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บนิตรงซรูคิ ชมน ำ้ตกไรน์ ชำฟฮำวเซน่ 
ตำมรอยละครดงัลขิติรัก The Crown Princess 

นัง่รถไฟขึ นยอดเขำจงุฟรำว Top of Europe  
ชมศำลำไทยในโลซำนน์  

พักเซอรแ์มทเมอืงในหบุเขำ บรรยำกำศชวนฝนั 
ซูรคิ-เบริน์-เจนวีำ-โลซำนน-์เวเวย่-์เซอรแ์มท-มองเทรอซ ์

อนิเทอร์ลำเกน้-จงุฟรำว-ลเูซริน์ 
 

บนิตรง...เทีย่วสบาย...โดยสายการบนิไทย (TG) 
 

ซรูคิ  เมืองศูนย์กลางทางด้านการค้าและธุรกิจของประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ 

ชาฟฮาวเซน่ ที่ตั้งของน้้าตกไรน ์น้า้ตกที่ใหญ่ท่ีสุดในทวปียุโรป เกิดจากการทีแ่ม่น้้าไรน ์

ซึ่งเป็นแม่น้้านานาชาติที่ใหญ่ท่ีสุดของยโุรปไหลจากต้นน้้าในเทือกเขา

แอลป ์มาบรรจบบริเวณที่พื้นที่โลกเปลี่ยนระดับจึงกลายเป็นน้้าตกที่สวยงาม

มาก 

เบริน์  เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สร้างขึ้นเมื่อ 800 ปีที่แลว้ 
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เจนวีา  เมืองแสนสวยอกีเมืองหนึ่งที่มีทัศนียภาพงดงามไปด้วยทะเลสาบและน้้าพุ

กลางใจเมืองซึ่งเป็น 

สัญลักษณ์ของเมือง 

โลซานน ์ เมืองที่เต็มไปด้วยโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ใหญ่ท่ีสุดในสวิส และ

เป็นเมืองท่ีชาวไทยรู้จกัดีในสวิส นอกจากเป็นเมืองท่ีประทับของสมเด็จย่า

แล้ว ยังเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงส้าเร็จการศกึษาด้วย 

มองเทรอซ ์ เมืองสวยทางใตข้องสวิสริมทะเลสาบเลอมังค์ เป็นที่ตั้งของปราสาทชิลยอง 

และมีหลักฐานในการก่อสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 
เซอรแ์มท หมู่บ้านเซอร์แมทที่น่ารักๆ และมีบรรยากาศสบายๆ ล้อมดว้ยเขาสงูสวยงาม 

ด้วยเป็นเมืองปลอดพาหนะที่วุ่นวาย 

อนิเทอรล์าเกน้ เมืองสวยในหุบเขาที่ตัง้ริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และ

เบรียนซ ์
ลเูซริน์ เมืองสวยที่ตั้งอยู่รมิฝั่งทะเลสาบแห่งสี่พันธรฐั หรือเวียวาลด์สตรัทซี และเป็น

เมืองตากอากาศที่มชีือ่เสียงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศสวติเซอรแ์ลนด์   

 

ก้าหนดการเดนิทาง  3-9 ก.ย. / 21-27 ก.ย.2561 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ 

22.00น.  นดัคณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 2 

เคาน์เตอร ์สายการบนิไทย 

เคาน์เตอร ์D7-12 เจ้าหน้าท่ีพร้อมคอยต้อนรับและอ้านวยความสะดวกดา้น

เอกสารและสัมภาระ 

**กรณทีีบ่างทา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรณุา

ตรวจสอบเวลาการเดนิทางแตล่ะ กา้หนดการเดนิทางอกีครัง้กอ่นทา้การจองตัว๋

โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการทวัรเ์ปน็ รายการซรีีแ่ละไดม้กีาร

ดา้เนนิการไวล้ว่งหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมี

 การเปลีย่นแปลงเลก็นอ้ย** 

 

วนัทีส่อง  ซรูคิ-น้า้ตกไรน-์เบริน์-เจนวีา 

00.35 น.  ออกเดนิทางสูน่ครซรูคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ โดยสายการบนิ

ไทย เทีย่วบนิที ่TG970  

06.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิซรูคิ เมืองเศรษฐกิจของประเทศสวติเซอรแ์ลนด์  น้า

ท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสมัภาระ น้าท่าน

เดินทางสู่ ชาฟฮาวเซน่ ทีต่ัง้ของน้า้ตกไรน์ ให้ท่านแวะชมความสวยงาม

ของน้้าตกไรน์ น้้าตกที่ใหญ่ท่ีสุดในทวีปยุโรป เกิดจากการที่แม่น้้าไรน์ ซึ่ง

เป็นแม่น้้านานาชาติทีใ่หญ่ท่ีสุดของยุโรปไหลจากต้นน้้าในเทือกเขาแอลป ์

มาบรรจบบริเวณที่พ้ืนที่โลกเปลี่ยนระดบัจึงกลายเป็นน้้าตกที่สวยงามมาก 
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ตัวน้้าตกมีความสูง 25 เมตร กว้าง 150 เมตร มีอายุราว 14,000 – 17,000 

ปี อิสระให้ท่านไดช้ื่นชมธรรมชาต ิและถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลกึ จนได้เวลาอัน

สมควรน้าท่านสู่เมืองซูริค ให้ท่าน ชมเมอืงซรูคิ Zurich เมืองที่มีขนาด

ใหญ่ท่ีสุดในสวิส และมีแม่น้้าลิมมัตเป็นแม่น้า้ที่ใหญ่ท่ีสุด เมืองซรูคิไม่ใช่

เมืองหลวงของประเทศ แตม่ีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นเมืองศูนย์กลางทาง

ธุรกิจ ธนาคาร และวฒันธรรมของประเทศอีกด้วย น้าท่านผ่านชมย่าน

เมืองเก่าลินเดอร์ฮอฟ ประกอบไปด้วยโบสถใ์นสมัยกลาง สถานท่ีโดดเด่น

เห็นจะเป็นมหาวิหารคูบ่้านคู่เมืองโบสถก์รอสมุนเตอร์ Grossmunste 

Church ซึ่งถือเป็นเอกลกัษณข์องเมืองซรูิค ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแมน่้้าลิมมตั 

ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของซูริค  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภตัตาคารจนี 

บา่ย น้าท่านเดินทางสู ่กรงุเบริน์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) นคร

หลวงอนังามสงา่ของประเทศ เมืองมรดกโลกอันล้้าค่าที่ถ่ายทอดและ

อนุรักษ์มาสูป่ัจจุบัน นา้ท่าน ชมกรงุเบริน์ ทีส่ร้างขึ้นในยุคกลางของยุโรป 

มีหลักฐานทางประวัตศิาสตร์มากมาย องค์การยูเนสโก้ประกาศให้ส่วนหนึ่ง

ของเมืองเป็นมรดกโลก ชมย่านเมืองเก่าซึ่งปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้

และบตูิค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินทางเที่ยวชมอาคาร

เก่าอาย ุ200-300 ป ีชมหอนาฬิกาดาราศาสตร ์(ไซ้ท ์กล็อคเค่น) อายกุว่า 

800 ป ีที่จะมตีุ๊กตาออกมา เริงระบ้าให้ดูทุกๆ ชัว่โมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา 

ชมศาลาว่าการเมือง ในศิลปะแบบโกธิคและชมเบเร็นกราเบ็น หรือ บ่อหมี 

สัตว์ที่เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองน้ี สมควรแก่เวลาน้าท่านเดินทางสูน่ครเจนี

วา  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชัว่โมง) พันธรัฐที่เล็กที่สดุของสวิส 

ตั้งอยู่รมิทะเลสาบเจนิวาหรือเลคเลอมังค์ เมอืงท่ีว่ากันว่าเป็นพันธรัฐสวิสที่

แทบจะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย นอกจากนโยบายการต่างประเทศ ศาสนา

และเป็นทีต่ั้งของธนาคารจ้านวนมาก  

ค่า้  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

  จากนั้นน้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรม ระดบั 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

วนัทีส่าม  เจนวีา-โลซานน-์เวเวย่-์ทาซ-เซอรแ์มท 

เชา้  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

จากนั้นน้าท่านเดิน ชมกรงุเจนวีา ชมความสวยงามบริเวณอิงลชิ การ์เด้น 

ที่ตั้งอยูร่ิมทะเลสาบ 

เจนีวา ในวันที่อากาศสดใสท่านอาจได้เห็นน้้าพุเจ็ทโด พุ่งทะยานขึ้นเหนือ

ทะเลสาบ สูงถึง 140 เมตร  รวมทั้งนาฬิกาดอกไม้ สัญลักษณ์แห่งเจนิวา

และยังบ่งบอกถึงความส้าคัญของอุตสาหกรรมการผลิตนาฬิกาที่มีตอ่เมือง

เจนีวาและสภากาชาตแิห่งนครเจนีวาอกีด้วย จากนั้นน้าท่านเดินทางสู ่

เมอืง 
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โลซานน ์ เมืองส้าคัญแห่งหนึ่งของชาวไทยเป็นเมืองท่ีประทับของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รชักาลที ่9 ใน

วัยเยาว์  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ1 ชัว่โมง) น้าท่านชมววิของตวัเมืองเก่า

ของโลซานน์บนเนินเขาที่ตั้งของมหาวิหารแห่งเมืองโลซานน์โบสถ์ที่สร้าง

ในสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ใหญ่ท่ีสุดในสวิส ก่อนน้าท่านถ่ายรปูกับ 

ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ ตั้งอยู่

ในสวนสาธารณะที่มรีปูปั้นลิง 3 ตวั ปิดหู ปิดปาก ปดิตา อันเป็นสถานท่ี

ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว ์

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บา่ย น้าท่านเดินทางสู ่เมอืงเวเวย่ ์(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองที่ตั้ง

อยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ตา่งกข็นานนามให้เมืองเว

เว่ย์ เป็นไขมุ่กแห่งริเวยีร่าสวิส  ที่แมแ้ต่ศลิปนิตลกชื่อดังแห่งฮอลลวีู้ด ชาลี 

แชปลิน ยังหลงใหลและได้อาศัยอยู่ที่เมืองน้ีในบั้นปลายชีวิต ชมและ

ถ่ายรูปอนุเสาวรีย์ของชาล ีแชปลินและโบสถ์เซ้นต์มารต์ิน จากนัน้น้าท่าน

เดินทางต่อสู่เมอืงทาซ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆ 

น่ารักทีร่ายล้อมไปดว้ยยอดเขาสูงมากมายเป็นทัศนียภาพท่ีสวยมากๆ อกี

จุดหนึ่ง น้าท่านน่ังรถไฟสู่ เมอืงเซอรแ์มท ดว้ย Shuttle Train เดนิทางถงึ

เมอืงเซอรแ์มท 

น้าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

ค่า้  รับประทานอาหารค่้า ณ ภัตตาคารที่โรงแรมที่พัก จากนั้นให้ท่านพักผ่อน

ตามอัธยาศัย 

 

วนัทีส่ี ่  เซอรแ์มท-ทาซ-มองเทรอซ-์อนิเทอรล์าเกน้ 

เชา้  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

 ให้ท่านเดินเล่นลัดเลาะเที่ยวชมหมู่บ้านเซอร์แมทที่นา่รกัๆ และมี

บรรยากาศสบายๆ ล้อมด้วยเขาสูงสวยงาม ด้วยเป็นเมืองปลอดพาหนะที่

วุ่นวาย โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้้ามันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้า 

ที่มีไว้บรกิารนักท่องเที่ยว สร้างบรรยากาศที่แปลกตา เดินเล่นช้อปปิ้ง

สินค้าคุณภาพดีของสวิสมากมาย  จากเมืองด้านล่างนี้หากสภาพอากาศดี

และสดใด จะสามารถมองเห็นยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ที่ความสูง 3,833 

เมตรเหนือระดับน้า้ทะเล  ซึ่งความสูงของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สูงเด่น

เป็นสง่าท่ามกลางเทือกเขาแอลป ์ด้วยความสูง 4,447 เมตรจาก

ระดับน้้าทะเล และมรีปูทรงที่เป็นเอกลักษ์เฉพาะตัวของแมทเทอรฮ์อร์น 

แบบสามเหลี่ยมคล้ายปิรามิดที่จดุสูงสุดบนยอดเขา เรยีกไดว้่าเป็นยอดเขา

ที่งดงามที่สุดในสวิส และมคีวามโดดเด่นไปอีกเมื่อเอกลกัษณ์เฉพาะตัวนี้ได้

เป็นโลโกข้องช็อคโกแล็ตดังทับเบอรโ์รน และผูผ้ลิตภาพยนตร์รายใหญ่

พาราเม้าท์พิคเจอร์ส ซึ่งความงดงามน้ีเอง สวยงามราวภาพวาดบวกกับ

ทะเลสาบแสนงามในยามฤดรู้อน ซึ่งสะท้อนความงามบนยอดเขาที่มีหิมะ
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ปกคลมุตลอด (หากมีเวลาหรือในวันที่อากาศเอื้ออ้านวยสามารถเลือกซื้อ

ทัวรก์อนเนอแกร็ตเพ่ือชมทิวทัศน์ของแมทเทอร์ฮอร์นได ้สามารถสอบถาม

จากหัวหน้าทัวร์) 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 

บา่ย น้าท่านนัง่รถไฟชทัเทิล้เทรนกลบัสูเ่มอืงทาซ จากนั้นรถโคช้น้าท่าน

เดินทางต่อสู่เมอืงมองเทรอซ ์เมืองสวยทางใต้ของสวิส รมิทะเลสาบเลอมังค์  

น้าท่านชมเมืองตากอากาศริมทะเลสาบเจนีวาที่มีชื่อเสยีงเย้ายวนให้

นักท่องเที่ยวเข้ามาพกัผ่อน ด้วยความเงยีบสงบของตัวเมืองกับบรรยากาศ

ที่สุดแสนสบาย น้าท่านชมสวนดอกไม้และรปูปั้นของ เฟรดดี้ เมอรค์ูรี่ 

นักร้องวงควีนเจ้าของบทเพลง We are the Champion ซึ่งถัดไปเป็น 

Casino Barrière de Montreux โดยตรงขา้มกับคาสิโนคือ Tour d'Ivoire 

ตึกสูงที่สุดของมองเทรอซ์สร้างมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1962 มีจา้นวนชั้นทั้งหมด 

29 ชั้น ใช้เป็นที่พักอาศัยอีกดว้ย จากนั้นน้าท่านเดินทางต่อสู่เมอืงอนิเทอร์

ลาเกน้ เมืองสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และ

เบรียนซ ์(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  

ค่า้  รับประทานอาหารค่้า ณ.ภัตตาคารจีน 

  จากนั้นน้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือระดับเทียบเท่า 

 

วนัทีห่า้   อนิเทอรล์าเกน้-ยอดเขาจงุฟราว-ลเูซริน์ 

เชา้ รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   

จากนั้นน้าท่านเดินทางจากอินเทอรล์าเก้นโดยรถโคช้ สู ่เมอืงกรนิเดอรว์าล

กรนุ (Grinderwald Grund) ชุมชนเล็กๆ น่ารักเพ่ือ ขึน้รถไฟฟา้ (Cog 

Wheel) สายจงุฟราวบาห์เนน (Jungfrau Banen) สู ่ยอดเขาจงุฟราว ซึ่ง

ตลอด 2 ข้างทางท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมและ

แนวป่าสนที่งดงาม ระหว่างการเดินทางรถไฟจะจอดให้ท่านชมความงดงาม

และยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลป ์จนเดินทางถงึ ยอดเขาจงุฟราวยอรค์  ซึ่งมี

ความสูงกว่า 3,454 เมตรจากระดับน้้าทะเล และไดร้ับการขนานนามว่า 

TOP OF EUROPE ที่เพิ่งฉลองครบรอบ 100 ปีของการก่อสร้างเส้นทาง

รถไฟสายนี ้เมื่อ วันที ่21 กมุภาพันธ ์ค.ศ.2012 ให้ท่านเดินชมประวัติของ

การก่อสร้าง น้าท่านชมวิวสวยและสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นบนสถานี

ตรวจวดัสภาพภมูอิากาศ Sphinx จากนั้นน้าชม ถ้า้น้า้แขง็ ที่ไดร้บัการขุด

เจาะและตกแต่งไว้อยา่งงดงามก่อนให้เวลาเดินเล่นสบาย ๆ หรือซือ้

ไปรษณียบัตรส่งกลับบ้านจาก TOP OF EUROPE 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา 

บา่ย น้าท่านเดินทางจากจงุฟราว สู่ เมอืงเลาเทน่บรนุเนน่ โดยเส้นทางรถไฟอีก

ด้านหนึ่ง (แวะเปลีย่นรถไฟที่สถานีไคลน์ไชเด็ค จดุเปลี่ยนรถไฟ ล้นเกล้า
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รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2440) จากนั้นน้าท่านเดินทางต่อสู่ 

เมอืงลเูซริน์ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของ

สวิสที่หลายท่านอาจจะเคยไปเยือนมาแล้ว แต่ลูเซริ์นกย็ังคงมีความ

สวยงามเหมือนเดิม นา้ท่านชม อนุสาวรีย์สิงโต และถ่ายรูปกับ สะพานไม้

ชาเพล สร้างขึ้นตั้งแตส่มัยศตวรรษที่ 14 ประดับตกแต่งบนโครงหลังคา

หน้าจ่ัวด้วยภาพวาดในศตวรรษที ่17 ซึ่งภาพเขียนเหล่านี้เป็นการเล่า

เรื่องราวประวัติความเป็นมาของเมืองลูเซิร์น โดยมีหอคอยน้้า 

Wasserturm ซึ่งเดิมใช้เป็นที่คุมขังนกัโทษและเก็บเอกสารรวมทัง้ของมีค่า

ของเมืองไว้ หอคอยนีม้ีลักษณะเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมที่มีฐานเชื่อมติดอยู่

กับสะพานสรา้งขึ้นราวปี ค.ศ. 1300สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี 

ค.ศ. 1993 แล้วก็มกีารบูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม (ภาพวาด

ดั้งเดิมถกูไฟไหม้ไปเยอะ) สะพานชาเพลนีถ้อืเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุด

ในยุโรป 

ค่า้  รับประทานอาหารค่้า ณ.ภัตตาคารจีน 

น้าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ระดบั 3 ดาว หรอืระดับเทียบเทา่ 

 

 

วนัทีห่ก   ลเูซริน์-ซรูคิ 

เชา้  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   

สมควรแก่เวลาให้ท่านเช็คเอ๊าท์จากที่พกัพร้อมน้าท่านออกเดินทางสู่ 

สนามบนิซรูคิ 

13.15 น.  ออกเดนิทางจากนครซรูคิ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG971 

 

วนัทีเ่จด็  กรงุเทพฯ  

06.10 น.  เดนิทางกลบัถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ..โดยสวสัดภิาพ... 

**กรณทีีบ่างทา่นเดนิทางมาจากตา่งประเทศหรอืตา่งจงัหวดักรณุา

ตรวจสอบเวลาการเดนิทางแตล่ะ กา้หนดการเดนิทางอกีครัง้กอ่นทา้การจองตัว๋

โดยสารสว่นตวัของทา่น เนือ่งจากรายการทวัรเ์ปน็ รายการซรีีแ่ละไดม้กีาร

ดา้เนนิการไวล้ว่งหนา้หลายเดอืน เมือ่เปลีย่นฤดกูาล เวลาการเดนิทางอาจมี

 การเปลีย่นแปลงเลก็นอ้ย** 

 

 
รายการทวัรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงไปตามความเหมาะสมหรอืสภาพอากาศ หรอืมี

เหตกุารณอ์ืน่ๆ ที่ไมค่าดคดิหรอืมผีลกบัการเดนิทางและรายการทวัร ์ ทัง้นีเ้พือ่

ประโยชนข์องคณะเป็นสา้คญั 
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อัตราค่าเดนิทาง  3-9 ก.ย. / 21-27 ก.ย.2561 
   

โมโน สวสิ 7 วนั 4 คนื  (TG) ราคารวมตัว๋ ราคาไมร่วมตัว๋ 

ผู้ใหญ่ ท่านละ 59,900 37,900 

เด็กอายุต่้ากว่า 12 ป ีพักกับผู้ใหญ่ 1 

ท่าน 

57,900 37,900 

เด็กอายุต่้ากว่า 12 ป ีพักกับผู้ใหญ่ 2 

ท่าน เสริมเตียง 

55,900 35,900 

พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,900 6,900 

**ไมร่วมคา่บรกิารดา้นวซีา่และบรกิารดา้นเอกสารและนดัหมาย ท่านละ 3,500 

บาท // คา่ทปิคนขบั และ 

คา่ทปิหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 1,500 บาท (คา่ใชจ้า่ยวซีา่และทปิชา้ระพรอ้มคา่ทวัร์

กอ่นออกเดนิทาง) ** 

 

*** บรษิัทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษนี้า้มนั  ในกรณทีี่สายการ

บนิมกีารเรียกเกบ็เพิ่มเติมภายหลงั *** 

*** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตให้เดก็อายตุ่้ากว่า 7 ป ีเข้าพักแบบไมม่เีตียง

เสรมิ *** 

 
หมายเหต ุ

 อตัราคา่เดนิทางนีต้อ้งมจีา้นวนผูโ้ดยสารทีเ่ปน็ผูใ้หญจ่า้นวนไมต่่า้กวา่ 25 ทา่น และ

จะตอ้งชา้ระมดัจา้ หลงัจากยนืยนัการจองทวัรท์นัที 

 การดา้เนนิการขอวซีา่จะตอ้งใชเ้วลาพจิารณาวซีา่โดยรวมประมาณ 15วนั ดงันัน้จงึ

ขอความรว่มมอืในการจดัเตรยีมเอกสารสา้หรบัการยืน่ขอวซีา่ใหค้รบถว้นและสมบรูณ ์

ทัง้นีเ้พื่อเปน็ผลดแีละความสะดวกรวดเรว็ในการดา้เนนิการขอวซี่าและทกุทา่นจะตอ้ง

ไปแสดงตวัตอ่เจา้หนา้ทีส่ถานทตูพรอ้มถา่ยภาพและสแกนนิว้มอื 

 กรณทีา่นทีต่อ้งการอยูต่อ่ ชา้ระคา่ธรรมเนยีมในการทา้ตัว๋อยูต่อ่ทีส่นามบนิเดมิไดไ้ม่

เกนิ 7 วนั นบัจากวนัทีเ่ดนิทางออกจากตน้ทาง คา่ธรรมเนยีม 4,500 บาทตอ่ทา่น แต่

ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัในวนันัน้ๆ จะสามารถยนืยนัการเดนิทางได ้และการยืน่วซีา่จะตอ้งแยก

ยืน่วซีา่เดีย่ว ประกนัตา่งๆ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งซือ้เพิม่เตมิเพือ่ใหค้รอบคลมุกบัวนัที่

เดนิทาง ซึง่คา่ใชจ้า่ยเหลา่นีไ้มร่วมในราคาทวัร์ 

 กรณทีา่นทีม่ตีัว๋โดยสารแลว้ แลว้เดนิทางไมพ่รอ้มหมูค่ณะ ตรวจสอบตารางการ

เดนิทางของทา่นวา่มกีารพา้นกัอยูใ่นประเทศอืน่มากกวา่ในประเทศสวติเซอรแ์ลนด์

หรอืไม ่หากมแีละระยะเวลาในการพา้นกันานกวา่ในเขตประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ทา่น

จะตอ้งดา้เนนิการยืน่วซีา่ทีป่ระเทศนัน้ๆ แทน โดยทา่นจะตอ้งดา้เนนิการดว้ยตนเอง 
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โดยคา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารในการยืน่วซี่าประเทศนัน้ๆ ไมไ่ดร้วมในราคาทวัร์

เชน่เดยีวกนั 

 
อตัรานีร้วมบรกิาร 

 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลบัโดยสายการบินไทยเส้นทาง กรุงเทพฯ-ซรูคิ-กรุงเทพฯ ชั้น

ประหยัด 

 ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) 

 ค่าเข้าชมสถานท่ีตา่ง ๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 

 ค่ารถรับส่งระหว่างน้าเท่ียวตามรายการทีร่ะบุ 

 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 

 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษทัจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอ้านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการ

เดินทางในต่างประเทศ 

 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางคุม้ครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 

บาท เด็กอายตุ่้ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครอง 500,000 

บาท (ทั้งน้ีเป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทประกัน) 

 ค่าภาษีน้้ามันเชื้อเพลงิและค่าประกันภยัการเดินทางที่มกีารเรียกเก็บจากสายการบิน 

ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที ่ 24 เม.ย.2561 หากมีเพ่ิมเตมิภายหลังหรืออัตราการ

ผกผันค่าน้้ามันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชา้ระเพ่ิมตามกฏและเงือ่นไขของสายการ

บิน   

 

อตัรานีไ้มร่วมบรกิาร 

 ค่าน้้าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกนิกว่าสายการบินก้าหนด (30 กิโลกรัมต่อ

ท่าน) 

 ค่าธรรมเนียมการท้าหนังสือเดินทาง 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าเชงเก้นและค่าบรกิารด้านเอกสาร ช้าระเพิ่มท่านละ 3,500 

บาท (ช้าระพร้อมค่าทวัรก์่อนเดินทาง) 

 ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปหัวหน้าทวัร์ที่เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ท่านละ

ประมาณ 1,500 บาท 

 ค่าใช้จ่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดืม่และค่าอาหารที่สั่ง

เพ่ิมเองค่าโทรศัพท์ คา่ซักรีด หรือค่าใช้จา่ยอื่นๆ ที่เกดิขึ้นโดยมไิด้คาดหมายหรือ

ค่าอาหารที่ไม่ไดร้ะบุไว้ในรายการ 

 ค่าน้้าดื่มระหว่างทัวร ์(ไม่ได้แจกน้้าดื่มระหวา่งทัวร์)  

 ค่าท้าใบอนุญาตทีก่ลบัเข้าประเทศของคนตา่งชาต ิหรือ คนต่างดา้ว 

 ค่าบริการพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง 

 ค่าประกันภยัการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ 

 
การชา้ระเงนิ  

 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ้าเป็นจา้นวน 20,000 บาทต่อผู้โดยสาร
หนึ่งท่าน ส้าหรับการจองทัวรส์่วนที่เหลือจะขอเก็บท้ังหมดกอ่นเดินทางอย่างน้อย 
21 วันท้าการ มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัดจ้าทั้งหมด 
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การยกเลิก 
 หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันท้าการแต่ไม่เกิน 90 วันท้าการ บริษัทฯ ขอสงวน

สิทธิ์ในการคืนเงินมัดจ้าค่าตั๋วโดยสารของท่านน้ันๆ (เงื่อนไขค่ามัดจ้าตามที่ทาง
สายการบินเรียกเก็บ) 

 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันท้าการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
มัดจ้าทั้งหมด 

 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันท้าการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน
ค่าทัวร์ทั้งหมด 

 หากผู้โดยสารท่านใด ย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องช้าระค่ามดั

จ้า 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามที่สถานทูตเรียกเก็บ 
 หากผู้โดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเครื่องบิน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ้า  
 หากผู้โดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั๋วโดยสารแล้ว บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการคืนค่าทัวร์ทั้งหมด  

 
หมายเหต ุ 
 รายการอาจจะมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสาย

การบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ  เหตกุารณ์ทางการเมืองและภยัธรรมชาติ ฯลฯ 
บริษัทฯจะค้านึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ 

 กรณีที่มกีารเกิดภยัธรรมชาติ ท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่้เดินทางก้าลังจะ
ไป หากมีเหตกุารณ์ตา่งๆ เกิดขึ้นและมีเหตทุ้าให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทาง
ตามก้าหนดได ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกวา่จะไดร้บัการยืนยันจาก
สายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวรต์ิดต่อวา่สามารถคืน
เงินได้  

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เน่ืองจากภัยธรรมชาต ิหรือเหตกุารณ์
จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ที่มีเหตุท้าให้ไม่สามารถเดินทางไป-กลับไดต้ามก้าหนดการ
เดินทางของรายการทวัร ์ 

 บริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่ง
ผิดกฎหมายหรือส่ิงของห้ามน้าเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถกูต้อง หรือ ความ
ประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย  หรือด้วยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคนเข้าเมือง
พิจารณาแลว้ ทางบรษิัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่วา่จ้านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่สถานทูตงดออกวซี่า อันสืบเนื่องมาจากตัว
ผู้โดยสารเอง 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณทีี่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออก
เอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวตา่งชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พ้านักอยู่ในประเทศไทย 

 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระ
ของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึ่งจะรบัผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินก้าหนด รวมถึงไมร่ับผิดชอบกรณีเที่ยวบิน
ล่าช้าหรือยกเลกิเท่ียวบิน 

 ในบางรายการทัวร์ ทีต่้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้้าหนักของกระเป๋า
อาจจะถกูก้าหนดให้ต่า้กว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อก้าหนดของแตล่ะสายการ
บิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับภาระความรบัผิดชอบคา่ใช้จ่ายในน้้าหนักส่วนที่เกิน 
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 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสบูบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และ
สถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก้าหนดที่ชัดเจนในเรือ่งการสูบบุหรี่ และมีสถานท่ีโดยเฉพาะ
ส้าหรับผู้สูบบุหรี ่ทั้งน้ีเนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

 กรณีที่ท่านเดินทางเปน็ครอบครวัใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครวั ที่ต้อง

ได้รับการดแูลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอาย ุมีโรคประจ้าตวั ไม่สะดวก
ในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัว
ต้องให้การดแูลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หัวหน้าทัวรม์ีความจ้าเป็นต้องดูแลคณะทัวรท์ั้งหมด 

 การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก้าหนดตลอดทั้งปี หรือก้าหนดลว่งหน้าค่อนข้างนาน 
หากวันเดินทางดังกลา่วตรงกับวันที่สถานทีเ่ข้าชมนั้นๆ ปิดท้าการ หรือ ปดิโดยมิได้
แจ้งลว่งหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันท่ีคณะจะเข้าชมไม่
สามารถจองผ่านระบบดังกลา่วได ้ทางบริษทัฯ จะสลับรายการเพ่ือให้ท่านได้เข้าชม
สถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเง่ือนไขราคาที่ได้รับจากทาง 

บริษัท supplier ประเทศน้ันๆ แต่หากมกีารล่าช้า หรือ เหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการ
เดินทาง เป็นผลท้าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกลา่วได ้ทางบริษัทฯ จะไม่มี

การคืนเงินใดๆ ให้แกท่่าน เน่ืองจากไดช้้าระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  
 หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยดุของชาว

ยุโรป รา้นค้าปิดเป็นสว่นใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 
 

 

 

 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเรือ่งโรงแรมทีพ่กั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแตล่ะโรงแรมแตกต่างกัน จึง

อาจท้าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ทา่น / 3 เตียง (Triple 

Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไมม่ี

หอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเดีย่ว แตอ่าจจะไดเ้ปน็ 1 เตยีงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื

อาจจะตอ้งแยกเปน็ 1 หอ้งคูแ่ละ 1 หอ้งเดีย่ว กรณทีีม่า 3 ทา่น  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ี

อุณหภูมิต่า้  

3. กรณีที่มีงานจัดประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก

และห้องพักในเมืองเตม็ บริษทัฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมือง

เพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มลีกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเดี่ยวอาจ

เป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัต และไม่มีอ่างอาบน้้า ซึ่งขึ้นอยู่กบัการออกแบบของแต่

ละโรงแรมนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 
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เอกสารในการขอยืน่วซี่าเชงเกน้ สวติเซอรแ์ลนด์ 

ใชเ้วลาพจิารณาโดยรวม 15 วนั 

- ผูย้ืน่คา้รอ้งตอ้งแสดงตวัและสแกนนิว้มอื ณ วนันดัหมายยืน่คา้รอ้งทีศ่นูยย์ืน่ 

- วนั/เวลานดัหมายเปน็ไปตามกฏของสถานทตูและศนูยย์ืน่ 

- รปูถา่ยหากไมไ่ดม้าตรฐาน ตอ้งทา้การถา่ยใหมท่ีศ่นูยย์ืน่ โดยผูย้ืน่คา้รอ้งตอ้งชา้ระ

เงนิคา่ถา่ยรปูดว้ยตนเอง 

- การถา่ยสา้เนาเอกสารใดๆ ผูย้ืน่คา้รอ้งชา้ระเงนิดว้ยตนเอง 

- ผูย้ืน่คา้รอ้ง กรณุาสง่สา้เนาหนา้หนงัสอืเดนิทางที่เปน็ปจัจบุนัทีส่ดุ พรอ้มกรอกขอ้มลู

เบือ้งตน้สา้หรบัเพือ่ใชใ้นการทา้นดัหมาย กรณุากรอกขอ้มลูตามความเปน็จรงิ พรอ้ม

เบอรโ์ทร.ทีส่ามารถตดิตอ่ได ้ไมค่วรใชเ้บอรโ์ทร.ผูแ้ทน ยกเวน้ ผูย้ืน่คา้รอ้งสงูอายุ

มากๆ หรอืเดก็เลก็มากๆ 

- เอกสารตน้ฉบบัทีเ่ปน็ภาษาไทย อาท ิสา้เนาหนงัสอืรบัรองบรษิทั/กจิการรา้นคา้, 
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สา้เนาทะเบยีนบา้น (กรณเีดก็), สา้เนาสตูบิตัร (กรณผีูท้ีอ่ายตุ่า้กวา่ 20 ป)ี, สา้เนา

ทะเบยีนสมรส, สา้เนาทะเบยีนหยา่, สา้เนาใบเปลีย่นชือ่, สา้เนาใบเปลีย่นนามสกลุ 

จะตอ้งถกูแปลเปน็ภาษาองักฤษ ทัง้นีท้างบรษิทัฯ จะบรกิารทา่น ยกเวน้ สา้เนาหนังสอื

สญัญาซือ้ขาย/สญัญากู/้สญัญาอาชพีพเิศษทีม่เีนือ้หาระบเุจาะจง กรณุาใชบ้รกิารศนูย์

การแปลภาษาองักฤษ เพือ่หลกีเลีย่งความผดิพลาดในดา้นงานแปล คา่ใชจ้า่ยผูย้ืน่คา้

รอ้งจะตอ้งชา้ระดว้ยตนเอง 

 

o หนงัสอืเดนิทางมอีายุไมต่่า้กวา่ 6 เดอืน  
o โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถ

ใช้ได้ แต่หากนับแลว้ต่้ากว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นค้ารอ้งขอท้าหนังสือ
เดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง  

o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างส้าหรบัวีซ่าอย่างน้อยไมต่่้ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรณุาเตรยีมเลม่เก่าให้ดว้ยเน่ืองจาก

ประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคา้ร้องขอวซี่า  
o ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรณุาถอดออกและไม่จ้าเป็นต้องส่งให้กบับริษัททวัร ์

หากมีการสูญหาย บรษิัทฯ จะไมร่ับผิดชอบต่อปกหนังสือ
เดินทางน้ันๆ  

 

o รปูถา่ยสขีนาด 2 นิว้ จา้นวน 2 รปู เนน้หน้าใหญ ่ (ขนาด
รปูหนา้เทา่กบัใน 
หนงัสอืเดนิทาง)   
- ฉากหลังสีขาวเท่าน้ัน เน่ืองจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลง

บนวีซ่า   
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวก ** 

 
o สา้เนาทะเบยีนบา้น และสา้เนาบตัรประจา้ตวัประชาชน 

- กรณเีป็นเดก็ อายตุ่า้กวา่ 20 ป ี 
- ใช้ส้าเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  
- หากเด็กอายุน้อยกว่า 20 ป ี และยังศกึษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแลว้ ทาง

สถานทูตขอส้าเนาสูตบิัตรดว้ยและกรณุาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ทีส่ามารถตดิตอ่ไดท้ัง้เบอรท์ีท่า้งาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อื
ถอื  

o ส้าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว  
o ส้าเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านทีม่ีการเปลีย่นชื่อ 
o ส้าเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณที่านที่มกีารเปลี่ยนนามสกลุ 
o ส้าเนาใบหย่า กรณทีา่นท่ีหย่าแล้ว  

 

 

 
o หนงัสอืรบัรองการทา้งาน หรอืเอกสารบง่ชี้การมอีาชพีและมรีายไดข้องผู้

เดนิทาง 
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- กรณลีูกจา้ง ใช้ใบรับรองการท้างานของบรษิัทที่ท้างานอยู่เป็นภาษาอังกฤษ

เท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้าท้างาน, อัตราเงินเดือน, ต้าแหน่งงาน 
และระบวุันลางานหรือระบุวันที่เดินทางอย่างชัดเจน (หนังสือรับรองการทา้งาน
ออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซา่) 

- กรณมีอีาชพีรบัราชการ ใช้หนังสือรับรองการทา้งานจะต้องคดัเป็นภาษาอังกฤษ
เท่านั้น (ตวัจริง) โดยระบุต้าแหน่ง, อัตราเงนิเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่ม

ท้างานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ ส้าเนาบัตรประจ้าตัวราชการ 1 
ชุด (หนังสือรับรองการท้างานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) 

- กรณเีป็นเจา้ของกจิการ ใช้สา้เนาทะเบียนการค้า หรือ ส้าเนากรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า หรือ ส้าเนาหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไมต่่้า
กว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- กรณที่านทีเ่ป็นแมบ่า้น   
 หากไม่มีอาชีพหรือเปน็แม่บ้าน ใช้เอกสารการท้างานและการเงินของสามี 

พร้อม แสดงส้าเนาทะเบียนสมรส 
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการท้างานและการเงินของสามี พร้อม 

แสดงส้าเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดงส้าเนาสูติบัตรบุตร ทั้งน้ีเพ่ือแสดง
ความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไมม่ีบุตรดว้ยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจง
เกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมิได้จดทะเบยีน     

- กรณที่านทีว่า่งงาน / ไมม่รีายได ้จะต้องมผีู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดง
หลกัฐานการท้างานและหลกัฐานทางด้านการเงินของผูร้ับรอง พร้อมชีแ้จงโดย
หนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้
เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือ
ญาติใกล้ชิด   (กรณีนีห้ากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง 
ท่านอาจถกูปฏิเสธการยื่นค้าร้องขอวซี่านี้)   

- กรณเีป็นเดก็นักเรยีนและนักศกึษา 
- ใช้หนังสือรับรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรือ นักศึกษา จาก

โรงเรยีนหรือจากสถาบัน  เป็น 

 ภาษาอังกฤษ (ฉบับจรงิ)  (หนังสือรับรองการเรียนออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจาก
วันยื่นวซี่า) 

 
o หลกัฐานการเงนิ   

-  สเตทเมน้ทจ์ากธนาคารบญัชเีงินฝากออมทรพัยส์ว่นตวั ขอย้อนหลัง 6 เดือน 

และอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันที่สุดหรือไม่ต่้ากวา่ 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวซี่า 

พร้อมส้าเนาหน้าบัญชีหน้าแรกที่มชีื่อเจ้าของบัญช ี

- กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เลม่หรือ 1 บัญช ีกรุณาแสดงส้าเนาสมุด

บัญชีอื่นแนบดว้ยหรือ statement บัญชีอื่นร่วมดว้ย อาท ิเช่น บญัชีเงินฝาก
ประจ้า เป็นต้น 

- กรณีรับรองค่าใช้จา่ยให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 
ฉบับ และท้าจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้บคุคลในครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษ
พร้อมระบุความสมัพันธ์เพื่อชี้แจงต่อสถานทูตอีก 1 ฉบับด้วย  โดยเฉพาะคู่สาม-ี
ภรรยา จะต้องมีส้าเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้วา่จะจดทะเบียน
สมรสแล้วก็ตาม หากมกีารเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มกีารเงินมากกวา่ต้องขอ
หนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และท้าจดหมายรับรองค่าใชจ้า่ยพร้อมระบชุื่อ
และความสัมพันธช์ี้แจงต่อสถานทตูเป็นลายลักษณ์อักษรดว้ย 
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*** สถานทตูไมร่บับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณ ี *** ทั้งนีเ้พือ่แสดงใหเ้หน็วา่มี
ฐานะทางการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกับคา่ใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไมเ่ดอืดรอ้นเมือ่
กลบัสูภ่มูลิา้เนา  

 

o กรณเีดก็อายตุ่า้กวา่ 20 ป ี (กรณไีมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา หรอื บดิา-
มารดา หยา่รา้ง)  
- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองท้ังบิดาและมารดา 

- หากเดก็เดนิทางไปกบับดิาจะตอ้งมใีบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัด
จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
ค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอ้าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย 
กรณุาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงาน
และการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดนิทางกบัมารดาจะตอ้งมใีบรบัรองจากบดิา   โดยบิดาจะต้องคัด
จดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรอง
ค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอ้าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย 
กรณุาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงาน
และการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บตุรดว้ย 

- หากเดก็ไมไ่ดเ้ดนิทางทัง้กบับดิาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้
บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมกีารรับรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจ้ง
ความสัมพันธ์และยินดชีดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคดัฉบับจริงจาก
อ้าเภอต้นสังกดัเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบับ
แปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของ
บิดาเพื่อรับรองแก่บตุรด้วย 

- กรณเีดก็ทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะต้องแนบส้าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลังโดยมี
รายละเอียดว่าฝา่ยใดเป็นผู้ดูแลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 

*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถกูระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศใน
กลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแมว้่าท่านจะถูกปฏิเสธวซี่า สถานทูตไม่คืน
ค่าธรรมเนียมที่ไดช้้าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค้าร้องใหม่ก็ต้องชา้ระ
ค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 

***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรยีกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความรว่มมือในการ
เชิญท่านไปสัมภาษณต์ามนัดหมายและโปรดแต่งกายสภุาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะส่ง
เจ้าหน้าท่ีไปอ้านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอเอกสาร
เพ่ิมเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดสง่เอกสารดังกลา่วเช่นกัน 

***    กรณีที่ท่านยกเลกิการเดินทางภายหลังจากการไดว้ีซ่าแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธ์ิในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เน่ืองจากการขอวซีา่ในแต่ละประเทศจะ
ถูกบันทกึไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

***   เมื่อท่านได้ช้าระเงินค่ามัดจ้าหรือทั้งหมด ไมว่่าจะเป็นการชา้ระผา่นตัวแทนของ
บริษัทฯ หรือช้าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไข
ต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไวโ้ดยทั้งหมด 

** กรณมีีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหวา่งการยื่นวซี่า ท่านต้องแจ้งความจ้านง

แก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณที่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกา้หนดวนั

ยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถน้าหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมายื่นเดีย่ว

และแสดงตวัที่สถานทูตตามก้าหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  ** 
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*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านทีม่ีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะ

เดินทางไปท่องเที่ยวยงัประเทศตามที่ระบุเทา่นั้น การปฏิเสธวีซ่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐาน

ในการขอยื่นวซี่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเท่ียว ทางบริษทัฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคนืให้ท่านหลังจากทวัร์

ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

ทั้งน้ีจะค้านึงถึงประโยชน์และความปลอดภยัของผู้เดินทางเป็นหลกั                   

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอกขอ้มูลตามความจรงิ เพราะมีผลกบัการยืน่ขอวซี่าเข้ายโุรป 
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หากมรีายละเอยีดใดๆ ที่ไมเ่หมอืนกบัความเปน็จรงิหรอืไมเ่หมอืนกบั

ตอนนา้เอกสารสง่ยืน่ค้ารอ้งขอวซีา่ ทางศนูยย์ืน่หรอืสถานทตูขอ

อนญุาตเรยีกเก็บค่าธรรมเนยีมในการเปลีย่นแปลงแกไ้ขขอ้มูลใน

ระบบออนไลน ์จดุละ 200 บาท / ท่าน 

กรณุากรอกใหค้รบถว้น อยา่ปลอ่ยว่างไว ้อาท ิเกษยีณ / แมบ่า้น / 

อาชพีอิสระ /  

ไมไ่ดศ้กึษาแลว้ / รอศกึษาตอ่ เปน็ตน้ รบกวนระบุมาใหเ้รยีบรอ้ย 

(กรณุาใชแ้บบฟอรม์นีแ้ละกรอกเปน็ภาษาองักฤษ เพือ่ปอ้งกนัความ

ผดิพลาดในการสะกดตวัอกัษรและเพือ่ใหเ้กดิความสะดวกตอ่การทา้

เอกสารออนไลนต์อ่ไป) 

 
 

1.  ชื่อ-สกุล 

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

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

 
 ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

 ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมก่อน

แต่งงาน  (ภาษาไทย)..........................................................  

 (ภาษาอังกฤษ).......................................................... 

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วันเดือน

ปี เกิด ................................................. 

     วันออกหนังสือเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสือ

เดินทาง ................................................ 

     สถานท่ีเกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน 

............................................................... 
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2.  สถานภาพ        โสด        แต่งงานจดทะเบียน        

แต่งงานไม่จดทะเบียน        หย่า        หม้าย 

 
3.   กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณา

กรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล

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

      วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานที่เกิด 

สามี-ภรรยา ..................................... 

 

4.  ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน 

(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................

......... 

 

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

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

 รหัสไปรษณีย์          

 ท่ีอยู่ปัจจุบันปัจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above 

(ภาษาอังกฤษ)......................................... 

 

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

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

 รหัสไปรษณีย์        

 โทรศัพท์บ้าน ........................................... 

 โทรศพัทม์ือถือ ............................................ อเีมลล ์

..............................................................................  
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5.  ชื่อสถานท่ีท้างาน / สถานศึกษา 

(ภาษาอังกฤษ).......................................................................................

...... 

 (กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการท่ีท้านั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด 

..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและท่ีอยู่ท่ีท้างานให้

ชัดเจนเช่นกัน)  

  ท่ีอยู่สถานที่ท้างาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 

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

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

รหัสไปรษณีย์        

 ต้าแหน่งหน้าท่ี (ภาษาอังกฤษ) 

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

.......... 

 โทรศพัท ์ ............................................  หมายเลขต่อภายใน 

(ถา้ม)ี ................................. 
 

 กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับชั้นหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) 

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

 กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักท่ีศึกษา 

(ภาษาอังกฤษ) ...................................................... 
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7.  ชื่อบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปด้วย

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

 ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ 

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

8.  ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีท่ีผ่านมาหรือไม่         ไม่เคย        

เคย (กรณีที่เคยให้ระบุวันท่ี) 

    ต้ังแต่วันที่ ..............................  ถึงวันท่ี 

..............................   รวม ........... วัน 

 ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วมือหรือไม่    ไม่เคย        เคย   

กรณีที่ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วแล้ว กรุณาระบุวันท่ี 

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

9.  ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่  ตัวเอง 

       มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย  

(กรณีท่ีมีผู้สนับสนุดค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและ

ระบุความสัมพันธ์ และเดินทางด้วยกันหรือไม่) 

ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่าน คือ 

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

.......... 

ความสัมพันธ์กับท่าน 

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

............................  
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 เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม่         เดินทางด้วยกัน        ไม่ได้

เดินทางด้วยกัน 

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

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

 


