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เท่ียวชมนครซริูค ตามรอยละครดงัลิขิตรกั The Crown Princess ในอินเทอรล์าเกน้ 

นัง่กระเชา้ตวัใหม่ล่าสุด Eiger Express สู่ยอดเขาจุงฟราว Top of Europe  

ข้ึนเขามอนเต เบร พรอ้มชมวิวทะเลสาบลูกาโน่งดงามราวภาพวาด 

ข้ึนเขาชิลธอรน์ ทานอาหารบนภตัตาคารหมุนไดพิ้ซกลอเรีย 

ชมเมืองมองเทรอซริ์มทะเลสาบเลอมงัค ์ถ่ายรปูกบัสอ้มยกัษใ์นเวเว่ย ์

ถ่ายรปูกบัศาลาไทยในโลซานน ์เดินเล่นชอ้ปป้ิงในลูเซิรน์และเมืองก่าในเมืองซกุ 

ชอ้ปป้ิงจุใจใน Fox Town Factory Store  

 

     โดยสายการบิน  Emirates Airlines 
 

ซูริค  เมอืงศนูยก์ลางทางดา้นการคา้และธุรกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

ลกูาโน่  เมอืงตากอากาศรมิทะเลสาบของแควน้ทชิโิน่ และทีต่ ัง้ของ ยอดเขามอนเต เบร  
เมนดริโซ่ เมอืงพรมแดนระหวา่งสวติเซอรแ์ลนดแ์ละอติาล ีทีต่ ัง้ของเอ๊าทเ์ลต็ดงั Fox Town Factory Store 

โลซานน์  เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยโบสถท์ีม่สีถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีใ่หญ่ทีส่ดุในสวสิ และเป็นเมอืงทีช่าวไทยรูจ้กัดใีนสวสิ 
นอกจากเป็นเมอืงทีป่ระทบัของสมเดจ็ยา่แลว้ ยงัเป็นเมอืงทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงส าเรจ็
การศกึษาดว้ย 
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มองเทรอซ์  เมอืงสวยทางใตข้องสวสิรมิทะเลสาบเลอมงัค ์เป็นทีต่ ัง้ของปราสาทชลิยอง และมหีลกัฐานในการก่อสรา้งมา
ตัง้แต่ศตวรรษที ่13 

เวเว่ย ์ เมอืงทีต่ ัง้อยูบ่นชายฝัง่ทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา 
JungfrauJoch ยอดเขาทีไ่ดฉ้ายาวา่เป็น Top of Europe บนความสงูกวา่ 3,454 เมตร พรอ้มใหท้า่นเดนิทางดว้ย Eiger 

Express กระเชา้ตวัใหมล่่าสดุเป็นกรเชา้หรอืกอนโดลา่สามขาทีท่นัสมยัทีส่ดุในโลก เป็นระบบผสมผสาน
กระเชา้ลอยฟ้าและกระเชา้ไฟฟ้าเขา้ดว้ยกนั มคีวามมัน่คงต่อแรงลมและใหบ้รกิารตลอดปี  

ยอดเขาชิลธอรน์ ยอดเขาดงัอกีแหง่หนึง่ในแนวเทอืกเขาแอลป์ สถานทีถ่่ายท าภาพยนตรเ์จมสบ์อนด ์007  
อินเทอรล์าเก้น เมอืงสวยในหุบเขาทีต่ ัง้รมิฝัง่ของ 2 ทะเลสาบ คอืทะเลสาบธุนน์และเบรยีนซ์ 
ลเูซิรน์ เมอืงสวยทีต่ ัง้อยูร่มิฝัง่ทะเลสาบแหง่สีพ่นัธรฐั หรอืเวยีวาลดส์ตรทัซ ีและเป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุ

แหง่หนึง่ในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์  
ซุก Zug  เมอืงเลก็ๆ รมิทะเลสาบทีม่คีวามสวยงามราวกบัเทพนิยาย ตัง้อยูท่างภาคกลางตอนบนของประเทศ  

 
ก าหนดการเดินทาง 14-22 ม.ค. / 15-23 ก.พ. / 11-19 มี.ค. 2565 
 08-16 เม.ย. / 29 เม.ย.- 7 พ.ค.2565 
 

วนัแรก  สนามบินสวุรรณภมิู 
22.30 น. นดัคณะพรอ้มกนัที ่สนามบินสวุรรณภมิู ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 8-9 ROW T เคาน์เตอรส์ายการบิน 

Emirates  เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
 

วนัทีส่อง สวุรรณภมิู-อาหรบัเอมิเรตส-์ซูริค-ลกูาโน่ (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
01.05 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมิู โดยสายการบิน Emirates เท่ียวบินท่ี  EK385 
05.00 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์เพ่ือแวะเปล่ียนเคร่ือง  
08.25 น. น าท่านออกเดินทางจากสนามบินเมืองดไูบ โดยสายการบิน Emirates เท่ียวบินท่ี EK087 
12.25 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค เมืองเศรษฐกิจของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ น าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจ

หนงัสอืเดนิทางและตรวจรบัสมัภาระ น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองลกูาโน่ Lugano เมอืงตากอากาศรมิทะเลสาบ
ของแควน้ทชิโิน่ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3.30 ชัว่โมง) น าทา่นเดนิทางดว้ยกระเชา้ไฟฟ้าสูจุ่ดชมววิ มอน
เต  เบร Monte Bre ภเูขาขนาดเลก็ทีม่คีวามสงู 925 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ชมทศันียภาพทีส่ามารถเหน็
ววิทะเลสาบลกูาโน่ทีอ่ยูเ่บือ้งล่าง รวมถงึหมูบ่า้นเบร หมูบ่า้นสไตลท์ชิโินแบบดัง้เดมิ ในเขตเบรน้ีเองจดัเป็น
พืน้ทีท่ีไ่ดร้บัแสงแดดมากทีแ่หง่หนึ่งของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ซึง่ไมแ่ปลกเลยทีท่า่นจะไดเ้หน็บา้นเรอืนที่
มรีะเบยีงเพือ่รบัแสงแดดอาบแดดหรอืรา้นอาหารทีม่ลีานเพือ่รบัแสงแดดและยงัมจีุดชมววิทีส่วยงามดว้ย น า
ทา่นเยีย่มชมโบสถ ์Cathedral of St. Lawrence ทีซ่ึง่มหีอระฆงัอนัเป็นสญัลกัษณ์ส าคญัของเมอืง อสิระให้
ทา่นไดเ้กบ็ภาพรอบๆ ทะเลสาบลกูาโน่ ซึง่ตัง้อยูร่ะหวา่งพรมแดนประเทศสวติเซอรแ์ลนดแ์ละอติาล ีชม
ความงดงามของทะเลสาบทีม่ทีอ้งน ้าเป็นสฟ้ีาทอประกายตดักบัภเูขาทีม่หีมิะปกคลุมสว่นยอดสดุยิง่ใหญ่ใน
ระยะไกล 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่าที ่ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง Buffet Della Stazione Restaurant   
 น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กัระดบั 4 ดาว De La Paix Hotel, Lugano หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีส่าม ลกูาโน่-Fox Town Factory Stores-ลเูซิรน์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
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 น าทา่นเดนิไปยงัเมอืงเมนดรซิโิอ Mendrisio (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่Fox 
Town Factory Stores อสิระใหท้า่นไดม้เีวลาชอ้ปป้ิงสนิคา้เบรนเนมดก์วา่ 100 รา้นคา้  
**เพือ่ความสะดวกในการเดนิเล่นและเลอืกซือ้สนิคา้ อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั** 
จนไดเ้วลาอนัสมควรน ำทำ่นเดนิทางต่อสู ่เมืองลเูซิรน์ Lucerne (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.45 ชัว่โมง) 
เมอืงท่องเทีย่วอนัดบัหน่ึงของสวสิทีห่ลายทา่นอาจจะเคยไปเยอืนมาแลว้ แต่ลเูซริน์กย็งัคงมคีวามสวยงาม
เหมอืนเดมิ น าทา่นชม อนุสาวรยีส์งิโต และถ่ายรปูกบัสะพานไมช้าเพล Chapel Bridge สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยั
ศตวรรษที ่14 ประดบัตกแต่งบนโครงหลงัคาหน้าจัว่ดว้ยภาพวาดในศตวรรษที ่17 ซึง่ภาพเขยีนเหลา่น้ีเป็น
การเลา่เรือ่งราวประวตัคิวามเป็นมาของเมอืงลเูซริน์ โดยมหีอคอยน ้า Wasserturm ซึง่เดมิใชเ้ป็นทีคุ่มขงั
นกัโทษและเกบ็เอกสารรวมทัง้ของมคีา่ของเมอืงไว ้หอคอยน้ีมลีกัษณะเป็นรปูทรงแปดเหลีย่มทีม่ฐีานเชื่อม
ตดิอยูก่บัสะพานสรา้งขึน้ราวปี ค.ศ. 1300สะพานแหง่น้ีเคยถกูไฟไหมไ้ปเมือ่ปี ค.ศ.1993 แลว้กม็กีารบรูณะ
ใหมจ่นมสีภาพใกลเ้คยีงของเดมิ (ภาพวาดดัง้เดมิถกูไฟไหมไ้ปคอ่นขา้งมาก) สะพานชาเพลนี้ถอืเป็นสะพาน
ไมท้ีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในยโุรป อสิระตามอธัยาศยักบัการเทีย่วชมบรรยากาศของเมอืงเก่าทีส่วยงาม น าทา่นเดนิ
ทางเขา้สูบ่รเิวณจตุัรสัใจกลางเมอืง “ชวาเน่นทพ์ลทัซ”์ ใหท้า่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ขึน้ชื่อของประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์นานาชนิด อาท ิมดีพบัสวสิฯ ชอ็คโกแลต็ ของซวูเีนียรต์่างๆ และทีท่า่นไมค่วรพลาดคอื 
นาฬกิายีห่อ้ต่างๆทีม่ชีื่อเสยีงของสวสิเซอรแ์ลนด ์จากรา้นตวัแทนจ าหน่ายนาฬกิาชื่อดงั อาท ิบุคเคอเรอร,์ 
กอืเบอลนิ, เอม็บาสซี ่ฯลฯ หรอืทา่นทีเ่บื่อการชอ้ปป้ิง สามารถเดนิชมความงามของเมอืงเก่าไดอ้ยา่งเตม็ที ่
เน่ืองจากในเขตเมอืงเก่าลเูซริน์จะมอีาคารเก่าแก่อยูม่ากมายทีม่ภีาพจติรกรรมอยูบ่รเิวณก าแพงหน้าบา้น 
และมนี ้าพทุีส่วยงามอยูบ่รเิวณจตุัรสัของตวัเมอืง 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตารคารจนี Li Tai Pe China Restaurant 
 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กัระดบั 4 ดาว Hotel Grand Europe หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
วนัทีสี่ ่  ลเูซิรน์-จงุฟราวยอค-อินเทอรล์าเก้น 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่สถานีกระเชา้กรนิเดลิวลัท ์Grindelwald Terminal ตัง้อยูใ่กลก้บัตวัเมอืงอนิเทอรล์าเกน้ 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าทา่นโดยสารกระเช้า Eiger Express กระเช้าตวัใหม่ล่าสดุเป็น
กระเช้าหรือกอนโดล่าสามขาท่ีทนัสมยัท่ีสดุในโลก เป็นระบบผสมผสานของกระเชา้ลอยฟ้าและกระเชา้
ไฟฟ้าเขา้ดว้ยกนั มคีวามมัน่คงต่อแรงลม โดยจะน าทา่นขึน้จากสถานีกรนิเดลิวลัทไ์ปยงัสถานีอายเกอรก์ลา
เซยีร ์Eiger Glacier ในเวลาเพยีง 15 นาท ีจากนัน้น าทา่นโดยสารรถไฟต่อขึน้สู ่ยอดเขาจงุฟราว 
Jungfraujoch ทีไ่ดช้ื่อวา่เป็น TOP OF EUROPE เมือ่ถงึยอดเขาแลว้ทา่นจะไดส้มัผสักบัทศันียภาพอนั
งดงามของยอดเขามากมายทีป่กคลุมดว้ยหมิะตลอดปี จากนัน้อสิระใหท้า่นไดส้มัผสัหมิะพรอ้มเกบ็ภาพ
บรรยากาศของจุงฟราวยอค บนความสงูกวา่ระดบัน ้าทะเล 3,454 เมตร  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
บ่าย  ใหท้ำ่นมเีวลำอยำ่งเตม็ทีท่ีจ่ะเกบ็ภำพทีร่ะลกึบนลำนกวำ้งทีเ่ตม็ไปดว้ยหมิะขำวโพลนใหท้่ำนไดส้นุกสนำน 
   อยำ่งเตม็อิม่ จนถงึเวลำอนัสมควร น ำทำ่นเดนิทำงลงจำกยอดเขำ โดยใชเ้สน้ทำงทีส่ดุแสนโรแมนตกิ 

และเทคโนโลยสีมยัใหมท่ีร่บกวนสิง่แวดลอ้มน้อยทีส่ดุและใหท้่ำนนชมทศันียภำพแสนงำมทีจ่ะท ำใหท้ำ่น
ประทบัใจมริูล้มื รถโคช้รอรบัท่ำนทีส่ถำนีกระเชำ้ จำกนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองอินเทอรล์าเก้น 
Interlaken เมอืงสวยในหุบเขาทีต่ ัง้รมิฝัง่ของ 2 ทะเลสาบ คอืทะเลสาบธุนน์และเบรยีนซ ์(ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 40 นาท)ี และบรเิวณเมอืงน้ียงัใชเ้ป็นทีถ่่ายท าของกองละครเรือ่งลขิติรกัหรอื The Crown 
Princess อกีดว้ย  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตารคารจนี Bamboo China Restaurant  
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  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กัระดบั 4 ดาว Hey Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห้่า  อินเทอรล์าเก้น-ชิลธอรน์-อินเทอรล์าเก้น 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่น าท่านขึน้กระเช้าไฟฟ้า สูส่ถานีกรนิเดอรว์าลว ์และต่อไปยงัมรูเ์รนิ หมูบ่า้นเลก็ๆ บน
ภเูขาระหวา่งทางขึน้สูย่อดเขาชิลธอรน์ (SCHILTHORN) ซึง่ทา่นจะเหน็ทวิทศัน์ทีน่่าตื่นตาตื่นใจ และเหน็
แนวเทอืกเขาแอลป์ขาวโพลนไปตลอดทางสลบักบัววิของหมูบ่า้นชนบทเบือ้งล่างทีช่าวบา้นยงัคงท าฟารม์
เลีย้งสตัวอ์ยูต่ามเชงิเขา ซึง่หมูบ่า้นมรูเ์รนิแห่งน้ีเป็นหมูบ่า้นทีป่ลอดรถยนตเ์พราะไมม่ถีนน กระเชา้ไฟฟ้าสู่
ยอดเขาชลิธอรน์ ถอืวา่เป็นเสน้ทางทีย่าวทีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนด ์ถา้นบัจากสถานีกรนิเดอรว์าลว ์จนถงึ
สถานีชลิธอรน์ อนัเป็นสถานีปลายทางทีร่ะดบัความสงู 2,970 เมตร จากระดบัน ้าทะเล ยอดเขาชลิธอรน์ 
เป็นทีรู่จ้กัของนกัทอ่งเทีย่วทัว่โลกเมือ่ ภาพยนตรเ์จมสบ์อนด ์007 ตอน On Her Majesty’s Secret Service   
หรอืในชื่อไทย “ยอดพยคัฆร์าชนีิ” ใหท้ำ่นชมทศันียภำพงดงำม 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขากบัภตัตาคารหมนุได้ Piz-Gloria เพื่อให้ท่านได้
ชมทศันียภาพบนยอดเขาได้ 360 องศา และยงัใช้เป็นสถานท่ีถ่ายท าภาพยนตรใ์นเร่ืองเจมสบ์อนด์
อีกด้วย 

บ่าย น าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มืองอินเทอรล์าเก้น Interlaken เมอืงสวยในหุบเขาทีต่ ัง้รมิฝัง่ของ 2 ทะเลสาบ คอื
ทะเลสาบธุนน์และเบรยีนซ ์ใหท้า่นมเีวลาเดนิเล่นเมอืงน่ารกัอยา่งอนิเทอรล์าเกน้พรอ้มเลอืกซือ้ของฝาก
รวมถงึชอ้ปป้ิงรา้นคา้ต่างๆ  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตารคารพืน้เมอืง Bebbis Restaurant  
  จากนัน้น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กัระดบั 4 ดาว Hey Hotel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 

 
วนัทีห่ก  อินเทอรล์าเก้น-มองเทรอซ์-เวเว่ย-์โลซานน์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมืองมองเทรอซ์ Montreux เมอืงสวยทางใตข้องสวสิรมิทะเลสาบเลอมงัค ์(ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เป็นทีต่ ัง้ของปราสาทชลิยองทีต่ ัง้อยูร่มิทะเลสาบและมหีลกัฐานในการก่อสรา้ง
มาตัง้แต่ศตวรรษที ่13 และยงัคงอนุรกัษ์ไวไ้ดอ้ยา่งสมบรูณ์แบบ น าทา่นชมเมอืงตากอากาศรมิทะเลสาบเจนี
วาทีม่ชีื่อเสยีงเยา้ยวนใหน้กัทอ่งเทีย่วเขา้มาพกัผอ่น ดว้ยความเงยีบสงบของตวัเมอืงกบับรรยากาศทีส่ดุ
แสนสบาย น าท่านชมสวนดอกไมแ้ละรปูปัน้ของ เฟรดดี ้เมอรค์รูี ่นกัรอ้งวงควนีเจา้ของบทเพลง We are 
the Champion ซึง่ถดัไปเป็น Casino Barrière de Montreux โดยตรงขา้มกบัคาสโินคอื Tour d'Ivoire ตกึ
สงูทีส่ดุของมองเทรอซส์รา้งมาตัง้แต่ปีค.ศ. 1962 มจี านวนชัน้ทัง้หมด 29 ชัน้ ใชเ้ป็นทีพ่กัอาศยัอกีดว้ย 

กลางวนั         รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี Fai Wong Restaurant 
บ่าย น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองเวเว่ย ์Vevey เมอืงทีต่ ัง้อยูบ่นชายฝัง่ทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ต่างกข็นาน

นามใหเ้มอืงเวเวย่ ์เป็นไขม่กุแหง่รเิวยีรา่สวสิ  ทีแ่มแ้ต่ศลิปินตลกชื่อดงัแหง่ฮอลลวีูด้ ชาล ีแชปลนิ ยงั
หลงใหลและไดอ้าศยัอยูท่ีเ่มอืงน้ีในบัน้ปลายชวีติ ชมและถ่ายรปูอนุเสาวรยีข์องชาล ีแชปลนิและโบสถเ์ซน้ต์
มารต์นิ  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองโลซานน์  Lausanne เมอืงส าคญัแหง่หน่ึงของชาวไทยเป็นเมอืงที่
ประทบัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช รชักาลที ่9 ในวยัเยาว ์ (ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 30 นาท)ี น าทา่นชมววิของตวัเมอืงเก่าของ โลซานน์ บนเนินเขาทีต่ ัง้ของมหาวหิารแหง่
เมอืงโลซานน์โบสถท์ีส่รา้งในสถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีใ่หญ่ทีส่ดุในสวสิ ผา่นชมโบสถน์อรท์เทรอดาม, โบริ
วาจพาเลส, ศาลาวา่การและโบสถเ์ซน้ตฟ์รานซสิ ก่อนน าทา่นถ่ายรปูกบั ศาลาไทย ทีร่ฐับาลไทยสง่ไปตัง้
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ในสวนสาธารณะของเมอืงโลซานน์ ตัง้อยูใ่นสวนสาธารณะทีม่รีปูปั้นลงิ 3 ตวั ปิดห ูปิดปาก ปิดตา อนัเป็น
สถานทีท่รงโปรดของในหลวงเมือ่ทรงพระเยาว ์  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตารคารจนี Fook Moon Restaurant  
น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กัระดบั 4 ดาวง Hotel Lausanne Busigny หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีเ่จด็  โลซานน์-ซุก-ซูริค   
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มืองซุก Zug เมอืงเลก็รมิทะเลสำบทีส่วยงำมรำวกบัเทพนิยำย (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 
3 ชัว่โมง) ตัง้อยูท่ำงภำคกลำงตอนบนของประเทศ น ำทำ่นชมเมอืงชมหอนำฬกิำ Clock Tower แลนดม์ำรก์
ทีส่ ำคญัแหง่หน่ึงของเมอืง ดว้ยควำมสงูของหอถงึ 52 เมตรและควำมโดดเดน่ ของหลงัคำซึง่เป็นสนี ้ำเงนิ
ขำวโดนเดน่ตดักบัสหีลงัคำสนี ้ำตำลของบำ้นเมอืงสวยงำมอยำ่งยิง่ น ำทำ่นแวะชมและถ่ำยรปูกบัโบสถเ์ซนท์
ออสวอรล์ St.Oswald's Church โบสถศ์กัดิส์ทิธิท์ีส่ ำคญัของเมอืง ตวัโบสถส์รำ้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ. 1478 ใชเ้วลำ
กำรก่อสรำ้งนำนถงึ 6 ปี ถอืเป็นหนึ่งในสถำปัตยกรรมทีส่ ำคญัทีส่ดุในชว่งโกธคิตอนปลำยแหง่หน่ึงใน
สวติเซอรแ์ลนด ์นอกจำกนี้ชำวสวสิยงัมคีวำมเชื่ออกีวำ่ ถำ้ใครมเีรือ่งทุกขร์อ้นใดๆ หรอืเจบ็ป่วย ถำ้ไดม้ำขอ
พรกบัโบสถแ์ห่งน้ี จะชว่ยบรรเทำใหด้ขีึน้อยำ่งรวดเรว็ น ำทำ่นเขำ้ชมรำ้นท ำทองทีเ่ก่ำแก่ทีส่ดุในยโุรป ของ
ครอบครวั Lohri เปิดท ำกำรตัง้แต่สมยัศตัวรรตที ่16 ภำยในตวัอำคำรมกีำรตกแต่งในรปูแบบสถำปัตยกรรม
สมยัจกัวรรดนิโปเลยีน มซุีม้ประตแูละเสำโรมนั มรีปูปัน้และจติรกรรมฝำผนงั ดว้ยกำรวำดลำยหนิอ่อนดว้ย
มอื ในปี 1971 ไดเ้ปิดรำ้นนี้เป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะล ้ำคำ่และเครือ่งประดบัหำยำก และบำงชิน้มเีพยีงชิน้เดยีว
ในโลก มเีวลำใหท้ำ่นเดนิชื่นชมอำคำร งำนศลิปะล ้ำคำ่และเครือ่งประดบั ในสว่นของ Lohri Store ยงัมี
นำฬกิำชัน้น ำระดบัโลกใหท้ำ่นเลอืกซือ้เลอืกชมอำท ิเช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier, Piaget, 
Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC, Omega, Jaeger-Le Coultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ อสิระให้
ทำ่นเลอืกชอ้ปป้ิงและอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั  

บ่าย น ำทา่นเดนิทางสู ่นครซูริค Zurich เมอืงทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในสวสิและมแีมน่ ้าลมิมตัเป็นแมน่ ้าทีใ่หญ่ทีส่ดุ 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี เมอืงซรูคิไมใ่ชเ่มอืงหลวงของประเทศ แต่มชีื่อเสยีงระดบัโลกและเป็น
เมอืงศนูยก์ลางทางธุรกจิธนาคาร และวฒันธรรมของประเทศอกีดว้ย น าทา่นผ่านชมยา่นเมอืงเก่าลนิเดอร์
ฮอฟ ประกอบไปดว้ยโบสถใ์นสมยักลาง สถานทีโ่ดดเดน่เหน็จะเป็นมหาวหิารคูบ่า้นคูเ่มอืงโบสถก์รอสมนุ
เตอร ์Grossmunste Church ซึง่ถอืเป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงซรูคิ ตัง้อยูบ่รเิวณรมิฝัง่แมน่ ้าลมิมตั ปัจจุบนั
กลายเป็นหนึ่งในสถานทีท่อ่งเทีย่วของซรูคิ  

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตารคารจนี Bamboo Inn Restaurant  
น าทา่นเขา้สูท่ีพ่กัระดบั 4 ดาว Dorint Airport Hotel Zurich หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 

วนัทีแ่ปด สนามบินซูริค-ดไูบ (เอมิเรตส)์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  สมควรแก่เวลาใหท้า่นเชค็เอ๊าทจ์ากทีพ่กัพรอ้มน าทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบินซูริค 
14.35 น.  ออกเดินทางจากนครซูริค โดยสายการบิน Emirates เท่ียวบินท่ี EK088    
23.45 น. ถึงสนามบินเมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์เพ่ือแวะเปล่ียนเครื่อง  
 

วนัทีเ่ก้า  ดไูบ-สนามบินสวุรรณภมิู 
03.05 น. น าท่านออกเดินทางจากสนามบินเมืองดไูบ ประเทศสหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์โดยสายการบิน 

Emirates เท่ียวบินท่ี EK384 
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12.05 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานสวุรรณภมิู  โดยสวสัดิภาพ..  
** ช่วงเปล่ียนฤดกูาลเท่ียวบินหรือเวลาอาจมีการเปล่ียนแปลงเลก็น้อย ท่านท่ีเดินทางมาต่อเคร่ือง 
กรณุาเชค็เท่ียวบินและเวลาท่ีแน่นอนอีกครัง้** 

 

 
รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ  
ท่ีไม่คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ และหากท่ีพกัตามรายการไม่ได้รบัการยืนยนั  

บริษทัฯ ขอท าการเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัหรือเมอืงใกล้เคียงให้  
ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 
**ไม่รวมค่าทิปท่านละ 900 บาท  โดยเรียกเกบ็และช าระพร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้ายก่อนเดินทาง** 
 
 
อตัราค่าเดินทาง 14-22 ม.ค. / 15-23 ก.พ. / 11-19 มี.ค. 2565 
 08-16 เม.ย. / 29 เม.ย.- 7 พ.ค.2565   

เท่ียวสบาย สไตลส์วิส 9 วนั (EK) ม.ค. - มี.ค.2565 เม.ย.2565 

ผูใ้หญ่ ส ำหรบัคณะเดนิทำจ ำนวน 15 ทำ่น ทำ่นละ 104,500 119,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ทำ่นละ 15,800 18,500 
ส ำหรบัทำ่นทีม่ตีัว๋โดยสำรอยูแ่ลว้ตอ้งกำรเดนิทำงรว่มกบัคณะ 
ผูใ้หญ่ ท่ำนละ 

64,500 72,500 

 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

 
หมายเหต ุ

 อตัรำคำ่เดนิทำงน้ีตอ้งมจี ำนวนผูโ้ดยสำรทีเ่ป็นผูใ้หญ่จ ำนวนไมน้่อยกวำ่ 15 ทำ่น **ไมม่รีำคำเดก็**ตำมขอ้ก ำหนดและ
เงือ่นไขของบรษิทัฯ และจะตอ้งช ำระมดัจ ำหลงัจำกยนืยนักำรจองทวัรท์นัท ี

 กรณีทำ่นทีม่ตี ัว๋ของสำยกำรบนิอื่นหรอืรว่มเดนิทำงโดยไม่ใชต้ัว๋โดยสำรตำมรำยกำรทวัรห์รอืของทำงบรษิทัทวัร ์ กรณุำแจง้
ล่วงหน้ำเน่ืองจำกมกีำรเกีย่วขอ้งกบักำรยืน่วซี่ำ ซึง่ผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถยืน่วซี่ำพรอ้มคณะได ้ 
***กำรด ำเนินกำรขอวซี่ำจะตอ้งใชเ้วลำโดยรวมประมำณ 15-21 วนัท ำกำร ซึง่ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปแสดงตวัดว้ยตวัเองและ
ไดร้บักำรสแกนน้ิวมอืจำกศนูยร์บัค ำรอ้งของสถำนทตูโดยตรง โดยจะตอ้งสง่รำยละเอยีดโดยกำรกรอกในใบรำยละเอยีด
ดำ้นลำ่ง และ ส ำเนำหน้ำหนงัสอืเดนิทำง และสง่เอกสำรใหค้รบเพือ่ท ำกำรนดัหมำย ** 

 
อตัราน้ีรวมบริการ 
 คำ่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสำยกำรบนิ Emirates เสน้ทำง สวุรรณภูม-ิดไูบ-ซรูคิ-ดไูบ-สวุรรณภมู ิชัน้ประหยดั 
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 คำ่ภำษนี ้ำมนัเชือ้เพลงิและคำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงทีม่กีำรเรยีกเกบ็จำกสำยกำรบนิ โดยค ำนวนจำกวนัทีจ่องและออกตัว๋
โดยสำร หำกมเีปลีย่นแปลงตัว๋โดยสำรหรอืเพิม่เตมิภำยหลงัหรอืมกีำรเปลีย่นแปลงอตัรำกำรผกผนัคำ่น ้ำมนัหรอืภำษใีดๆ 
จะตอ้งมกีำรช ำระเพิม่ตำมกฎและเงือ่นไขของสำยกำรบนิ 

 คำ่โรงแรมทีพ่กัตำมรำยกำรทีร่ะบุ (2 ทำ่นต่อหอ้ง) เน่ืองจำกโรงแรมสว่นใหญ่ไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple Room) กรณี
ทีเ่ดนิทำง 3 ทำ่น ทำ่นตอ้งพกัเป็น 2 หอ้ง (1 Twin + 1 Single) โดยช ำระคำ่พกัเดีย่วเพิม่  

 คำ่เขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ คำ่อำหำรและเครือ่งดื่มตำมรำยกำร 
 คำ่ภำษสีนำมบนิทุกแหง่ทีม่ ี
 คำ่ธรรมเนียมกำรยืน่ค ำรอ้งขอวซี่ำและบรกิำรนดัหมำยยืน่วซี่ำ 
 คำ่ธรรมเนียมบรกิำรมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ในเขตเมอืงเก่ำ, พระรำชวงัและหวัหน้ำทวัรข์องบรษิทัจำกกรงุเทพฯ อ ำนวยควำม

สะดวกแก่ทำ่นตลอดกำรเดนิทำงในต่ำงประเทศ 
 คำ่ทปิบรกิำรมคัคุเทศกท์อ้งถิน่, พนกังำนขบัรถรวมถงึทปิหวัหน้ำทวัรท์ีเ่ดนิทำงพรอ้มคณะตลอดกำรเดนิทำง 
 คำ่ประกนัอุบตัเิหตุในระหวำ่งกำรเดนิทำง คำ่รกัษำพยำบำลวงเงนิกรมธรรม ์1,500,000 บำท (ทัง้น้ีไมร่วมคำ่ใชจ้ำ่ย

ระหวำ่งกำรกกัตวัในต่ำงประเทศอนัสบืเน่ืองจำกโควดิ19 และเป็นไปตำมเงือ่นไขของบรษิทัประกนั) 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 คำ่น ้ำหนกัของกระเป๋ำเดนิทำงในกรณีทีเ่กนิกวำ่สำยกำรบนิก ำหนด  
 คำ่ธรรมเนียมกำรท ำหนงัสอืเดนิทำง 
 คำ่อำหำรทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 
 คำ่ทปิพนกังำนยกกระเป๋ำ ซึง่ขึน้อยูก่บัอตัรำเรยีกเกบ็คำ่บรกิำรจำกแต่ละโรงแรม ซึง่ท่ำนจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิ

ดว้ยตวัทำ่นเองเพือ่ป้องกนักำรสญูหำย 
 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำร เชน่ คำ่เครือ่งดื่มและคำ่อำหำรทีส่ ัง่เพิม่เอง คำ่โทรศพัท ์ คำ่ซกัรดี ฯลฯ 
 คำ่ท ำใบอนุญำตทีก่ลบัเขำ้ประเทศของคนต่ำงชำต ิหรอืคนต่ำงดำ้ว 
 ทวัรไ์มม่แีจกกระเป๋ำหรอืของทีร่ะลกึและไมม่แีจกน ้ำดื่มในระหวำ่งทวัร ์ยกเวน้น ้ำดื่มระหวำ่งมือ้อำหำร อำท ิมือ้กลำงวนัและ

ค ่ำทีก่ ำหนดไวใ้นรำยกำรทวัร ์
 สญัญำณ Wifi และคำ่อนิเตอรเ์น็ตในโรงแรม (ยกเวน้สว่นพืน้ทีส่ำธำรณะภำยในโรงแรมทีม่กีำรใหบ้รกิำรฟรหีรอืบำงโรงแรม

อำจมใีหบ้รกิำรบนหอ้งพกัดว้ยขึน้อยูก่บันโยบำยของแต่ละโรงแรม)   
 คำ่ใชจ้ำ่ยสว่นตวันอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ะบุ เชน่ คำ่เครือ่งดื่มและคำ่อำหำรทีส่ ัง่เพิม่เองคำ่โทรศพัท ์คำ่ซกัรดีฯลฯ หรอื

คำ่ใชจ้ำ่ยอื่นๆ ทีม่ไิดค้ำดคดิ เชน่ กำรปรบัคำ่น ้ำมนั, คำ่ธรรมเนียมวซี่ำทีน่อกเหนือจำกทีร่ะบุหรอืคำ่แปล 
เอกสำร, คำ่บรกิำรทีเ่กีย่วกบัวซี่ำ กำรนดัหมำยแบบพรเีมีย่ม หรอือื่นๆ ทีม่ไิดร้ะบุไวใ้นรำยกำร 

 คำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงหรอืประกนัสขุภำพหรอืประกนัวำตภยัหรอืเหตุรำ้ยแรงในต่ำงประเทศทีน่อกเหนือจำกประกนั
อุบตัเิหตุทีท่ำงบรษิทัฯ จดัไวใ้ห ้ทำ่นสำมำรถซือ้ประกนัเพิม่เตมิได ้

 คำ่ธรรมเนียมกำรตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทำงออกจำกประเทศไทย ผลตรวจไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทำง 
 คา่ธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดนิทางกลบัสูป่ระเทศไทย ผลตรวจไมเ่กนิ 72 ชัว่โมงก่อนเดนิทาง 
 คำ่ธรรมเนียมบรกิำรเกีย่วกบักำรด ำเนินกำรเอกสำร ส ำหรบัผูโ้ดยสำรไทยทีเ่ดนิทำงเขำ้ประเทศไทย (COE) 
 คำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรท ำ Vaccine Passport 
 คำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรท ำ Swiss Certificate 
 คำ่ใชจ้ำ่ยเกีย่วกบักำรกกัตวัเมือ่มกีำรตรวจพบโควดิในชว่งใดๆ 
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 คา่ธรรมเนียมบรกิารทีพ่กั Alternative State Quarantine (ASQ) การกกักนัผูเ้ดนิทางทัง้ชาวไทยและชาวต่างชาตเิขา้มาใน
ราชอาณาจกัรไทยหรอืสถานทีท่ีร่ฐัก าหนดใหเ้ป็นสถานทีก่กักนัเพือ่การเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคุมโรคโควดิ-19 เป็น
ระยะเวลาไมน้่อยกวา่ 14 วนั (การเปลีย่นแปลงจ านวนวนัใหด้จูากประกาศจากทางภาครฐัเป็นส าคญั)   

 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 
การช าระเงิน 

ทำงบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคำ่มดัจ ำเป็นจ ำนวน 30,000 บำทต่อผูโ้ดยสำรหน่ึงทำ่น ส ำหรบักำรจองทวัร ์โดยเรยีกเกบ็ทนัที
หลงัจำกกำรจองทวัร ์สว่นทีเ่หลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทำงอยำ่งน้อย 21 วนัก่อนวนัเดนิทำง 
 
การยกเลิก 
1. หำกมกีำรยกเลกิไมน้่อยกวำ่ 30 วนัก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำ โดยทำงบรษิทัฯขอสงวนสทิธิ ์

ในกำรเกบ็คำ่ใชจ้ำ่ยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ อำท ิคำ่มดัจ ำตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิ, คำ่ธรรมเนียมและคำ่บรกิำรในกำรขอวซี่ำ และ
คำ่ใชจ้ำ่ยทีจ่ ำเป็นอื่นๆ 

2. หำกมกีำรยกเลกิไมน้่อยกวำ่ 15 วนัก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ 50% ของคำ่ทวัร ์รวมถงึบรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิใ์นกำรเกบ็คำ่ใชจ้ำ่ยตำมทีเ่กดิขึน้จรงิ อำท ิคำ่มดัจ ำตัว๋โดยสำรเครื่องบนิ, คำ่ธรรมเนียมและคำ่บรกิำรในกำรขอ
วซี่ำ และคำ่ใชจ้ำ่ยทีจ่ ำเป็นอื่นๆ 

3. หำกมกีำรยกเลกิน้อยกวำ่ 15 วนัท ำกำรก่อนวนัทีน่ ำเทีย่ว บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด 
4. กรณีทีต่อ้งกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ กรณีทีล่กูคำ้อยูต่่ำงจงัหวดั ใหท้ำ่นตดิต่อเจำ้หน้ำทีท่วัรก์่อนออกบตัรโดยสำรทุกครัง้ 

หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

หมายเหต ุ 

o รำยกำรอำจจะมกีำรเปลีย่นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่ำงประเทศ  
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมอืงและภยัธรรมชำต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค ำนึงถงึควำมสะดวกของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 

o กรณีทีม่กีำรเกดิภยัธรรมชำต ิทัง้ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผู่เ้ดนิทำงก ำลงัจะไป หำกมเีหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกดิขึน้และมี
เหตุท ำใหก้ำรเดนิทำงไมส่ำมำรถออกเดนิทำงตำมก ำหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ จนกวำ่จะไดร้บักำรยนืยนั
จำกสำยกำรบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวำ่สำมำรถคนืเงนิได ้ 

o บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงหำ้มผูเ้ดนิทำง เน่ืองจำกมสีิง่ผดิกฎหมำยหรอืสิง่ของหำ้มน ำเขำ้
ประเทศ เอกสำรเดนิทำงไมถ่กูตอ้ง หรอื ควำมประพฤตสิอ่ไปในทำงเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ำมทีก่องตรวจคนเขำ้
เมอืงพจิำรณำแลว้ ทำงบรษิทัฯไมอ่ำจคนืเงนิใหท้ำ่นได ้ไมว่ำ่จ ำนวนทัง้หมดหรอืบำงสว่น 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถำนทตูงดออกวซี่ำ อนัสบืเน่ืองมำจำกตวัผูโ้ดยสำรเอง 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสำรเขำ้เมอืงใหก้บัชำวต่ำงชำต ิหรอื คน

ต่ำงดำ้วทีพ่ ำนกัอยูใ่นประเทศไทย 
o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิกำรสญูเสยี, สญูหำยของกระเป๋ำ และสมัภำระของผูโ้ดยสำร อนัเกดิจำกสำยกำรบนิ 

ทำงสำยกำรบนิผูใ้หบ้รกิำรจะเป็นผูร้บัผดิชอบตำมกฎของกรมกำรบนิพำณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อกำรสญูหำยหรอืเสยีหำย
ของสมัภำระใบใหญ่ในวงเงนิตำมทีส่ำยกำรบนิก ำหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่ำชำ้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

o บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีผู่โ้ดยสำรตอ้งสงสยัหรอืถกูตรวจสอบจำกเจำ้หน้ำทีเ่กีย่วกบักำรน ำสิง่ของตอ้งหำ้มเขำ้สู่
อำคำรสนำมบนิหรอืตรวจคนเขำ้เมอืงหรอืบนเครือ่งบนิหรอืสว่นหนึ่งสว่นใดของอำคำรทำ่อำกำศยำน อำท ิอำวธุปืนทุกชนิด
และสว่นประกอบทุกชนิด, ปืนอดัอำกำศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่ำงๆ/ปืนเดก็เล่น/ปืนจ ำลองหรอืเลยีนแบบ/ปืนไฟฟ้ำ/ปืนสลกั
เกลยีว/ปืนยงิตะป,ู ธนูและลกูธนูหรอืหน้ำไม,้ กระบองไฟฟ้ำ, อุปกรณ์ฆำ่สตัว,์ สเปรยเ์ครือ่งเทศ/สเปรยพ์รกิต่ำงๆ/สเปรยไ์ล่
สตัว/์สเปรยก์รด, แก๊สน ้ำตำ, วตัถุแหลมคมทุกชนิด เชน่ มดี มดีพบั ใบมดีโกน/ใบมดีคตัเตอร,์ ขวำนทุกชนิด, กรรไกรที่ยำว
กวำ่ 6 ซ.ม.เมือ่วดัจำกจุดหมนุ, เครือ่งมอืส ำหรบัศลิปะกำรต่อสูท้ีม่คีมหรอืปลำยแปลม, ดำบ/กระบี,่ แชลงหรอืตะขอเกีย่ว
สนิคำ้, สวำ่นเจำะและหวัเจำะ, เครือ่งมอืชำ่งทุกชนิด, เลื่อย, เครือ่งพน่ไฟ, อุปกรณ์ไมม่คีมแต่อำจก่อใหเ้กดิอนัตรำย เชน่ 
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ไมเ้บสบอล/ไมซ้อฟทบ์อล/ไมก้อลฟ์/ไมฮ้อกกี/้ไมเ้ลอครอส/ไมค้วิ/ไมค้ ้ำส ำหรบัเลน่สก,ี กระบอง, สนบัมอื, วตัถุระเบดิทุก
ชนิด/ดอกไมเ้พลงิ/สำรเคมหีรอืสว่นประกอบทีก่่อใหเ้กดิเพลงิเป็นภยัคุกคำมต่อควำมปลอดภยัของอำกำศยำน และอื่นๆ 
นอกเหนือจำกขำ้งตน้ทีเ่ป็นสิง่ตอ้งหำ้มตำมส ำนกังำนกำรบนิพลเรอืนแห่งประเทศไทยก ำหนดและ/หรอืภำยใตก้ำรประเมนิ
ควำมเสีย่งดำ้นกำรรกัษำควำมปลอดภยักำรบนิพลเรอืนและกำรประเมนิภยัคุกคำมของส ำนกังำนกำรบนิพลเรอืนแหง่
ประเทศไทย (ตำมประกำศรำชกจิจำนุเบกษำวนัที ่26 ม.ีค.2563)   

o ในบำงรำยกำรทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสำยกำรบนิภำยในประเทศ น ้ำหนกัของกระเป๋ำอำจจะถกูก ำหนดใหต้ ่ำกวำ่มำตราำนได ้
ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัขอ้ก ำหนดของแต่ละสำยกำรบนิ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภำระควำมรบัผดิชอบคำ่ใชจ้ำ่ยในน ้ำหนกัสว่นที่
เกนิ 

o ทำ่นทีม่อีำกำร แพอ้ำหำร, มปัีญหำดำ้นสขุภำพหรอืตอ้งมกีำรใชย้ำเฉพำะ, รวมถงึท่ำนทีต่อ้งกำรควำมชว่ยเหลอืและกำร
ดแูลเป็นพเิศษ อำท ิทำ่นทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดกำรเดนิทำง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทำงบรษิทัฯ ใหท้รำบล่วงหน้ำตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจำกกฎทำงดำ้นกำรรกัษำควำมปลอดภยั  ดำ้นโภชนำกำร ดำ้นกำรบนิ และดำ้นกำรบรกิำร อำจจะไมไ่ดร้บัควำม
สะดวกส ำหรบัผูท้ีม่ปัีญหำขำ้งตน้  

o ในประเทศต่ำง ๆ ในยโุรป มกีำรรณรงคเ์รือ่งกำรงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถำนทีต่่ำง ๆ จะมขีอ้ก ำหนดทีช่ดัเจน
ในเรือ่งกำรสบูบุหรี ่และมสีถำนทีโ่ดยเฉพำะส ำหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจำกสขุภำพของคนสว่นรวม 

o กรณีทีท่ำ่นเดนิทำงเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทำงพรอ้มสมำชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บักำรดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอำย ุมโีรคประจ ำตวั ไมส่ะดวกในกำรเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลำเกนิกวำ่ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ทำ่นและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชกิภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้ำทวัรม์คีวำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

o กำรจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นกำรก ำหนดตลอดทัง้ปี หรอืก ำหนดลว่งหน้ำคอ่นขำ้งนำน หำกวนัเดนิทำงดงักล่ำวตรงกบัวนัที่
สถำนทีเ่ขำ้ชมนัน้ๆ ปิดท ำกำร หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้ำ หรอื กำรเปิดรบัจองผำ่นทำงออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขำ้
ชมไมส่ำมำรถจองผำ่นระบบดงักลำ่วได ้ทำงบรษิทัฯ จะสลบัรำยกำรเพือ่ใหท้ำ่นไดเ้ขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
คำ่เขำ้ชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่นไขรำคำทีไ่ดร้บัจำกทำง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หำกมกีำรลำ่ชำ้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นผลท ำใหท้ำ่นไมส่ำมำรถเขำ้ชมสถำนทีด่งักล่ำวได ้ทำงบรษิทัฯ จะไมม่กีำรคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ทำ่น 
เน่ืองจำกไดช้ ำระคำ่ Reservation Fee ไปแลว้  

o หำกชว่งทีเ่ดนิทำงเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิตม์ำสหรอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยดุของชำวยโุรป รำ้นคำ้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิำรณำก่อนกำรจองทวัร ์

 
ข้อมลูเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

 

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. โรงแรมสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบทีม่อุีณหภูมติ ่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 
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ขัน้ตอนการสมคัรร่วมเดินทางกบัทวัร ์

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

ขัน้ตอน 2 ส่งแบบฟอร์มกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการนัดหมายการท าวีซ่าโดย

ละเอียด เพื่อทางเจ้าหน้าที่จะด าเนินการนัดหมายยื่นวีซ่าพร้อมเอกสาร

ประกอบเบื้องต้นที่จ าเป็นส าหรับการท านัดหมาย 

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 เข้าประเทศได้ ไม่ต้องกักตัว 

Pfizer เข้าประเทศได้ ไม่ต้องกักตัว 

Moderna เข้าประเทศได้ ไม่ต้องกักตัว 

Moderna 

Takeda 

เข้าประเทศได้ ไม่ต้องกักตัว 

Vaxzevria เข้าประเทศได้ ไม่ต้องกักตัว 

Johnson เขา้ประเทศได้ ไม่ต้องกักตัว 
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&Johnson 

Covishield เข้าประเทศได้ ไม่ต้องกักตัว 

Sinovac เข้าประเทศได้ ไม่ต้องกักตัว 

Shinopharm เข้าประเทศได้ ไม่ต้องกักตัว 

ไม่ไดร้บัวคัซนี เข้าประเทศได้ ไม่ต้องกักตัว แสดงผลตรวจ PCR-test ก่อนเดินทาง

ไม่เกิน 72 ชั่วโมง หรือ Antigen Rapid Test ไม่เกิน 48 ชั่วโมง 

ผ  ้เดินทางเข้าประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะต้องลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ Swiss COVID Certificate ซึ่งสามารถลงทะเบียนได้ทั้งทางคอมพิวเตอร์และมือถือ 
โดยผ ้ลงทะเบียนจะได้รับ QR Code เพื่อใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่  

 
 
 
 
 
 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าเชงเก้น (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 

ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 15 วนั 

- ผูย่ื้นค าร้องต้องแสดงตวัและสแกนน้ิวมือ ณ วนันัดหมายย่ืนค าร้องท่ีศนูยย่ื์น 

- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทูตและศนูยย่ื์น 

- รปูถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องท าการถ่ายใหม่ท่ีศนูยย่ื์น โดยผูย่ื้นค าร้องต้องช าระเงินค่าถ่ายรปูด้วยตนเอง 

- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผูย่ื้นค าร้องช าระเงินด้วยตนเอง 

- ผูย่ื้นค าร้อง กรณุาส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ีเป็นปัจจบุนัท่ีสดุ พร้อมกรอกข้อมูลเบือ้งต้นส าหรบัเพ่ือใช้ในการ

ท านัดหมาย กรณุากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง พร้อมเบอรโ์ทร.ท่ีสามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอรโ์ทร.ผูแ้ทน 

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 โดยนบัวนัเริม่เดนิทำงเป็นหลกั หำกนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทำงน้ีสำมำรถใชไ้ด ้แต่หำกนบัแลว้ต ่ำกวำ่ 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทำงจะตอ้งไปยืน่ค ำรอ้งขอท ำหนงัสอืเดนิทำงเลม่ใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทำง  

o หน้ำหนงัสอืเดนิทำงจะตอ้งมหีน้ำวำ่งส ำหรบัวซี่ำอยำ่งน้อยไมต่ ่ำกวำ่ 3 หน้ำ   
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o หำกทำ่นเปลีย่นหนงัสอืเดนิทำงเล่มใหม ่กรณุำเตรยีมเล่มเก่ำใหด้ว้ยเน่ืองจำกประวตักิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็น
ประโยชน์อยำ่งยิง่ในกำรยืน่ค ำรอ้งขอวซี่ำ  

o ทำ่นทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทำงกรุณำถอดออกและไมจ่ ำเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หำกมกีำรสญูหำย บรษิทัฯ จะไม่
รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทำงนัน้ๆ  

 

o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู 
เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉำกหลงัสขีำวเทำ่นัน้ เน่ืองจำกสถำนทตูจะตอ้ง

สแกนรปูลงบนวซี่ำ (ไมค่วรสวมเสือ้สขีำว)   
- รปูถ่ำยหน้ำตรงหำ้มใสแ่วน่, หำ้มคำดผมและหำ้มใส่

หมวกหรอืเครือ่งประดบั 
บดบงัหน้ำตำ, หำ้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อำยส ์** 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ ำเนำสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ  
- หำกเดก็อำยนุ้อยกวำ่ 20 ปี และยงัศกึษำอยูถ่งึแมม้บีตัรประชำชนแลว้ ทำงสถำนทตูขอส ำเนำสตูบิตัรดว้ยและกรณุำ

แนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์ือถือ  
o ส ำเนำทะเบยีนสมรส กรณีท่ำนทีส่มรสแลว้  
o ส ำเนำใบเปลีย่นชื่อ กรณีทำ่นทีม่กีำรเปลีย่นชื่อ 
o ส ำเนำใบเปลีย่นนำมสกุล กรณีทำ่นทีม่กีำรเปลีย่นนำมสกุล 
o ส ำเนำใบหยำ่ กรณีท่ำนทีห่ยำ่แลว้  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 

- กรณีลกูจ้าง ใชใ้บรบัรองกำรท ำงำนของบรษิทัทีท่ ำงำนอยูเ่ป็นภำษำองักฤษเทำ่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีำยละเอยีดกำร
เขำ้ท ำงำน, อตัรำเงนิเดอืน, ต ำแหน่งงำน และระบุวนัลำงำนหรอืระบุวนัทีเ่ดนิทำงอยำ่งชดัเจน (หนงัสอืรบัรองกำร
ท ำงำนออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจำกวนัยืน่วซี่ำ) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองกำรท ำงำนจะตอ้งคดัเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต ำแหน่ง, 
อตัรำเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท ำงำนกบัหน่วยงำน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลำและ ส ำเนำบตัรประจ ำตวั
รำชกำร 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองกำรท ำงำนออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจำกวนัยืน่วซี่ำ) 

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

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

แสดงส ำเนำสตูบิตัรบุตร ทัง้น้ีเพือ่แสดงควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำ   หำกไมม่บีุตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัควำมสมัพนัธก์ำรเป็นสำม-ีภรรยำกนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนคำ่ใชจ้ำ่ย พรอ้มแสดงหลกัาำนกำรท ำงำนและหลกัาำน
ทำงดำ้นกำรเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมำยเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงกำรรบัรองคำ่ใชจ้ำ่ย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทำงพรอ้มแสดงควำมสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวำมสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญำตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หำก
ควำมสมัพนัธไ์มส่ำมำรถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นควำมจรงิ ทำ่นอำจถกูปฏเิสธกำรยื่นค ำรอ้งขอวซี่ำน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทำงกำรศกึษำและแสดงควำมเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษำ จำกโรงเรยีนหรอืจำกสถำบนั  เป็น 
 ภำษำองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  (หนงัสอืรบัรองกำรเรยีนออกมำไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจำกวนัยืน่วซี่ำ) 
 

o หลกัฐานการเงิน   
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-  สเตทเม้นทจ์ากธนาคารบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั ขอยอ้นหลงั 6 เดอืน และอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัทีส่ดุ
หรอืไมต่ ่ำกวำ่ 15 วนันบัจำกวนันดัหมำยยืน่วซี่ำ พรอ้มส ำเนำหน้ำบญัชหีน้ำแรกทีม่ชีื่อเจำ้ของบญัช ี
- กรณีมเีงนิฝำกในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่มหรอื 1 บญัช ีกรณุำแสดงส ำเนำสมดุบญัชอีื่นแนบดว้ยหรอื statement 

บญัชอีื่นรว่มดว้ย อำท ิเชน่ บญัชเีงนิฝำกประจ ำ เป็นตน้ 
- กรณีรบัรองคำ่ใชจ้ำ่ยใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจำกธนำคำร 1 ฉบบั และท ำจดหมำยรบัรองคำ่ใชจ้ำ่ย

ใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภำษำองักฤษพรอ้มระบุควำมสมัพนัธเ์พือ่ชีแ้จงต่อสถำนทตูอกี 1 ฉบบัดว้ย  โดยเฉพำะคู่
สำม-ีภรรยำ จะตอ้งมสี ำเนำสมุดบญัชกีำรเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้ำ่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็ำม หำกมกีำรเงนิใน
บญัชน้ีอย ฝ่ำยทีม่กีำรเงนิมำกกวำ่ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจำกธนำคำร 1 ฉบบั และท ำจดหมำยรบัรองคำ่ใชจ้ำ่ยพรอ้ม
ระบุชื่อและควำมสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถำนทตูเป็นลำยลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลบัสู่ภมิูล าเนา  

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

- จะตอ้งมใีบอนุญำตจำกผูป้กครองทัง้บดิำและมำรดำ 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไป

ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองคำ่ใชจ้ำ่ยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยคำ่เสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรณุำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของมำรดำเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไป
ต่ำงประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรบัรองคำ่ใชจ้ำ่ยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่ำเสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรณุำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทำงไปต่ำงประเทศกบั
มำรดำโดยมกีำรรบัรองคำ่ใชจ้ำ่ยพรอ้มแจง้ควำมสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยคำ่เสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจำก
อ ำเภอตน้สงักดัเป็นภำษำองักฤษ หรอืหำกไดม้ำเป็นภำษำไทย กรณุำแนบฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษแนบด้วย พรอ้ม
ทัง้แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงนิของบดิำเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหยำ่ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดวำ่ฝ่ำยใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 
*** กำรบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประกำรใดกต็ำมอำจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นกำรถำวร และถงึแมว้ำ่
ทำ่นจะถกูปฏเิสธวซี่ำ สถำนทตูไมค่นืคำ่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ ำระไปแลว้และหำกตอ้งกำรขอยืน่ค ำรอ้งใหมก่ต็อ้งช ำระคำ่ธรรมเนียม
ใหมทุ่กครัง้ 
***  หำกสถำนทตูมกีำรสุม่เรยีกสมัภำษณ์บำงทำ่น ทำงบรษิทั ขอควำมรว่มมอืในกำรเชญิทำ่นไปสมัภำษณ์ตำมนดัหมำยและ
โปรดแต่งกำยสภุำพ ทัง้น้ีทำงบรษิทัฯ จะสง่เจำ้หน้ำทีไ่ปอ ำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทตูขอ
เอกสำรเพิม่เตมิ ทำงบรษิทัฯใครข่อรบกวนทำ่นจดัสง่เอกสำรดงักลำ่วเชน่กนั 
***    กรณีทีท่ำ่นยกเลกิกำรเดนิทำงภำยหลงัจำกกำรไดว้ซี่ำแลว้ ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรแจง้สถำนทตู ยกเลกิวซี่ำของ
ทำ่น เนื่องจำกกำรขอวซี่ำในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนำมของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ทำ่นไดช้ ำระเงนิคำ่มดัจ ำหรอืทัง้หมด ไมว่ำ่จะเป็นกำรช ำระผำ่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช ำระโดยตรงกบัทำงบรษิทัฯ 
จะขอถอืวำ่ทำ่นรบัทรำบและยอมรบัในเงือ่นไขต่ำง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีำรขอใชห้นงัสอืเดนิทำงในระหวำ่งกำรยืน่วซี่ำ ทำ่นตอ้งแจง้ควำมจ ำนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้รำบล่วงหน้ำ แต่หำก
กรณีทำ่นทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทำงก่อนก ำหนดวนัยืน่วซี่ำและทำ่นไมส่ำมำรถน ำหนงัสอืเดนิทำงมำแสดงไดท้นั ทำ่นนัน้จะตอ้งมำ
ยืน่เดีย่วและแสดงตวัทีส่ถำนทตูตำมก ำหนดกำรของสถำนทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

*** ทำงสถำนทตูจะรบัพจิำรณำเฉพำะท่ำนทีม่เีอกสำรพรอ้มและมคีวำมประสงคท์ีจ่ะเดนิทำงไปทอ่งเทีย่วยงัประเทศ
ตำมทีร่ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏเิสธวซี่ำอนัเน่ืองมำจำกหลกัาำนในกำรขอยืน่วซี่ำปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นกำรยืน่ขอวซี่ำทอ่งเทีย่ว 
ทำงบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิ โดยจะหกัคำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้ำ่นหลงัจำกทวัรอ์อกเดนิทำงภำยใน 20 
วนั โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ทัง้น้ีจะค ำนึงถงึประโยชน์และควำมปลอดภยัของผูเ้ดนิทำง
เป็นหลกั                   

 



เที่ยวสบายสไตลส์วิส9D, EK Jan-Mar/Apr2022    14 

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

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ยื่นค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรอืสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบรอ้ย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

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

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

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

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

 

 
 

 
 

 
 

 
 


