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UNSEEN SWITZERLAND 10 วนั 7 คืน 
เทีย่วไปกบัดนิแดนแสนงาม นัง่รถไฟสายโรแมนตคิ Glacier Express รถไฟชมววิทีด่ทีีส่ดุ 
ขึน้ยอดเขา JungfrauJoch ฉายา Top of Europe ดว้ยกระเชา้ใหมล่่าสดุ Eiger Express 

ขึน้เขา Titlis ดว้ยกระเชา้โรแตร ์กระเชา้หมุนไดข้ณะเคลือ่นที ่และชมววิบนยอดเขา Rothorn 
สนุกสดุมนัสก์บักจิกรรมเล่นสก ีนัง่สเลดจ ์ขีส่โนโมบลิ เดนิสะพานแขวน  

ฟินกบัการแชน่ ้าแรร่อ้นทีเ่มอืงน ้าแรส่ปา ชมววิทะเลสาบและหมูบ่า้นน่ารกัหลายแหง่  
เพลนิกบัการชมิชสี ท าและชมิขนมบสิกติแบรนดด์งั เปิบฟองด ูเมนูเอกลกัษณ์ของสวสิ  

เดนิเลน่ชอ้ปป้ิงในลเูซริน์ เมอืงทอ่งเทีย่วชือ่ดงัตลอดกาล 
พรอ้มดนิเนอรร์า้นดงัสดุหรบูรรยากาศแสนคลาสสคิใจกลางกรุงเบริน์ Kornhauskeller  

 

โดยสายการบิน Swiss Air  
 
ซูริค  เมอืงศนูยก์ลางทางดา้นการคา้และธุรกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ 
ยอดเขา The Parpaner Rothorn ชมทศันียภาพสวยงามอกีแหง่หนึง่ในเขตตอนใตข้องเทอืกเขาแอลป์ 
บาดรากาซ Bad Ragas แหลง่น ้ำพรุอ้นธรรมชำตทิีม่ชีือ่เสยีงและยงัเป็นสปำรสีอรท์เพือ่สขุภำพยอดนิยมดว้ย 

ครู ์ เมอืงเก่ำแก่ทีม่เีสน่หเ์รยีบงำ่ยแต่สวยงำม  
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รถไฟสายกลาเซียเอก็ซเ์พลส Glacier Express รถไฟสำยโรแมนตคิชือ่ดงัของสวสิฯ กบัเสน้ทำงแสนงำมทวิทศัน์หลำกหลำย
แบบไมรู่เ้บือ่จำกเมอืงครูถ์งึเมอืงบรกิ 

หมู่บ้าน Riederalp ทีต่ัง้ของสกรีสีอรท์ทีม่กีจิกรรมส ำหรบัฤดหูนำวมำกมำยใหท้ำ่นไดเ้ขำ้รว่มพรอ้มฝึกเล่นสก ีSki Experience 
กบัผูเ้ชีย่วชำญ 

อินเทอรล์าเก้น เมอืงสวยในหุบเขำทีต่ ัง้รมิฝัง่ของ 2 ทะเลสำบ คอืทะเลสำบธุนและเบรยีนซ ์และบรเิวณเมอืงน้ียงัใชเ้ป็นที ่
ถ่ำยท ำของกองละครเรือ่งลขิติรกัหรอื The Crown Princess อกีดว้ย  

Sledging Bussalp   กจิกรรมบนกระดำนหมิะ ไถลจำกลำนหมิะดำ้นบนลงสูล่ำนหมิะเบื้องล่ำงในหมูบ่ำ้นบสัสลัพ์ 
JungfrauJoch ยอดเขำทีไ่ดฉ้ำยำวำ่เป็น Top of Europe บนควำมสงูกวำ่ 3,454 เมตร พรอ้มใหท้ำ่นเดนิทำงดว้ย Eiger 

Express กระเชำ้ตวัใหมล่่ำสดุเป็นกรเชำ้หรอืกอนโดลำ่สำมขำทีท่นัสมยัทีส่ดุในโลก เป็นระบบผสมผสำน
กระเชำ้ลอยฟ้ำและกระเชำ้ไฟฟ้ำเขำ้ดว้ยกนั มคีวำมมัน่คงต่อแรงลมและใหบ้รกิำรตลอดปี  

เบิรน์  เมอืงหลวงของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์สรำ้งขึ้นเมือ่ 800 ปีทีแ่ลว้ 
Emmental Cheese Factory โรงงำนชสีเอมเมนทลั ชมขัน้ตอนกำรผลติชสีทีผ่ลติสดทุกวนัในเมอืงเอมเมนทลั 
ทรบุชาเค่น  เมอืงในเขตกำรปกครองของ Emmental ทีต่ัง้ของ แหล่งผลติขนมปังกรอบแบรนด ์Kambly ชมขัน้ตอนกำร

ผลติ ฝึกท ำพรอ้มชมิและน ำกลบับำ้นได ้
ยอดเขา Titlis ยอดเขำดงัแหง่สวสิฯ ทีม่หีมิะปกคลุมตลอดปี ขึ้นสูย่อดเขำดว้ย กระเช้าโรแตร ์กระเชำ้ใหญ่รุน่ใหม ่หมนุรอบ

ตวัเองไปดว้ยในขณะทีเ่คลือ่นทีส่ำมำรถชมววิไดแ้บบ 360 องศำ และสนุกสดุมนัสก์บักำรขีส่โนโมบลิ เครือ่ง 
สโนโมบลิทีใ่ชร้ะบบไฟฟ้ำใหมล่่ำสดุ  

ลเูซิรน์ เมอืงสวยทีต่ ัง้อยูร่มิฝัง่ทะเลสาบแหง่สีพ่นัธรฐั หรอืเวยีวาลดส์ตรทัซ ีและเป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุ
แหง่หนึง่ในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์  

 
ก าหนดการเดินทาง  24 ธ.ค.64-2 ม.ค.65 
  14-23 ม.ค.65 / 11-20 ก.พ.65 / 18-27 มี.ค.65 
  8-17 เม.ย.65 
 

วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู 
21.00 น. นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์สายการบิน Swiss Air  ROW G เจา้หน้าที่

พรอ้มคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 
วนัทีส่อง สวุรรณภมิู-ซูริค-เลนเซอรไ์ฮด-์ยอดเขาพารพ์าเนอรโ์รธอรน์-บาดรากาซ-ครู ์     (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
00.20 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมิู โดยสายการบิน Swiss Air เท่ียวบินท่ี LX181  
** ส าหรบัวนัที ่8 เม.ย.2565 เทีย่วบนิของ LX181 จะเปลีย่นจากเวลา 00.20 เป็นออกเดนิทางเวลา 23.20 น. ** 
06.10 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค เมอืงเศรษฐกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจ

หนงัสอืเดนิทางและตรวจรบัสมัภาระ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองเลนเซอรไ์ฮด ์Lenzerheide (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงตากอากาศอนัสวยงามตัง้อยูท่า่มกลางหุบเขาแอลป์และยงัเป็นจุดเลน่สกี
ของภูมภิาค Arosa Lenzerheide โดยมพีืน้ทีล่าดชนักวา่ 200 กม. มเีสน้ทางปีนเขาเพือ่ขึน้ไปยงัสถานที่
ทอ่งเทีย่วใกลเ้คยีง เชน่ น ้าตก Sanaspans สงูตระหงา่นและซากปรกัหกัพงัของปราสาท Belfort จากยคุ
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กลาง นอกจากน้ียา่นนี้ยงัเป็นแหลง่รวมเสน้ทางปัน่จกัรยานเสอื
ภเูขา สว่นทะเลสาบ Heidsee ซึง่เป็นสถานทีย่อดนิยมส าหรบั
การวา่ยน ้าและเล่นวนิดเ์ซริฟ์มทีางเดนิโอบลอ้มและยงัมี
รา้นอาหารบรรยากาศสบายๆ ใหแ้วะชมิเมนูเดด็ของชาวสวสิ 
เดนิทางสูส่ถานีกระเชา้เพือ่น าทา่นขึน้สูย่อดเขา The Parpaner 
Rothorn ชมทศันียภาพสวยงามอกีแหง่หน่ึงในเขตตอนใตข้อง
เทอืกเขาแอลป์ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา Panorama Restaurant 
บ่าย ใหท้า่นลงจากยอดเขาดว้ยกระเชา้ลอยฟ้าสูส่ถานีดา้นลา่ง 

จากนัน้รถโคช้รอรบัท่านเพือ่น าทา่นเดนิทางสู่เมืองบาดรากาซ 
Bad Ragas แหลง่น ้าพุรอ้นธรรมชาตทิีม่ชีื่อเสยีงและยงัเป็นสปา
และรสีอรท์เพือ่สขุภาพยอดนิยมดว้ย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
45 นาท)ี ใหเ้วลาทา่นไดพ้กัผอ่นดว้ยการแช่น ้าแร่ร้อน 
Thermal Bath จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองครู ์Chur (ใช้
เวลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี ตัง้อยูร่มิฝัง่แมน่ ้าไรน์ทาง
ตะวนัออกของสวติเซอรแ์ลนด ์เมอืงหลวงของรฐัเกราบนึเดิน้ Graubenden ทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ทีเ่หนือ
ระดบัน ้าทะเล 594 เมตร เมอืงครูจ์ดัเป็นเมอืงเก่าแก่ทีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนดแ์ละมปีระวตักิารตัง้ถิ่นฐานมา
นานกว่า 5,000 ปี ได้ชื่อว่าเป็นเมอืงเก่าอนัเก่าแก่และปลอดรถยนต์  

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
  จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั Stern Chur หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีส่าม ครู-์รถไฟสาย Glacier Express-บริก 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดนิเล่นชมเมืองครู ์ใหท้า่นไดส้มัผสัเสน่หใ์นสไตลเ์มอืงเก่าทีเ่รยีบงา่ยแต่สวยงาม ทัง้ลวดลายบน
ประต ูลกัษณะอาคารโบสถห์รอืน ้าพ ุโดยเฉพาะในยา่นเมอืงเก่า อาท ิจตุัรสัอารค์สั พืน้ทีท่ีส่วยทีส่ดุในครู ์
หอคอยโอเบอรเ์ตอร ์ป้อมปราการยคุกลางทีย่งัคงมอียูใ่นปัจจุบนั มซุีม้ประตทูีม่ภีาพเขยีนอนัเก่าแก่ของ
เมอืง หรอืโบสถเ์ซน้ตม์าตนิ อาคารสไตลโ์กธคิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในรฐัเกราบนึเดิน้ โบสถอ์สัสมัชญัทีม่อีายมุากกวา่ 
800 ปี หนึ่งในอนุสรณ์สถานส าคญัทีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนด ์ซึง่หลกัฐานทางประวตัศิาสตรไ์ดบ้่งชีว้า่เมอืงน้ี
ก่อตัง้ราว 3,500-3,900 ปีก่อนครสิตก์าล ท าใหค้รูเ์ป็นหนึ่งในเมอืงทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุของสวติเซอรแ์ลนด ์และให้
ทา่นไปถ่ายรปูกบัจุดชมววิทีถ่อืวา่เป็น The Best View ของเมอืงครู ์ดว้ยทศันียภาพของเมอืงครูแ์ละไรอ่งุน่
ทีล่ดหลัน่กนัไปตามเนินเขา สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางเขา้สูส่ถานีรถไฟ 

11.06 น.  น าทา่นเดนิทางโดยรถไฟสายส าคญัและสวยงามทีสุ่ดเสน้ทาง
หนึ่งของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์รถไฟสายกลาเซียเอก็ซ์
เพรส Glacier Express สมัผสักบัทวิทศัน์อนังดงามดุจภาพ 
วาดของสวสิตอนกลาง ชื่นชมกบัขนุเขาทีส่ลบัซบัซอ้นสวยงาม
เกนิค าบรรยาย ไมว่า่จะเป็นทะเลสาบ เนินเขา ลอดเขา้อุโมงค ์
หมูบ่า้นกลางหุบเขาทีท่ าการเกษตรกรรม บรรยากาศแบบ
ชนบทๆ จุดเดน่การนัง่รถไฟเสน้ทางครู-์บรกิน้ี เป็นเสน้ทางทีส่วยงาม สมัผสัธรรมชาตแิบบเจาะลกึ
หลากหลายไมรู่เ้บื่อ เมือ่รถไฟวิง่อยูบ่นเนินเขา ท าใหส้ามารถเหน็บรรยากาศตวัเมอืงดา้นล่าง และหากชม
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สว่นดา้นหน้าจะใหค้วามรูส้กึราวกบัวา่ก าลงัเขา้ไปใกลภ้เูขาหมิะหลายๆ ลกูเรยีงกนั ใหท้า่นเกบ็ภาพอนั
งดงามและประทบัใจกบัทศันียภาพสวยงามไมรู่ล้มื  

กลางวนั บริการอาหารกลางวนับนรถไฟระหว่างทาง 
บ่าย ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบัการชมทวิทศัน์เดนิทางจนถงึปลายทางเมอืงบรกิ Brig  
15.40 น. เดนิทางถงึเมืองบริก Brig รถโคช้รบัท่านทีส่ถานีรถไฟเมอืงบรกิ มเีวลาใหท้่านไดช้มเมอืงบรกิ เมอืงทีต่ ัง้อยู่

ทางตอนบนของแควน้วาเล่ส ์เป็นเมอืงเก่าทีส่วยงามมอีาคารบา้นเรอืนทีม่บีรรยากาศอบอุ่น ชมทศันียภาพ
ของอาคารส าคญัทีส่ดุแห่งหน่ึงของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีม่กีารก่อสรา้งและสถาปัตยกรรมแบบบารอ็ค อาท ิ
อาคารของพระราชวงัสตอ็คาลเปอร ์และใหท้า่นเดนิเล่นชมเมอืงเลก็ๆ แห่งน้ีและเลอืกซือ้สนิคา้ทีร่ะลกึต่างๆ  
จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั Ambassador หรอืระดบัเทยีบเท่า 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่าทีโ่รงแรม จากนัน้อสิระใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั 
 
วนัทีสี่ ่  บริก-โมเรลฟิเล่ท-์หมู่บ้านริเดอราลพ์-กิจกรรมเล่นสกี-อินเทอรล์าเก้น 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่Morel-Filet เมอืงเลก็ๆ กลางเทอืกเขาแอลป์ อยูใ่นเขตเทศบาลเมอืงหน่ึงของแควน้วาเล่ส ์  
มชีื่อเสยีงทางด้านการท่องเที่ยวในด้านการเดนิป่ารวมถึงแหล่งเล่นสกีส าคญัในช่วงฤดูหนาว น าท่านขึ้น
กระเช้าสู่หมู่บ้านรีเดอราล์พ Riederalp เป็นหมู่บ้านสกีรีสอร์ทบนเขา ที่มีกิจกรรมส าหรบัฤดูหนาว  
มากมายให้ท่านได้เข้าร่วมและสมัผสักบัหิมะสขีาวบรสิุทธิไ์ด้
อย่างเตม็ที่ ใหท้่านเกบ็ชัว่โมงฝึกเล่นสกี Ski Experience กบั
ผู้เช่ียวชาญที่จะแนะน าท่านโดยละเอียดพร้อมเก็บภาพถ่าย
ความประทบัใจ และอสิระให้ท่านได้ถ่ายรูปกบัมุมต่างของทาง
หมู่บ้าน (รวมอุปกรณ์และชุดส าหรบัฝึกสกี) **ขึ้นอยู่กบัสภาพ
อากาศและปรมิาณของหมิะ** 
** กรณีท่านทีไ่ม่ตอ้งการเล่นสก ีสามารถเลอืกกจิกรรมอื่นเช่น Sledging Fun คอืเล่นสเลด็พรอ้มค าแนะน า
การเล่นจากผูเ้ชีย่วชาญ หรอืสามารถเลอืกใชเ้วลาในการเดนิเล่นหรอืเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึในตวัเมอืงอนิ
เทอรล์าเกน้ ** 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนเขาสกรีสีอรท์ 
บ่าย น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองอินเทอรล์าเก้น Interlaken เมอืงสวยในหุบเขาทีต่ ัง้รมิฝัง่ของ 2 ทะเลสาบ คอื

ทะเลสาบธุนและเบรยีนซ ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 4 ชัว่โมง) และบรเิวณเมอืงน้ียงัใชเ้ป็นทีถ่่ายท าของกอง
ละครเรือ่งลขิติรกัหรอื The Crown Princess อกีดว้ย ใหท้า่นเดนิเลน่เมอืงน่ารกัอยา่งอนิเทอรล์าเกน้พรอ้ม
เลอืกซือ้ของฝาก รวมถงึชอ้ปป้ิงรา้นคา้ต่างๆ 
จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั Metropole หรอืระดบัเทยีบเท่า ใหท้า่นเชค็อนิและดรอ็ปสมัภาระ (เดนิไป
รา้นอาหารค ่า) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารไทย จากนัน้เดนิกลบัทีพ่กั พกัผอ่นตามอธัยาศยั  
 
วนัทีห้่า  อินเทอรล์าเก้น-หมู่บ้านกรินเดิลวลัท-์ชวารส์ซี 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูห่มู่บ้านกรินเดิลวลัท ์Grindelwald หมูบ่า้นเลก็ๆ ในหุบเขาทีต่ ัง้อยูใ่นเขตอ าเภออนิเทอร์
ลาเกน้-โอเบอรฮ์าสล ีในรฐัเบริน์ เป็นหมูบ่า้นทีต่ ัง้อยูใ่นระดบัความสงูกวา่ 1,034 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล
บนเขตเทอืกเขาเบอรนี์สแอลป์ ตวัหมูบ่า้นตัง้อยูบ่นทีร่าบขนาดใหญ่มคีวามเงยีบสงบ และเป็นแหลง่พกัผอ่น 
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ยอดนิยมทัง้ชว่งฤดหูนาวทีค่นมกันิยมมาเล่นสกหีรอืกจิกรรมปีน 
เขาในฤดรูอ้น กรนิเดลิวลัทถ์อืเป็นแหลง่สกรีสีอรท์ทีม่ชีื่อเสยีงอกี 
แหง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ใหท้า่นใชร้ถโดยสารของหมูบ่า้นกรนิเดลิ 
วลัท ์น าทา่นเดนิทาง  สูบ่รเิวณหมูบ่า้นเลก็ๆ ชื่อวา่บสัซลัพ์  
Bussalp ใหท้า่นเพลดิเพลนิกบักจิกรรมแสนสขุสนุกสดุมนัสก์บั 
การเลน่สเลด็ Sledging บนกระดานหิมะ ไถลจากลานหมิะดา้น 
บนลงสูล่านหมิะเบือ้งล่าง **ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศและปรมิาณ
ของหมิะ** พรอ้มใหท้า่นไดช้มทศันียภาพงดงามของแนว
เทอืกเขาเบอรนี์สแอลป์ สมควรแก่เวลาน าทา่นเดนิทางออกจาก
หมูบ่า้น 

กลางวนั น าท่านรบัประทานอาหารกลางวนัแบบฟองดพูร้อมทัง้ให้
ท่านชมและฝึกท าฟองดดู้วยตนเอง 

บ่าย น าทา่นเดนิทางสูช่วารส์ซี Schwarzsee ตัง้อยูใ่นเขตของแควน้ฟรบีรูก์ ดว้ยพืน้ทีแ่หง่น้ีลอ้มรอบดว้ยยอด
เขาต่างๆ ในเขตสวสิพรแีอลป์ จงึท าใหเ้ป็นทะเลสาบทีม่คีวามงดงามราวภาพวาด และมสีคีอ่นขา้งเขม้ซึง่ใน
ภาษาฝรัง่เศสเรยีกทะเลสาบแห่งน้ีวา่ Lac Noir หรอื Black Lake ใหท้า่นเดนิเล่นบนบรเิวณทางเดนิของ
ทะเลสาบ และชวารส์ซยีงัไดช้ื่อวา่เป็น World of Ice น าทา่นเขา้
ชม Ice Palace หรือวงัน ้าแขง็กบัประสบการณ์อนัแสนวเิศษ
ของหุบเขาชวารส์ซ ีชมอุทยานน ้าแขง็ทีร่งัสรรคเ์ป็นรปูต่างๆ 
เหมอืนดงัวา่อยูใ่นโลกแหง่เทพนิยาย พรอ้มประดบัตกแต่งไป
ดว้ยแสงไฟสตี่างๆ สวยงามอยา่งยิง่ สมควรแก่เวลาน าทา่น
เดนิทางกลบัสูท่ีพ่กัในอนิเทอรล์าเกน้ Metropole หรอืระดบั
เทยีบเทา่ (จากนัน้น าทา่นเดนิไปรา้นอาหารค ่า)  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมือง Spycher Restaurant พร้อมให้ท่านชมการแสดงแบบ
พืน้เมืองสวิสฯ และอาหารค า่แสนพิเศษกบั Meat Fondue ทัง้เน้ือหมหูรือเน้ือไก่พร้อมทานกบัซอส
หลากหลายและเฟร้นซฟ์ราย จากนัน้เดนิกลบัทีพ่กั ใหท้า่นพกัผอ่นตามอธัยาศยั  

 
วนัทีห่ก  อินเทอรล์าเก้น-จงุฟราวยอรค์-เบิรน์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่สถานีกระเชา้กรนิเดลิวลัท ์กรนุ Grindelwald 
Grund น าทา่นโดยสารกระเช้า Eiger Express กระเช้าตวั
ใหม่ล่าสดุเป็นกระเช้าหรือกอนโดล่าสามขาท่ีทนัสมยัท่ีสดุ
ในโลก เป็นระบบผสมผสานกระเชา้ลอยฟ้าและกระเชา้ไฟฟ้า
เขา้ดว้ยกนั มคีวามมัน่คงต่อแรงลม โดยจะน าทา่นขึน้จากสถานี
กรนิเดลิวลัทไ์ปยงัสถานี อายเกอรก์ลาเซยีร ์Eiger Glacier ใน
เวลาเพยีง 15 นาท ีจากนัน้น าท่านโดยสารรถไฟต่อขึน้สู ่ยอด
เขาจงุฟราว Jungfraujoch ทีไ่ดช้ื่อวา่เป็น TOP OF EUROPE 
เมือ่ถงึยอดเขาแลว้ทา่นจะไดส้มัผสักบัทศันียภาพอนังดงามของ
ยอดเขามากมายทีป่กคลุมดว้ยหมิะตลอดปี จากนัน้อสิระใหท้า่น
ไดส้มัผสัหมิะพรอ้มเกบ็ภาพบรรยากาศของจุงฟราวยอค บน
ความสงูกวา่ระดบัน ้าทะเล 3,454 เมตร   
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กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
บ่าย  ใหท้า่นมเีวลาอยา่งเตม็ทีท่ีจ่ะเกบ็ภาพทีร่ะลกึบนลานกวา้งทีเ่ตม็ไปดว้ยหมิะขาวโพลนใหท้า่นได ้

สนุกสนานอยา่งเตม็อิม่ จนถงึเวลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางลงจากยอดเขา โดยใชเ้สน้ทางทีส่ดุแสน 
โรแมนตกิและเทคโนโลยสีมยัใหมท่ีเ่บยีดบงัสิง่แวดลอ้มน้อยทีส่ดุและใหท้า่นนชมทศันียภาพแสนงามทีจ่ะท า
ใหท้า่นประทบัใจมริูล้มื รถโคช้รอรบัท่านทีส่ถานีกระเชา้ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุเบิรน์ Bern  
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) นครหลวงอนังามสงา่ของประเทศ เมอืงมรดกโลกอนัล ้าคา่ทีถ่่ายทอด
และอนุรกัษ์มาสูปั่จจุบนั  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคารพืน้เมืองในย่านเมืองเก่าเมืองมรดกโลกในกรงุเบิรน์กบั
บรรยากาศร้านอนัสวยงาม Kornhauskeller Restaurant ด้วยเมนูแซลมอนย่างทานคู่กบัซอสไคฟ์ 
ข้าวและผกัขม 

  จากนัน้น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั The Bristol หรอืระดบัเทยีบเทา่   
 

วนัทีเ่จด็  เบิรน์-เอมเมนทลั-ทรบุชาเค่น-ลเูซิรน์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นผา่น ชมกรงุเบิรน์ ทีส่รา้งขึน้ในยคุกลางของยุโรป มี
หลกัฐานทางประวตัศิาสตรม์ากมาย องคก์ารยเูนสโกป้ระกาศให้
สว่นหน่ึงของเมอืงเป็นมรดกโลก ผา่นยา่นเมอืงเก่าซึง่ปัจจุบนั
เตม็ไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบตูคิ เป็นยา่นทีป่ลอดรถยนต ์
ประกอบไปดว้ยอาคารเก่าอาย ุ200-300 ปี หอนาฬกิาดารา
ศาสตร(์ไซท้ ์กลอ็คเคน่) อายกุวา่ 800 ปี ทีจ่ะมตุ๊ีกตาออกมาเรงิ
ระบ าทุกๆ ชัว่โมงทีน่าฬกิาตบีอกเวลา ศาลาว่าการเมอืง ใน
ศลิปะแบบโกธคิและเบเรน็กราเบน็ หรอื บ่อหม ีสตัวท์ีเ่ป็น
สญัลกัษณ์ของเมอืงเบริน์ จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่อมเมนทลั 
Emmental เมอืงเทศบาลในเขต  เมอืงอฟัฟอลเทิน่ Affoltern 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี น าทา่นเขา้ชมโรงงานชีส
เอมเมนทลั Emmental Cheese Factory น าทา่นชมขัน้ตอน
การผลติชสีทีผ่ลติจากนมสดทุกวนั ใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนัภายในโรงงาน 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร Restaurant Emmental Schaukaeserei AG ด้วยเมนู
พืน้เมืองฟองดชีูสโดยทานกบัขนมปังหรือมนัฝรัง่พร้อมด้วยเมนูอกไก่ทานคู่กบัซอสครีมมสัตารด์ 

บ่าย น าทา่นเดนิทางสู ่ทรบุชาเค่น Trubchachen (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมอืงเทศบาลในเขตการ
ปกครองของ Emmental ทีต่ัง้ของ แหล่งผลิตขนมปังกรอบ 
แบรนด ์Kambly น าชมขัน้ตอนการผลติ รวมถงึขนมหวาน
ลกูกวาดต่างๆ ชอ็กโกแลตแบบโฮมเมด และขนมปังกรอบแบบ
เพรทเซลทีน่ ามาขดปมเป็นรปูทรงใหมท่ีม่คีวามโดดเดน่มี
ลกัษณะเฉพาะพรอ้มใหท้า่นชมิขนมปังกรอบอบใหมแ่ละมโีอกาส
ทดลองท าดว้ยตนเองและสามารถน ากลบัมาทานได ้พรอ้มเลอืก
ซือ้ขนมต่างๆ เป็นของฝาก จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองลู
เซิรน์ Lucerne เมอืงท่องเทีย่วอนัดบัหน่ึงของสวสิทีห่ลายทา่นอาจจะเคยไปเยอืนมาแลว้ แต่ลเูซริน์กย็งัคงมี
ความสวยงามเหมอืนเดมิ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั Ameron Flora หรอืระดบัเทยีบเท่า 
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วนัทีแ่ปด ลเูซิรน์-ยอดเขาทิตลิส-ลเูซิรน์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองแองเกิลเบิรก์ เมอืงเลก็ๆ บนเขาสงู อยูใ่นรฐัออ็บวลัเดนิ สวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้มดว้ย

เทอืกเขาแอลป์ ชื่นชมทศันียภาพทีส่วยงามของหุบเขาแอลป์จนถงึสถานีกระเชา้หรอืเคเบิล้คาร ์ ให้ท่านได้
มีโอกาสสมัผสักบัการนัง่กระเช้ารุ่นใหม่ในหลากหลายแบบ  
กระเช้าขนาด 6-8 ท่ีนัง่ต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่และกระเช้า 
ท่ีหมนุรอบตวัเองไปด้วยในขณะท่ีเคล่ือนท่ี เพ่ือให้ท่านจะได้ 
ช่ืนชมกบัวิวสวยๆ ในแบบ 360 องศา จนถงึบน ยอดเขาทิตลิส 
ทีม่คีวามสงูถงึ 3,020 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ชมทศันียภาพอนั 
งดงามกบัหมิะปกคลุมตลอดปี ใหท้า่นแวะทีส่ถานี Trubsee ให ้
ทา่นไดม้โีอกาสขี ่สโนโมบิล Electric Snowmobile Experience  
สโนโมบลิรุน่ใหมข่บัเคลื่อนดว้ยระบบไฟฟ้า น ้าหนกัเบากวา่ 
สโนโมบลิทัว่ไปสามารถเรง่ความเรว็ไดถ้งึ 60 ไมลต์่อชัว่โมง  
**ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศและปรมิาณของหมิะ** และใหท้า่นถ่าย 
รปูกบัสะพาน Titlis Cliff Walk พรอ้มกบัไดส้มัผสัความเยน็ทา้
ทายความกลา้กบัการเดนิบนสะพาน ซึง่เป็นสะพานคนเดนิเลยีบ
หน้าผาของยอดเขาทติลสิในเขตสวสิแอลป์ ความสงูทีป่ระมาณ 
3,000 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ถอืเป็นสะพานแขวนทีม่รีะดบั
ความสงูสดุในยุโรป 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมืองบนยอด
เขา 

บ่าย รถโคช้รอรบัท่านเดนิทางกลบัสู ่เมืองลเูซิรน์ ชมอนุสาวรยีส์งิโต 
และถ่ายรปูกบั สะพานไมช้าเพล สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่
14 ประดบัตกแต่งบนโครงหลงัคาหน้าจัว่ดว้ยภาพวาดใน
ศตวรรษที ่17 ซึง่ภาพเขยีนเหล่าน้ีเป็นการเลา่เรือ่งราวประวตัิ
ความเป็นมาของเมอืงลเูซริน์ โดยมหีอคอยน ้า Wasserturm ซึง่
เดมิใชเ้ป็นทีคุ่มขงันกัโทษและเกบ็เอกสารรวมทัง้ของมคีา่ของ
เมอืงไว ้หอคอยน้ีมลีกัษณะเป็นรปูทรงแปดเหลีย่มทีม่ฐีานเชื่อม
ตดิอยูก่บัสะพานสรา้งขึน้ราวปี ค.ศ. 1300สะพานแหง่น้ีเคยถกู
ไฟไหมไ้ปเมือ่ปี ค.ศ. 1993 แลว้กม็กีารบรูณะใหมจ่นมสีภาพ
ใกลเ้คยีงของเดมิ (ภาพวาดดัง้เดมิถกูไฟไหมไ้ปเยอะ) สะพานชา
เพลน้ีถอืเป็นสะพานไมท้ีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในยโุรป 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจนี 
น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กั Ameron Flora หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีเ่ก้า  ลเูซิรน์-ซูริค-สนามบิน (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  สมควรแก่เวลาใหท้า่นเชค็เอ๊าทจ์ากทีพ่กัพรอ้มน าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบินซูริค 
13.10 น.  ออกเดินทางจากนครซูริค โดยสายการบิน Swiss Air เท่ียวบินท่ี LX180 
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** ส าหรบัช่วงวนัเดินทาง 8-17 เม.ย.2565 เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงของเวลาบินของสายการบินสวิสแอร ์ดงันัน้
รายการจะปรบัเฉพาะส่วนของวนัท่ีเก้าของการเดินทาง ดงัน้ี 
วนัท่ีเก้า  ลเูซิรน์-ซุก-ซูริค-สนามบิน 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองซุก Zug เมอืงเลก็รมิทะเลสาบทีส่วยงามราวกบัเทพนิยาย (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
40 นาท)ี ตัง้อยูท่างภาคกลางตอนบนของประเทศ น าทา่นชมเมอืงชมหอนาฬกิา Clock Tower แลนดม์ารก์
ทีส่ าคญัแหง่หน่ึงของเมอืง ดว้ยความสงูของหอถงึ 52 เมตรและความโดดเดน่ ของหลงัคาซึง่เป็นสนี ้าเงนิ
ขาวโดนเดน่ตดักบัสหีลงัคาสนี ้าตาลของบา้นเมอืงสวยงามอยา่งยิง่ น าทา่นแวะชมและถ่ายรปูกบัโบสถเ์ซนท์
ออสวอรล์ St.Oswald's Church โบสถศ์กัดิส์ทิธิท์ีส่ าคญัของเมอืง ตวัโบสถส์รา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ. 1478 ใชเ้วลา
การก่อสรา้งนานถงึ 6 ปี ถอืเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมทีส่ าคญัทีส่ดุในชว่งโกธคิตอนปลายแหง่หน่ึงใน
สวติเซอรแ์ลนด ์นอกจากนี้ชาวสวสิยงัมคีวามเชื่ออกีวา่ ถา้ใครมเีรือ่งทุกขร์อ้นใดๆ หรอืเจบ็ป่วย ถา้ไดม้าขอ
พรกบัโบสถแ์ห่งน้ี จะชว่ยบรรเทาใหด้ขีึน้อยา่งรวดเรว็ น าทา่นเขา้ชมรา้นท าทองที่เก่าแก่ทีส่ดุในยโุรป ของ
ครอบครวั Lohri เปิดท าการตัง้แต่สมยัศตัวรรตที ่16 ภายในตวัอาคารมกีารตกแต่งในรปูแบบสถาปัตยกรรม
สมยัจกัวรรดนิโปเลยีน มซุีม้ประตแูละเสาโรมนั มรีปูปัน้และจติรกรรมฝาผนงั ดว้ยการวาดลายหนิอ่อนดว้ย
มอื ในปี 1971 ไดเ้ปิดรา้นนี้เป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะล ้าคา่และเครือ่งประดบัหายาก และบางชิน้มเีพยีงชิน้เดยีว
ในโลก มเีวลาใหท้า่นเดนิชื่นชมอาคาร งานศลิปะล ้าคา่และเครือ่งประดบั ในสว่นของ Lohri Store ยงัมี
นาฬกิาชัน้น าระดบัโลกใหท้า่นเลอืกซือ้เลอืกชมอาท ิเชน่ Patek Philippe, Franck Muller Cartier, Piaget, 
Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC, Omega, Jaeger-Le Coultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าทา่นเดนิทางสู ่นครซูริค Zurich เมอืงทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในสวสิและมแีมน่ ้าลมิมตัเป็นแมน่ ้าทีใ่หญ่ทีส่ดุ 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท)ี เมอืงซรูคิไมใ่ชเ่มอืงหลวงของประเทศ แต่มชีื่อเสยีงระดบัโลกและเป็น
เมอืงศนูยก์ลางทางธุรกจิธนาคาร และวฒันธรรมของประเทศอกีดว้ย น าทา่นผ่านชมยา่นเมอืงเก่าลนิเดอร์
ฮอฟ ประกอบไปดว้ยโบสถใ์นสมยักลาง สถานทีโ่ดดเดน่เหน็จะเป็นมหาวหิารคูบ่า้นคูเ่มอืงโบสถก์รอสมุน
เตอร ์Grossmunste Church ซึง่ถอืเป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงซรูคิ ตัง้อยูบ่รเิวณรมิฝัง่แมน่ ้าลมิมตั ปัจจุบนั
กลายเป็นหนึ่งในสถานทีท่อ่งเทีย่วของซรูคิ  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตารคารพืน้เมอืง  
  สมควรแก่เวลาใหท้า่นเชค็เอ๊าทจ์ากทีพ่กัพรอ้มน าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบินซูริค 
22.40 น.  ออกเดินทางจากนครซูริค โดยสายการบิน Swiss Air เท่ียวบินท่ี LX180 
 

วนัทีสิ่บ  สนามบินสวุรรณภมิู  
05.50 น.  เดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ... 
** กรณีเป็นวนัเดนิทางทีเ่ดนิทางถงึสวุรรณภูมวินัที ่17 เม.ย.2565 เทีย่วบนิ LX180 จะเดนิทางถงึสนามบนิสวุรรณภูมใินเวลา 
14.20 น. ** 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรือต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 
 
 



UNSEEN SWITZERLAND10D7N/LX, Dec2021-Apr2022                              9 

 

 
รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ  
ท่ีไม่คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ และหากท่ีพกัตามรายการไม่ได้รบัการยนืยนั  

บริษทัฯ ขอท าการเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัหรือเมอืงใกล้เคียงให้  
ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 
 
อตัราค่าเดินทาง  24 ธ.ค.64-2 ม.ค.65 
  14-23 ม.ค.65 / 11-20 ก.พ.65 / 18-27 มี.ค.65 
  8-17 เม.ย.65 
   

UNSEEN SWITZERLAND 10 วนั 7 คืน (LX) 
24 ธ.ค.64-2 ม.ค.65 

ม.ค.-มี.ค.65 
8-17 เม.ย.65 

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 136,900 141,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 11,500 12,900 
ส าหรบัท่านทีม่ตี ัว๋โดยสารแลว้และตอ้งการเดนิทางพรอ้มกบั
คณะทวัร ์ท่านละ 

102,000 106,300 

 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า   ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
 
หมายเหต ุ

 อตัราคา่เดนิทางน้ีตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารทีเ่ป็นผูใ้หญ่จ านวนไมน้่อยกวา่ 15 ทา่น **ไมม่รีาคาเดก็**ตามขอ้ก าหนดและ
เงือ่นไขของบรษิทัฯและจะตอ้งช าระมดัจ าหลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัท ี

 กรณีทา่นทีม่ตี ัว๋ของสายการบนิอื่นหรอืรว่มเดนิทางโดยไมใ่ชต้ัว๋โดยสารตามรายการทวัรห์รอืของทางบรษิทัทวัร ์ กรณุาแจง้
ล่วงหน้าเน่ืองจากมกีารเกีย่วขอ้งกบัการยืน่วซี่า ซึง่ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถยืน่วซี่าพรอ้มคณะได ้ 
***การด าเนินการขอวซี่าจะตอ้งใชเ้วลาโดยรวมประมาณ 15-21 วนัท าการ ซึง่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปแสดงตวัดว้ยตวัเองและ
ไดร้บัการสแกนน้ิวมอืจากศนูยร์บัค ารอ้งของสถานทตูโดยตรง โดยจะตอ้งสง่รายละเอยีดโดยการกรอกในใบรายละเอยีด
ดา้นลา่ง และ ส าเนาหน้าหนงัสอืเดนิทาง และสง่เอกสารใหค้รบเพือ่ท าการนดัหมาย ** 

 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิสวสิแอร ์เสน้ทาง สวุรรณภูม-ิซรูคิ-สวุรรณภมู ิชัน้ประหยดั 
 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ โดยค านวนจากวนัทีจ่องและออกตัว๋

โดยสาร หากมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสารหรอืเพิม่เตมิภายหลงัหรอืมกีารเปลีย่นแปลงอตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษใีดๆ 
จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฎและเงือ่นไขของสายการบนิ 
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 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบ ุ(2 ทา่น / หอ้ง) เน่ืองจากโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณี
ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น ทา่นตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช าระคา่พกัเดีย่วเพิม่  

 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ คา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการ 
 คา่ภาษสีนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี
 คา่ธรรมเนียมการยืน่ค ารอ้งขอวซี่าและบรกิารนดัหมายยืน่วซี่า 
 คา่ธรรมเนียมบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ในเขตเมอืงเก่า, พระราชวงัและหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ อ านวยความ

สะดวกแก่ทา่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่ทปิบรกิารมคัคุเทศกท์อ้งถิน่, พนกังานขบัรถรวมถงึทปิหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางพรอ้มคณะตลอดการเดนิทาง 
 คา่บรกิารซมิการด์อนิเตอรเ์น็ตส าหรบัใชง้านขณะเดนิทางอยูต่่างประเทศตามจ านวนวนัทีร่ะบุในรายการทวัร ์
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุในระหวา่งการเดนิทาง คา่รกัษาพยาบาลวงเงนิกรมธรรม ์1,500,000 บาท (ทัง้น้ีไมร่วมคา่ใชจ้า่ย

ระหวา่งการกกัตวัในต่างประเทศอนัสบืเน่ืองจากโควดิ-19 และเป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนั) 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด  
 คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่ทปิพนกังานยกกระเป๋า ซึง่ขึน้อยูก่บัอตัราเรยีกเกบ็คา่บรกิารจากแต่ละโรงแรม ซึง่ท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิ

ดว้ยตวัทา่นเองเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เอง คา่โทรศพัท ์ คา่ซกัรดี ฯลฯ 
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
 ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋าหรอืของที่ระลกึและไมม่แีจกน ้าดื่มในระหวา่งทวัร ์ยกเวน้น ้าดื่มระหวา่งมือ้อาหาร อาท ิมือ้กลางวนัและ

ค ่าทีก่ าหนดไวใ้นรายการทวัร ์
 สญัญาณ wifi และคา่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้สว่นพืน้ทีส่าธารณะภายในโรงแรมทีม่กีารใหบ้รกิารฟรหีรอืบางโรงแรม

อาจมใีหบ้รกิารบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยูก่บันโยบายของแต่ละโรงแรม)   
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดีฯลฯ หรอื

คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ทีม่ไิดค้าดคดิ เชน่ การปรบัคา่น ้ามนั, คา่ธรรมเนียมวซี่าทีน่อกเหนือจากทีร่ะบุหรอืคา่แปล 
เอกสาร, คา่บรกิารทีเ่กีย่วกบัวซี่า การนดัหมายแบบพรเีมีย่ม หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางหรอืประกนัสขุภาพหรอืประกนัวาตภยัหรอืเหตุรา้ยแรงในต่างประเทศทีน่อกเหนือจากประกนั
อุบตัเิหตุทีท่างบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ทา่นสามารถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได ้

 คา่ธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางออกจากประเทศไทย ผลตรวจไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย ผลตรวจไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง 
 คา่ธรรมเนียมบรกิารเกีย่วกบัการด าเนินการเอกสาร ส าหรบัผูโ้ดยสารไทยทีเ่ดนิทางเขา้ประเทศไทย (COE) 
 คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการท า Vaccine Passport 
 คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการท า Swiss Certificate 
 คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการกกัตวัเมือ่มกีารตรวจพบโควดิในชว่งใดๆ 
 คา่ธรรมเนียมบรกิารทีพ่กั Alternative State Quarantine (ASQ) การกกักนัผูเ้ดนิทางทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตเิขา้มาใน

ราชอาณาจกัรไทยหรอืสถานทีท่ีร่ฐัก าหนดใหเ้ป็นสถานทีก่กักนัเพือ่การเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคุมโรคโควดิ-19 เป็น
ระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 14 วนั (การเปลีย่นแปลงจ านวนวนัใหด้จูากประกาศจากทางภาครฐัเป็นส าคญั)   

 คา่ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
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การช าระเงิน 

ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 30,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงทา่น ส าหรบัการจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็ทนัที
หลงัจากการจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 21 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว 
 
การยกเลิก 
1. หากมกีารยกเลกิไมน้่อยกวา่ 30 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ า โดยทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ในการเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิคา่มดัจ าตัว๋โดยสารเครือ่งบนิ, คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารในการขอวซี่า และ
คา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

2. หากมกีารยกเลกิไมน้่อยกวา่ 15 วนัก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 50% ของคา่ทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ อาท ิคา่มดัจ าตัว๋โดยสารเครื่องบนิ, คา่ธรรมเนียมและคา่บรกิารในการขอ
วซี่า และคา่ใชจ้า่ยทีจ่ าเป็นอื่นๆ 

3. หากมกีารยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัท าการก่อนวนัทีน่ าเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณีทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ กรณีทีล่กูคา้อยูต่่างจงัหวดั ใหท้า่นตดิต่อเจา้หน้าทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ 

หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

หมายเหต ุ 

o รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  
เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

o กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวา่สามารถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคนเขา้
เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสารตอ้งสงสยัหรอืถกูตรวจสอบจากเจา้หน้าทีเ่กีย่วกบัการน าสิง่ของตอ้งหา้มเขา้สู่
อาคารสนามบนิหรอืตรวจคนเขา้เมอืงหรอืบนเครือ่งบนิหรอืสว่นหนึ่งสว่นใดของอาคารทา่อากาศยาน อาท ิอาวธุปืนทุกชนิด
และสว่นประกอบทุกชนิด, ปืนอดัอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเดก็เล่น/ปืนจ าลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลกั
เกลยีว/ปืนยงิตะป,ู ธนูและลกูธนูหรอืหน้าไม,้ กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆา่สตัว,์ สเปรยเ์ครือ่งเทศ/สเปรยพ์รกิต่างๆ/สเปรยไ์ล่
สตัว/์สเปรยก์รด, แก๊สน ้าตา, วตัถุแหลมคมทุกชนิด เชน่ มดี มดีพบั ใบมดีโกน/ใบมดีคตัเตอร,์ ขวานทุกชนิด, กรรไกรทีย่าว
กวา่ 6 ซ.ม.เมือ่วดัจากจุดหมนุ, เครือ่งมอืส าหรบัศลิปะการต่อสูท้ีม่คีมหรอืปลายแปลม, ดาบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกีย่ว
สนิคา้, สวา่นเจาะและหวัเจาะ, เครือ่งมอืชา่งทุกชนิด, เลื่อย, เครือ่งพ่นไฟ, อุปกรณ์ไมม่คีมแต่อาจก่อใหเ้กดิอนัตราย เชน่ 
ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟทบ์อล/ไมก้อลฟ์/ไมฮ้อกกี/้ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไมค้ ้าส าหรบัเล่นสก,ี กระบอง, สนบัมอื, วตัถุระเบดิทุก
ชนิด/ดอกไมเ้พลงิ/สารเคมหีรอืสว่นประกอบทีก่่อใหเ้กดิเพลงิเป็นภยัคุกคามต่อความปลอดภยัของอากาศยาน และอื่นๆ 
นอกเหนือจากขา้งตน้ทีเ่ป็นสิง่ตอ้งหา้มตามส านกังานการบนิพลเรอืนแหง่ประเทศไทยก าหนดและ/หรอืภายใต้การประเมนิ
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ความเสีย่งดา้นการรกัษาความปลอดภยัการบนิพลเรอืนและการประเมนิภยัคุกคามของส านกังานการบนิพลเรอืนแหง่
ประเทศไทย (ตามประกาศราชกจิจานุเบกษาวนัที ่26 ม.ีค.2563)   

o ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน ้าหนกัสว่นที่
เกนิ 

o ทา่นทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึท่านทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืและการ
ดแูลเป็นพเิศษ อาท ิทา่นทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจากกฎทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไมไ่ดร้บัความ
สะดวกส าหรบัผูท้ีม่ปัีญหาขา้งตน้  

o ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรือ่งการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

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

o การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดลว่งหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
คา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารลา่ชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ทา่น 
เน่ืองจากไดช้ าระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิตม์าสหรอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 
ข้อมลูเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 
(Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะ
ไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียง
ใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 
ท่าน  

2. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบทีม่อุีณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวน

สทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่างอาบน ้า ซึง่

ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
5. โรงแรมทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อี่างอาบน ้า ซึง่

ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
ขัน้ตอนการสมคัรร่วมเดินทางกบัทวัร ์

ขัน้ตอน 1 สง่แจง้เรือ่งหรอืแบบฟอรม์การจองทวัร ์+ Copy passport ทีย่งัไมห่มดอาย ุและจะตอ้งมอีายุไม ่เหลอืไม่
น้อยกวา่ 6 เดอืน และกรอกฟอรม์รายละเอยีดสว่นตวัเพิม่เตมิ เมือ่ทางบรษิทัฯ ไดเ้อกสารครบทุกทา่นที่
เดนิทางแลว้ จะเริม่ด าเนินการลงทะเบยีนตามขัน้ตอนทีป่ระเทศปลายทางก าหนด 



UNSEEN SWITZERLAND10D7N/LX, Dec2021-Apr2022                              13 

ขัน้ตอน 2 สง่แบบฟอรม์กรอกรายละเอยีดเกีย่วกบัการนดัหมายการท าวซี่าโดยละเอยีด เพือ่ทางเจา้หน้าทีจ่ะ
ด าเนินการนดัหมายยืน่วซี่าพรอ้มเอกสารประกอบเบือ้งตน้ทีจ่ าเป็นส าหรบัการท านดัหมาย 

ขัน้ตอน 3 ผูเ้ดนิทางสามารถสง่มอบการยนืยนัการจอง ASQ ตามทีท่า่นไดเ้ลอืกเอาไว ้หรอืทา่นทีต่อ้งการใหท้าง
บรษิทัด าเนินการให ้ขอใหแ้จง้ความตอ้งการได ้ทางบรษิทัฯ จะด าเนินการสง่ค ารอ้งไปยงัสถานกงสลุไทย
ในประเทศทีเ่ดนิทาง เพื่อขอใบรบัรอง COE (Certificate of Entry) ในการกลบัเขา้สูป่ระเทศไทย พรอ้ม
แจง้สถานทีก่กัตวั ASQ ใหก้ระทรวงต่างประเทศรวมถงึกองตรวจคนเขา้เมอืงไดร้บัทราบ 

ขัน้ตอน 4 ทา่นช าระเงนิค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืก่อนการเดนิทางอยา่งน้อยก่อนการเดนิทาง 15 วนั เพือ่ทีท่างบรษิทัจะ 
ไดน้ าไปเป็นคา่ใชจ้า่ยต่างๆ ในการเดนิทางของคณะทวัร์ 

 
 
เงื่อนไขการได้รบัวคัซีนท่ีครบโดสแล้ว และเดินทางเข้าประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

AstraZeneca เขา้ประเทศได ้ไมต่อ้งกกัตวั 
Pfizer เขา้ประเทศได ้ไมต่อ้งกกัตวั 
Moderna เขา้ประเทศได ้ไมต่อ้งกกัตวั 
Moderna Takeda เขา้ประเทศได ้ไมต่อ้งกกัตวั 
Vaxzevria เขา้ประเทศได ้ไมต่อ้งกกัตวั 
Johnson &Johnson เขา้ประเทศได ้ไมต่อ้งกกัตวั 
Covishield เขา้ประเทศได ้ไมต่อ้งกกัตวั 
Sinovac เขา้ประเทศได ้ไมต่อ้งกกัตวั 
Shinopharm เขา้ประเทศได ้ไมต่อ้งกกัตวั 
ไม่ได้รบัวคัซีน เขา้ประเทศได ้ไมต่อ้งกกัตวั แสดงผลตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางไมเ่กนิ 72 ชัว่โมง หรอื 

Antigen Rapid Test ไมเ่กนิ 48 ชัว่โมง 
ผูเ้ดนิทางเขา้ประเทศสวติเซอรแ์ลนดจ์ะตอ้งลงทะเบยีนผา่นระบบออนไลน์ Swiss COVID Certificate ซึง่สามารถลงทะเบยีนได้
ทัง้ทางคอมพวิเตอรแ์ละมอืถอื โดยผูล้งทะเบยีนจะไดร้บั QR Code เพือ่ใชแ้สดงต่อเจา้หน้าที ่

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าเชงเก้น (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 

ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 15 วนั 

- ผูย่ื้นค าร้องต้องแสดงตวัและสแกนน้ิวมือ ณ วนันัดหมายย่ืนค าร้องท่ีศนูยย่ื์น 

- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทูตและศนูยย่ื์น 

- รปูถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องท าการถ่ายใหม่ท่ีศนูยย่ื์น โดยผูย่ื้นค าร้องต้องช าระเงินค่าถ่ายรปูด้วยตนเอง 
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- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผูย่ื้นค าร้องช าระเงินด้วยตนเอง 

- ผูย่ื้นค าร้อง กรณุาส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ีเป็นปัจจบุนัท่ีสดุ พร้อมกรอกข้อมูลเบือ้งต้นส าหรบัเพ่ือใช้ในการ

ท านัดหมาย กรณุากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง พร้อมเบอรโ์ทร.ท่ีสามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอรโ์ทร.ผู้แทน 

ยกเว้น ผูย่ื้นค าร้องสงูอายมุากๆ หรือเดก็เลก็มากๆ 

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

ส าเนาสติูบตัร (กรณีผูท่ี้อายตุ า่กว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาทะเบียนหย่า, ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, ส าเนาใบ

เปล่ียนนามสกลุ จะต้องถกูแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะบริการท่าน ยกเว้น ส าเนาหนังสือสญัญาซ้ือ

ขาย/สญัญากู้/สญัญาอาชีพพิเศษท่ีมีเน้ือหาระบเุจาะจง กรณุาใช้บริการศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพ่ือหลีกเล่ียง

ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผูย่ื้นค าร้องจะต้องช าระด้วยตนเอง 

 
o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าวา่งส าหรบัวซี่าอยา่งน้อยไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า   
o หากทา่นเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม ่กรณุาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า  
o ทา่นทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู 
เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเทา่นัน้ เน่ืองจากสถานทตูจะตอ้ง

สแกนรปูลงบนวซี่า (ไมค่วรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครือ่งประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อายส ์** 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายนุ้อยกวา่ 20 ปี และยงัศกึษาอยูถ่งึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรณุา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์ือถือ  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
o ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชื่อ 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล 
o ส าเนาใบหยา่ กรณีท่านทีห่ยา่แลว้  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 

- กรณีลกูจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน และระบุวนัลางานหรอืระบุวนัทีเ่ดนิทางอยา่งชดัเจน (หนงัสอืรบัรองการ
ท างานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซี่า) 
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- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซี่า) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมต่ ่ากวา่ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

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

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้น้ีเพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองคา่ใชจ้า่ย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์มส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  (หนงัสอืรบัรองการเรยีนออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซี่า) 
 

o หลกัฐานการเงิน   
-  สเตทเม้นทจ์ากธนาคารบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวัพร้อมให้ธนาคารปัม๊ตราของธนาคารพร้อม
ลายเซน็เจ้าหน้าท่ีธนาคาร ขอยอ้นหลงั 6 เดอืน และอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัทีส่ดุหรอืไมต่ ่ากวา่ 15 วนันบัจากวนันดั
หมายยืน่วซี่า พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัช ี
- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่มหรอื 1 บญัช ีกรณุาแสดงส าเนาสมดุบญัชอีื่นแนบดว้ยหรอื statement 

บญัชอีื่นรว่มดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝากประจ า เป็นตน้ 
- กรณีรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองคา่ใชจ้า่ย

ใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบุความสมัพนัธเ์พือ่ชีแ้จงต่อสถานทตูอกี 1 ฉบบัดว้ย  โดยเฉพาะคู่
สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิใน
บญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกวา่ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้ม
ระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสู่ภมิูล าเนา  

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

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
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*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่
ทา่นจะถกูปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่ต็อ้งช าระคา่ธรรมเนียม
ใหมทุ่กครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 
***    กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซี่าของ
ทา่น เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไว้โดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหวา่งการยืน่วซี่า ทา่นตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีทา่นทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยืน่วซี่าและทา่นไมส่ามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ทา่นนัน้จะตอ้งมา
ยืน่เดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรอืสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบรอ้ย 
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(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพื่อป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด
ตวัอกัษรและเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 

 
 

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

    โทรศพัทมื์อถือ ................................................. อีเมลล ์...........................................................................  
 

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

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท าน้ันเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

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

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

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

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชัน้หรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอดุมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัท่ีศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

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

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

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

    ตัง้แตว่นัท่ี ...................................... ถึงวนัท่ี .........................................   รวม ........... วนั 

    ไดร้ับวีซา่จากสถานทูตใด ..................................................................................................... 

   

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

 

    กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ............................................................... 
 

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

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

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีท่ีมีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

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

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

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

 

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