต่ ่ำกวำ่ 15 วนันบัจำกวนันดัหมำยยื่นวซี่ำ พรอ้มส ำเนำหน้ำบญัชหีน้ำแรกทีม่ชี ือ่เจำ้ของบญัชี 
- กรณีมเีงนิฝำกในบญัชนี้อยเกนิไปใน 1 เล่มหรอื 1 บญัช ีกรณุำแสดงส ำเนำสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ยหรอื statement 

บญัชอีื่นรว่มดว้ย อำท ิเชน่ บญัชเีงนิฝำกประจ ำ เป็นตน้ 
- กรณีรบัรองคำ่ใชจ้่ำยใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจำกธนำคำร 1 ฉบบั และท ำจดหมำยรบัรองคำ่ใชจ้่ำย

ใหบ้คุคลในครอบครวัเป็นภำษำองักฤษพรอ้มระบคุวำมสมัพนัธ์เพื่อชีแ้จงต่อสถำนทูตอกี 1 ฉบบัดว้ย  โดยเฉพำะคู่
สำม-ีภรรยำ จะตอ้งมสี ำเนำสมุดบญัชกีำรเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่ำจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็ำม หำกมกีำรเงนิใน
บญัชนี้อย ฝ่ำยทีม่กีำรเงนิมำกกว่ำตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจำกธนำคำร 1 ฉบบั และท ำจดหมำยรบัรองคำ่ใชจ้่ำยพรอ้ม
ระบชุือ่และควำมสมัพนัธ์ชีแ้จงต่อสถำนทูตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถำนทูตไม่รบับญัชีกระแสรำยวนัทกุกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ำมีฐำนะทำงกำรเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่ำใช้จ่ำยได้อย่ำงไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล ำเนำ  

 
o กรณีเดก็อำยุต ำ่กวำ่ 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทำงกบับิดำหรือมำรดำ หรือ บิดำ-มำรดำ หย่ำร้ำง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองทัง้บดิำและมำรดำ 
- หำกเดก็เดินทำงไปกบับิดำจะต้องมีใบรบัรองจำกมำรดำ โดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไป

ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองคำ่ใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของมำรดำเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- หำกเดก็เดินทำงกบัมำรดำจะต้องมีใบรบัรองจำกบิดำ   โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไป
ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองคำ่ใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรุณำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 
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- หำกเดก็ไม่ได้เดินทำงทัง้กบับิดำและมำรดำ โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกบั
มำรดำโดยมกีำรรบัรองค่ำใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยคำ่เสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำก
อ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรณุำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพื่อรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดำ-มำรดำหย่ำร้ำง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดวำ่ฝ่ำยใดเป็นผูด้แูล
บตุร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 
*** กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้ำ่
ท่ำนจะถูกปฏเิสธวซี่ำ สถำนทูตไม่คนืค่ำธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยื่นค ำรอ้งใหม่กต็อ้งช ำระค่ำธรรมเนียม
ใหมทุ่กคร ัง้ 
***  หำกสถำนทูตมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ์บำงท่ำน ทำงบรษิทั ขอควำมร่วมมอืในกำรเชญิท่ำนไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำยและ
โปรดแต่งกำยสภุำพ ทัง้นี้ทำงบรษิทัฯ จะสง่เจำ้หน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอ
เอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษิทัฯใครข่อรบกวนท่ำนจดัสง่เอกสำรดงักล่ำวเชน่กนั 
***    กรณีทีท่่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซี่ำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทูต ยกเลกิวซี่ำของ
ท่ำน เนื่องจำกกำรขอวซี่ำในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถิตใินนำมของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ท่ำนไดช้ ำระเงนิค่ำมดัจ ำหรอืทัง้หมด ไมว่่ำจะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ 
จะขอถอืวำ่ท่ำนรบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขต่ำง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีำรขอใชห้นงัสอืเดนิทำงในระหวำ่งกำรยื่นวซี่ำ ท่ำนตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้รำบล่วงหน้ำ แต่หำก
กรณีท่ำนทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทำงกอ่นก ำหนดวนัยื่นวซี่ำและท่ำนไมส่ำมำรถน ำหนงัสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้นั ท่ำนนัน้จะตอ้งมำ
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถำนทูตตำมก ำหนดกำรของสถำนทูตเช่นเดยีวกนั  ** 

*** ทำงสถำนทูตจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตำมทีร่ะบเุท่ำนัน้ กำรปฏเิสธวซี่ำอนัเนื่องมำจำกหลกัฐำนในกำรขอยื่นวซี่ำปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยื่นขอวซี่ำท่องเทีย่ว 
ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหกัคำ่ใชจ้่ำยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้่ำนหลงัจำกทวัรอ์อกเดนิทำงภำยใน 20 
วนั โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้นี้จะค ำนึงถงึประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำง
เป็นหลกั                   

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมูลตำมควำมจริง เพรำะมีผลกบักำรย่ืนขอวีซ่ำเข้ำยุโรป 
หำกมีรำยละเอียดใดๆ ท่ีไมเ่หมอืนกบัควำมเป็นจริงหรือไมเ่หมอืนกบัตอนน ำเอกสำรส่ง
ย่ืนค ำร้องขอวีซ่ำ ทำงศูนยย่ื์นหรือสถำนทูตขออนุญำตเรียกเกบ็ค่ำธรรมเนียมในกำร
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่ำธรรมเนียมในกำรย่ืนวีซ่ำใหม่ 
กรณุำกรอกให้ครบถว้น อย่ำปล่อยว่ำงไว้ อำทิ เกษียณ / แมบ่ำ้น / อำชีพอิสระ /  

ไมไ่ด้ศึกษำแล้ว / รอศึกษำต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมำให้เรียบร้อย 
(กรณุำใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภำษำองักฤษ เพื่อป้องกนัควำมผิดพลำดในกำรสะกด

ตวัอกัษรและเพื่อให้เกิดควำมสะดวกต่อกำรท ำเอกสำรออนไลน์ต่อไป) 
 

 

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

 
 ช่ือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

 (ภาษาไทย)..........................................................   (ภาษาองักฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกิด ................................................. 

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ....................................... ......... 

     สถานท่ีเกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบียน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 
 

3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

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

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

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

    ............................................................................................................. รหสัไปรษณีย ์............................. 

     ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)....................................... 
 

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

     รหสัไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัทบ์า้น ................................................................... 
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 โทรศพัทมื์อถือ ................................................. อีเมลล ์

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

5.  ช่ือสถานท่ีท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท  านั้นเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานท่ีท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) .............................................................................. .......... 

 ............................................................................................................  รหสัไปรษณีย ์............................. 
  

 ต าแหน่งหนา้ท่ี (ภาษาองักฤษ) ................................................................................................. .................... 

 โทรศพัท ์ ............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) 

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

 

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัช ัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................ ... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัท่ีศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

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

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครัง้น้ี (ระบุ)........................................................................................................          

 
8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

    ตัง้แตว่นัท่ี ......................................  ถึงวนัท่ี .........................................

    รวม ........... วนั 

   

   ทา่นเคยไดร้บัการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  
 

   กรณีท่ีทา่นเคยไดร้บัการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ............................................................... 
 

9.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
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 ....................................................................................................................................................... .......... 
 

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นบัสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีท่ีมีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นคือ ......................................................................................................................... 
 

ความสมัพนัธก์บัทา่น ......................................................................................................... ................................ 
 

เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่  ........ เดินทางดว้ยกนั   ......... ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

 

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

 

 
 

 


