Swiss Winter Memory (A)
3 Mounts 8 Days
บินตรงซรู คิ ชมน้ำตกไรน์ ชำฟฮำวเซ่น
กลำเซียร์ 3000 โรเชอร์เดอเนย์ ริกิค ุล์ม
ชมเมืองล ูเซิรน์ บำเซิล และเบิรน์
เที่ยวริเวียร่ำสวิส มองเทรอซ์และโลซำนน์
บินตรง...เทีย่ วสบาย...ท้าลมหนาว..
โดยสายการบินไทย (TG)
Zurich
เมืองศูนย์กลางทางด้านการค้าและธุรกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์
Schaffhausen ทีต่ งั ้ ของน้ ำตกไรน์ น้ ำตกทีใ่ หญ่ทสี ่ ดุ ในทวีปยุโรป เกิดจำกกำรทีแ่ ม่น้ ำไรน์ ซึง่ เป็นแม่น้ ำนำนำชำติทใี ่ หญ่ทสี ่ ดุ
ของยุโรปไหลจำกต้นน้ ำในเทือกเขำแอลป์ มำบรรจบบริเวณทีพ่ ้นื ทีโ่ ลกเปลีย่ นระดับจึงกลำยเป็นน้ ำตกที ่
สวยงำมมำก
Lucerne
เมืองสวยทีต่ งั ้ อยู่รมิ ฝั ง่ ทะเลสาบแห่งสีพั่ นธรัฐ หรือเวียวาลด์สตรัทซี และเป็นเมืองตากอากาศทีม่ ชี อเสี
ื ่ ยงทีส่ ดุ
แห่งหนึง่ ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์
Glacier 3000 ยอดเขาสูง 3,000 เมตร สถานทีท่ ่องเทีย่ วชือดั
่ งอีกแห่งหนึง่ ของสวิตเซอร์แลนด์
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เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สร้ำงขึน้ เมือ่ 800 ปีทแี ่ ล้ว
เมืองสวยทางใต้ของสวิสริมทะเลสาบเลอมังค์ เป็นทีต่ งั ้ ของปราสาทชิลยอง และมีหลักฐานในการก่อสร้างมา
ตัง้ แต่ศตวรรษที ่ 13
เมืองทีเ่ ต็มไปด้วยโบสถ์ทมี ่ สี ถาปั ตยกรรมแบบโกธิคทีใ่ หญ่ทสี ่ ดุ ในสวิส และเป็นเมืองทีช่ าวไทยรูจ้ กั ดีในสวิส
นอกจากเป็นเมืองทีป่ ระทับของสมเด็จย่าแล้ว ยังเป็นเมืองทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงสาเร็จ
การศึกษาด้วย
ยอดเขาริกิ ได้ชอว่
ื ่ าเป็นราชินีแห่งเทือกเขาแอลป์ ทีม่ คี วามงดงามอย่างยิง่ บนความสูงกว่า 6,000 ฟุต ที ่
สามารถขึน้ สูย่ อดเขาได้ดว้ ยรถไฟฟั นเฟื องทีม่ คี วามเก่าแก่ทสี ่ ุดและกระเช้าเคเบิล้ คาร์
เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบทีม่ คี วามสวยงามราวกับเทพนิยาย ตัง้ อยูท่ างภาคกลางตอนบนของประเทศ
เมืองเก่าแก่และมีขนาดใหญ่อกี เมืองหนึง่ ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์และมีทวิ ทัศน์งดงามและประกอบไปด้วย
ศาลาว่าการและอาคารสถาปั ตยกรรมกว่า 2,000 ปี

กาหนดการเดิ นทาง

24 - 31 ธ.ค.2562

วันแรก
22.00น.

24 ธ.ค.62
กรุงเทพฯ
นัดคณะพร้อมกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์ เตอร์ สายการบิ นไทย
ROW D เจ้าหน้าทีพ่ ร้อมคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

วันทีส่ อง
00.35 น.
06.55 น.

25 ธ.ค.62
ซูริค-น้ ำตกไรน์ -ลูเซิ รน์
ออกเดิ นทางสู่นครซูริค ประเทศสวิ ตเซอร์แลนด์ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG970
เดิ นทางถึงสนามบิ นซูริค เมืองเศรษฐกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นาท่านผ่านขันตอนการตรวจ
้
หนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระ นาท่านเดินทางสู่ ชาฟฮาวเซ่น Schaffhausen ที่ตงั ้ ของน้าตกไรน์
Rhine Falls ให้ท่านแวะชมความสวยงามของน้ าตกไรน์ น้ าตกที่ใหญ่ทสี่ ดุ ในทวีปยุโรป เกิดจากการทีแ่ ม่น้ า
ไรน์ ซึง่ เป็ นแม่น้ านานาชาติทใี่ หญ่ทสี่ ดุ ของยุโรปไหลจากต้นน้ าในเทือกเขาแอลป์ มาบรรจบบริเวณทีพ่ ้นื ที่
โลกเปลีย่ นระดับจึงกลายเป็ นน้ าตกทีส่ วยงามมาก ตัวน้ าตกมีความสูง 25 เมตร กว้าง 150 เมตร มีอายุราว
14,000-17,000 ปี อิสระให้ท่านได้ชน่ื ชมธรรมชาติและถ่ายรูปไว้เป็ นทีร่ ะลึก จนได้เวลาอันสมควรนาท่านสู่
เมืองซูรคิ ให้ท่าน ชมเมืองซูริค Zurich เมืองทีม่ ขี นาดใหญ่ทสี่ ุดในสวิส และมีแม่น้ าลิมมัตเป็ นแม่น้ าทีใ่ หญ่
ทีส่ ดุ เมืองซูรคิ ไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มชี อ่ื เสียงระดับโลกและเป็ นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ
ธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย นาท่านผ่านชมย่านเมืองเก่าลินเดอร์ฮอฟ ประกอบไปด้วยโบสถ์
ในสมัยกลาง สถานทีโ่ ดดเด่นเห็นจะเป็ นมหาวิหารคูบ่ า้ นคูเ่ มืองโบสถ์กรอสมุนเตอร์ Grossmunste Church
ซึง่ ถือเป็ นเอกลักษณ์ของเมืองซูรคิ ตัง้ อยู่บริเวณริมฝั ง่ แม่น้ าลิมมัต ปั จจุบนั กลายเป็ นหนึ่งในสถานที่
ท่องเทีย่ วของซูรคิ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางต่อสู่ เมืองลูเซิ รน์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั ่วโมง) เมืองท่องเทีย่ วอันดับหนึ่งของ
สวิสทีห่ ลายท่านอาจจะเคยไปเยือนมาแล้ว แต่ลูเซิรน์ ก็ยงั คงมีความสวยงามเหมือนเดิม นาท่านชม
อนุสาวรีย์สงิ โต และถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเพล สร้างขึน้ ตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 14 ประดับตกแต่งบนโครง
หลังคาหน้าจั ่วด้วยภาพวาดในศตวรรษที่ 17 ซึง่ ภาพเขียนเหล่านี้เป็ นการเล่าเรือ่ งราวประวัตคิ วามเป็ นมา
ของเมืองลูเซิรน์ โดยมีหอคอยน้ า Wasserturm ซึง่ เดิมใช้เป็ นที่คุมขังนักโทษและเก็บเอกสารรวมทัง้ ของมีคา่
ของเมืองไว้ หอคอยนี้มลี กั ษณะเป็ นรูปทรงแปดเหลีย่ มทีม่ ฐี านเชื่อมติดอยู่กบั สะพานสร้างขึน้ ราวปี ค.ศ.
1300สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้ไปเมือ่ ปี ค.ศ. 1993 แล้วก็มกี ารบูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม
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(ภาพวาดดังเดิ
้ มถูกไฟไหม้ไปเยอะ) สะพานชาเพลนี้ถอื เป็ นสะพานไม้ทเี่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ในยุโรป และให้เวลาท่าน
เดินเล่นถ่ายรูปรอบทะเลสาบและเลือกซื้อสินค้าทีร่ ะลึกและแบรนด์เนมต่างๆ (วันคริสต์มาสร้านค้าอาจปิ ดทา
การ)
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พี่ กั Ibis Style Luzern City Hotel หรือระดับเทียบเท่า
26 ธ.ค.62
ลูเซิ รน์ -กลำเซียร์ 3000-เบิ รน์ -บีล
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองโกลเดอ ปิ ยง Col Du Pillon (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั ่วโมง) เมืองทีต่ งั ้ ของ
สถำนีกระเช้ำไฟฟ้ ำขนำดใหญ่ทจี่ ุผโู้ ดยสำรได้ถงึ 125 คน นำท่าำนึ้นน กะเเ้ำยักษ์ึน้น สูายอดเึำกลำเซียะ์
3000 Glacier 3000 นำท่ำนเดินข้ำม The Peak Walk by Tissot สะพำนแขวนทีม่ คี วำมยำว 107 เมตร
ข้ำมหน้ำผำทีร่ ะดับควำมสูง 3,000 เมตร ท่ำนจะได้ชมทัศนียภำพทีส่ วยงำมของเทือกเขำแอลป์ อันสวยงำม
แบบกว้ำงไกลสุดสำยตำ ซึง่ ท่ำนจะได้สนุกสนำน เพลิดเพลินและชมวิวทิวทัศน์ของทิวเขำโดยรอบทัง้ 360
องศำ อีกทัง้ บริเวณลำนหิมะ สำมำรถทำกิจกรรมกีฬำกลำงแจ้งได้อย่ำงมำกมำย อำทิ กำรเล่นสกี สโนว์
บอร์ด (กรณี ทีก่ ระเช้ากลาเซียร์ 3000 ปิ ด ทางบริ ษทั ขอนาท่านเดิ นทางขึ้นเขาอืน่ เป็ นการทดแทน)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา
นาท่านลงจากเขาด้วยกระเช้าเคเบิล้ คาร์ และนาท่านเดินทางสู่ กรุงเบิ รน์ Berne (ใช้เวลาเดินทางประมาณ
1.30 ชั ่วโมง) นครหลวงอันงามสง่าของประเทศ เมืองมรดกโลกอันล้าค่าทีถ่ ่ายทอดและอนุรกั ษ์มาสู่
ปั จจุบนั นาท่าน ชมกรุงเบิ รน์ ทีส่ ร้างขึน้ ในยุคกลางของยุโรป มีหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์มากมาย
องค์การยูเนสโก้ประกาศให้สว่ นหนึ่งของเมืองเป็ นมรดกโลก ชมย่านเมืองเก่าซึง่ ปั จจุบนั เต็มไปด้วยร้าน
ดอกไม้และบูตคิ เป็ นย่านทีป่ ลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินทางเทีย่ วชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี ชม
หอนาฬิกาดาราศาสตร์ (ไซ้ท์ กล็อคเค่น) อายุกว่า 800 ปี ทีจ่ ะมีต๊กุ ตาออกมา เริงระบาให้ดทู ุกๆ ชั ่วโมงที่
นาฬิกาตีบอกเวลา ชมศาลาว่าการเมือง ในศิลปะแบบโกธิคและชมเบเร็นกราเบ็น หรือ บ่อหมี สัตว์ทเี่ ป็ น
สัญลักษณ์ของเมืองนี้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูเ่ มืองบีลหรือเบียนน์ Biel / Bienne (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที)
เป็ นเมืองทีต่ งั ้ อยู่ปลายสุดทะเลสาบบีลเลอร์ในรัฐเบิรน์ ตัวมืองในเป็ นอันดับ 2 รองจากกรุงเบิรน์ อยู่บนเขต
รอยต่อประเทศเยอรมันกับฝรั ่งเศส การเขียนชือ่ เมืองจึงต้องบอกทัง้ สองภาษา ไม่วา่ จะเป็ นชือ่ ถนนก็ตอ้ งมี 2
ภาษาเช่นกัน ซึง่ อาคารบ้านเรือนในเขตเมืองเก่าถูกอนุรกั ษ์ไว้เป็ นอย่างดี มีรา้ นค้า ร้านอาหารตัง้ อยู่ตลอด
เพื่อรองรับนักท่องเทีย่ วทีเ่ ข้ามาเยือน
จากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พี่ กั Mercure Plaza Biel Hotel หรือระดับเทียบเท่า
27 ธ.ค.62
บีล-มองเทรอซ์-ขึ้นเขำโรเชอร์เดอเนย์-โลซำนน์ -ลัลลี ่
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ Montreux เมืองสวยทางใต้ของสวิส ริมทะเลสาบเลอมังค์และเป็ นหนึ่ง
เมืองสวยในแถบสวิสริเวียร่า ทางตะวันตกของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เป็ นเมืองตากอากาศริมทะเลสาบ
เจนีวาทีม่ ชี อ่ื เสียงเย้ายวนให้นักท่องเทีย่ วเข้ามาพักผ่อน ด้วยความเงียบสงบของตัวเมืองกับบรรยากาศทีส่ ุด
แสนสบาย นำท่ำนเดินทำงสูส่ ถำนีรถไฟสำหรับขึน้ เขำ เพื่อนั ่งะถไฟึ้นน เึำ Rochers de Naye ซึง่ รถไฟ
เป็ นรถไฟแบบรำงเฟื องแบบโบรำณหรือ Cog Railway นำท่ำนขึน้ สูย่ อดเขำทีม่ คี วำมสูง 2,042 เมตร อยู่ใน
เทือกเขำสวิสแอลป์ ให้ท่ำนได้ชมวิวของเมืองมองเทรอซ์ วิวของปรำสำทชิลยองและทะเลสำบเจนีวำแสน
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สวยอยู่เบือ้ งล่ำงผ่ำนหน้ำต่ำงของรถไฟทีค่ อ่ ยๆ วิง่ ไต่เขำจนกระทั ่งถึงยอดเขำ ให้ท่ำนได้สมั ผัสบรรยำกำศ
แสนงำม อำกำศแสนบริสทุ ธิ ์และชืน่ ชมควำมงำมนของทิวเขำที่ปกคลุมด้วยหิมะขำวโพลนของช่วงฤดูหนำว
ถือเป็ นบรรยำกำศแบบ Unseen Switzerland อีกแห่งหนึ่ง อิสระให้ท่ำนชืน่ ชมและถ่ำยรูปกับควำมงดงำม
ของเทือกเขำแอลป์ ตำมอัธยำศัย จนได้เวลำสมควรนำท่ำนเดินทำงลงจำกเขำกลับสู่เมืองมองเทรอซ์
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านชมเมืองมองเทรอซ์และถ่ายรูปกับรูปปั น้ ของ เฟรดดี้ เมอร์ครู ี่ นักร้องวงควีนเจ้าของบทเพลง We are
the Champion ซึง่ ถัดไปเป็ น Casino Barrière de Montreux โดยตรงข้ามกับคาสิโนคือ Tour d'Ivoire ตึก
สูงทีส่ ดุ ของมองเทรอซ์สร้างมาตัง้ แต่ปีค.ศ. 1962 มีจานวนชันทั
้ ง้ หมด 29 ชัน้ ใช้เป็ นทีพ่ กั อาศัยอีกด้วย
จากนัน้ ถ่ายรูปภายนอกกับปราสาทชาโต้เดอชิยง Chateau de Chillon ปรำสำททีต่ งั ้ อยู่บนเกำะขนำดเล็กใน
ทะเลสำบเจนิวำ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตัง้ อยู่บริเวณชำยฝั ง่ ทำงตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองมงเทรอในรัฐ
โว ไม่ปรำกฏว่ำปรำสำทหลังนี้สร้ำงขึน้ เมือ่ ปี ใด แต่เอกสำรเก่ำแก่ทสี่ ดุ ทีร่ ะบุถงึ ปรำสำทหลังนี้อยู่ในปี ค.ศ.
1005 สร้ำงขึน้ เพื่อใช้ควบคุมเส้นทำงกำรสัญจรระหว่ำงบูรก์ อญกับช่องเขำกร็อง-แซ็ง-แบร์นำร์ ในช่วง
ศตวรรษที่ 12 เป็ นต้นมำ ปรำสำทถูกใช้เป็ นทีพ่ กั ผ่อนในฤดูรอ้ นของเคำนต์แห่งซำวอย ต่อมำในศตวรรษที่
16 ปรำสำทถูกดยุกแห่งซำวอยใช้เป็ นทีค่ มุ ขังพระและนักโทษทำงกำรเมือง จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่
เมืองโลซานน์ Lausanne เมืองสาคัญแห่งหนึ่งของชาวไทยเป็ นเมืองทีป่ ระทับของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั ปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในวัยเยาว์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) นา
ท่านชมวิวของตัวเมืองเก่าของ โลซานน์ บนเนินเขาทีต่ งั ้ ของมหาวิหารแห่งเมืองโลซานน์โบสถ์ทสี่ ร้างใน
สถาปั ตยกรรมแบบโกธิคทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในสวิส ผ่านชมโบสถ์นอร์ทเทรอดาม, โบริวาจพาเลส, ศาลาว่าการและ
โบสถ์เซ้นต์ฟรานซิส ก่อนนาท่านถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ทีร่ ฐั บาลไทยส่งไปตัง้ ในสวนสาธารณะของเมืองโล
ซานน์ ตัง้ อยู่ในสวนสาธารณะทีม่ รี ูปปั น้ ลิง 3 ตัว ปิ ดหู ปิ ดปาก ปิ ดตา อันเป็ นสถานทีท่ รงโปรดของในหลวง
เมือ่ ทรงพระเยาว์
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูเ่ มืองลัลลี่ Lully (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั ่วโมง) นาท่านเข้าสูท่ พี่ กั Hotel B &
B Lully Lakes หรือระดับเทียบเท่า
28 ธ.ค.62
ลัลลี-่ ยอดเขำริ กิ-ซุก-ซูริค
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสูส่ ถานีรถไฟเพื่อนาท่านเดินทางขึน้ สู่ ยอดเขาริ กิ Rigi Kulm นาท่านนั ่งรถไฟฟันเฟื องที่
ขับเคลื่อนโดยใช้ระบบไอน้า ซึง่ เป็ นรถจักรทีม่ คี วามเก่าแก่ทสี่ ุดสร้างเมือ่ ปี ค.ศ.1858 และเปิ ดให้บริการมา
ตัง้ แต่ปี ค.ศ.1871 และยังได้รบั การบูรณะเป็ นอย่างดีมาโดยตลอด นาท่านขึน้ สูย่ อดเขาริกทิ รี่ ะดับความสูงกว่า
6,000 ฟุตหรือ 1,800 เมตร ได้ชอ่ื ว่าเป็ นราชินีแห่งเทือกเขา Queen of the Mountains ทีต่ งั ้ อยู่ตรงกลาง
ระหว่างประเทศเยอรมันและฝรั ่งเศส ทาให้สามารถมองเห็นทัศนียภาพได้ทงั ้ 3 ประเทศ ให้ท่านชม
ทัศนียภาพอันงดงามแบบพาโนราม่า (หากสภาพอากาศดีมากจะเห็นได้ไกลถึง 300 กิโลเมตร) ถือเป็ นจุดชม
วิวทีม่ คี วามสวยงามทีส่ ดุ ในเขตเทือกเขาแอลป์ รวมถึงชมความงามบนมุมสูงของทะเลสาบอีก 13 แห่ง ท่าน
สามารถเดินริมหน้าผาหรือเดินชมธรรมชาติอนั อุดมสมบูรณ์ พร้อมชมวิวสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา Rigi-Kulm Hotel Restaurant (PK)
นำท่ำนลงจำกเขำด้วยเคเบิล้ คำร์จนถึงสถำนีกระเช้ำ (กำรนั ่งรถไฟฟั นเฟื องหรือกำรนั ่งกระเช้ำขึน้ อยู่กบั
สภำพอำกำศในวันนัน้ ๆ หำกรถไฟฟั นเฟื องปิ ดสำมำรถนำท่ำนขึ้นและลดยอดเขำด้วยกระเช้ำเคเบิล้ คำร์
แทน) จำกนัน้ นำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองซุก Zug เมืองเล็กๆ ริมทะเลสำบทีส่ วยงำมรำวกับเทพนิยำย ตัง้ อยู่ทำง
ภำคกลำงตอนบนของประเทศ นำท่ำนชมเมืองชมหอนำฬิกำ Clock Tower แลนด์มำร์กทีส่ ำคัญแห่งหนึ่ง

SwissWinterMemory(A)3Mounts8D/TG, 24-31Dec2019

4

คา่

วันทีห่ ก
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ของเมือง ด้วยควำมสูงของหอถึง 52 เมตรและควำมโดดเด่น ของหลังคำซึง่ เป็ นสีน้ ำเงินขำวโดนเด่นตัดกับสี
หลังคำสีน้ ำตำลของบ้ำนเมืองสวยงำมอย่ำงยิง่ นำท่ำนแวะชมและถ่ำยรูปกับโบสถ์เซนท์ออสวอร์ล
St.Oswald's Church โบสถ์ศกั ดิ ์สิทธิ ์ทีส่ ำคัญของเมือง ตัวโบสถ์สร้ำงขึน้ ตัง้ แต่ ค.ศ. 1478 ใช้เวลำกำร
ก่อสร้ำงนำนถึง 6 ปี ถือเป็ นหนึ่งในสถำปั ตยกรรมทีส่ ำคัญทีส่ ุดในช่วงโกธิคตอนปลำยแห่งหนึ่งใน
สวิตเซอร์แลนด์ นอกจำกนี้ชำวสวิสยังมีควำมเชือ่ อีกว่ำ ถ้ำใครมีเรือ่ งทุกข์รอ้ นใดๆ หรือเจ็บป่ วย ถ้ำได้ม ำขอ
พรกับโบสถ์แห่งนี้ จะช่วยบรรเทำให้ดขี น้ึ อย่ำงรวดเร็ว นำท่ำนเข้ำชมร้ำนทำทองทีเ่ ก่ำแก่ทสี่ ดุ ในยุโรป ของ
ครอบครัว Lohri เปิ ดทำกำรตัง้ แต่สมัยศัตวรรตที่ 16 ภำยในตัวอำคำรมีกำรตกแต่งในรูปแบบสถำปั ตยกรรม
สมัยจักวรรดินโปเลียน มีซุม้ ประตูและเสำโรมัน มีรปู ปั น้ และจิตรกรรมฝำผนัง ด้วยกำรวำดลำยหินอ่อนด้วย
มือ ในปี 1971 ได้เปิ ดร้ำนนี้เป็ นพิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะล้ำค่ำและเครือ่ งประดับหำยำก และบำงชิน้ มีเพียงชิน้ เดียว
ในโลก มีเวลำให้ท่ำนเดินชืน่ ชมอำคำร งำนศิลปะล้ำค่ำและเครือ่ งประดับ ในส่วนของ Lohri Store ยังมี
นำฬิกำชันน
้ ำระดับโลกให้ท่ำนเลือกซื้อเลือกชมอำทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier, Piaget,
Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC, Omega, Jaeger-Le Coultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ อิสระให้
ท่ำนเลือกชมและช้อปปิ้ งตำมอัธยำศัย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
สมควรแก่เวลำนำท่ำนเดินทำงสูเ่ มืองซูะิค Zurich เมืองทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศและยังเป็ นเมืองเศรษฐกิจที่
สำคัญของประเทศ (ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 45 นำที)
นาท่านเข้าสูท่ พี่ กั Park Inn Radisson Zurich Airport หรือระดับเทียบเท่า
29 ธ.ค.62
ซูริค-บำเซิ ล-ซูริค
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เมืองบาเซิ ล Basel ตัง้ อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของน้ าตกไรน์ เป็ นเมืองทีม่ ี
ประชากรหนาแน่นเป็ นอันดับ 3 ของประเทศ เป็ นเมืองชายแดนระหว่างประเทศฝรั ่งเศสและประเทศเยอรมันี
เนื่องจากความหนาแน่นของประชากรนี้เองทาให้เมืองบาเซิลเป็ นเมืองทีม่ ขี นาดใหญ่เป็ นอันดับ 2 ของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และเป็ นศูนย์กลางทางด้านอุตสาหกรรมด้านเคมีและเภสัชภัณฑ์ รวมถึงเป็ นเมือง
นานาชาติและเป็ นทีต่ งั ้ ขององค์กรระหว่างประเทศมากมายโดยเฉพาะสานักงานใหญ่ของธนาคารกลางโลก
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั ่วโมง) ระหว่างทางผ่านชมอุทยานแห่งชาติ Jurapark Argau และปราสาท
เลนซ์เบิรก์ ตัง้ อยู่บนเนินเขาเล็กๆ จากนัน้ นาท่านเดินชมตัวเมืองเก่าของนครบาเซิลทีม่ อี ายุกว่า 2,000 ปี
และยังคงความเก่าแก่ของอาคารต่างๆ ตัง้ แต่ชว่ งยุคกลางจนถึงยุคฟื้ นฟูศลิ ปวิทยาการและถ่ายรูปกับ สะพาน
ข้ามแม่น้ าไรน์และวิหารเก่าแก่ทเี่ ป็ นมหาวิหารหลักของเมืองบาเซิล ชมศาลาว่าการของเมืองทีต่ งั ้ อยู่ในย่าน
MartPlatz หรือ Market Square อาคารยอดแหลมสูงคล้ายปราสาทสไตล์เรอแนสซองส์สแี ดงพร้อมทัง้ ให้
ท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ จากย่านนี้ หรือมีเวลานาท่านเข้าชมหรือถ่ายรูปกับแกรนด์คาสิโนแห่ง
บาเซิล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง
นาท่านเดินทางกลับสูน่ ครซูริค Zurich นาท่านเข้าชมพิ พิธภัณฑ์ฟตุ บอลโลกฟิ ฟ่ า FIFA World Football
Museum พิพธิ ภัณฑ์ทมี่ พี ้นื ทีค่ รอบคลุมสามชันและมี
้
พ้นื ทีใ่ นการจัดแสดงงานต่างๆ มากกว่า 3,000 ตาราง
เมตร ซึง่ นอกจากจะเป็ นพิพธิ ภัณฑ์แล้วยังใช้เป็ นทีจ่ ดั งานประชุม สัมมนา จัดเลี้ยงต่างๆ อีกด้วย นาท่านชม
เรือ่ งราวความเป็ นมาของสมาคมฟิ ฟ่า ผูบ้ ุกเบิก ถ้วยรางวัลและทีมชาติต่างๆ จากนัน้ มีเวลานาท่านชม
เมืองซูริค นำท่ำนถ่ำยรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ สร้ำงขึน้ ในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์เยอรมันหลุยส์ ใช้เป็ น
สำนักแม่ชที มี่ กี ลุ่มหญิงสำวชนชันสู
้ งจำกทำงตอนใต้ของเยอรมันอำศัยอยู่ นำท่ำนสูจ่ ตั ุรสั ปำรำเดพลำทซ์
เป็ นจัตุรสั เก่ำแก่ทมี่ มี ำตัง้ แต่สมัยศตวรรษที่ 17 ปั จจุบนั เป็ นชุมทำงรถรำงทีส่ ำคัญของเมืองและยังเป็ น
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ศูนย์กลำงกำรค้ำของย่ำนธุรกิจ ธนำคำร สถำบันกำรเงินทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในประเทศ อิสระให้ท่ำนได้เดินชมเมือง
ถ่ำยรูปและเลือกซื้อของทีร่ ะลึกตำมอัธยำศัย
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารไทย
นาท่านเข้าสูท่ พี่ กั Park Inn Radisson Zurich Airport หรือระดับเทียบเท่า

คา่

วันทีเ่ จ็ด
เช้า
09.00
13.15 น.

30 ธ.ค.62
ซูริค-สนำมบิ นซูริค
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
สมควรแก่เวลาให้ท่านเช็คเอ๊าท์จากทีพ่ กั พร้อมนาท่านออกเดินทางสู่ สนามบิ นซูริค
ออกเดิ นทางจากนครซูริค โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG971

วันทีแ่ ปด
06.10 น.

31 ธ.ค.62
สนำมบิ นสุวรรณภูมิ
เดิ นทางกลับถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ..โดยสวัสดิ ภาพ...

ะำยกำะท่ัวะ์อำจมีกำะเปลี่ยนแปลงไปตำมควำมเหมำเสมหะือสภำพอำกำศ หะือมีเหตุกำะณ์ อื่นๆ
ท่ี่ ไมาคำดคิ ดหะือมีผลกับกำะเดิ นท่ำงแลเะำยกำะท่ัวะ์ แลเหำกท่ี่พกั ตำมะำยกำะไมาไดะับกำะยืนยัน
บะิ ษท่ั ฯ ึอท่ำกำะเปลี่ยนโะงแะมท่ี่ พกั ในะเดับเดียวกันหะือเมืองใกลเคียงให
ท่ังน นีน เพื่อปะเโย้น์ึองคณเเป็ นสำคัญ
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อัตะำคาำเดิ นท่ำง

24 - 31 ธ.ค.2562

Swiss Winter Memory (A) 3 Mounts
สวิ ส วิ นเท่อะ์ เมมโมะี่ 3 เึำ 8 วัน (TG)
ผูใ้ หญ่ ท่ำนละ
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่ำน
เด็กอำยุต่ ำกว่ำ 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่ำน เสริมเตียง
พักเดีย่ ว เพิม่ ท่ำนละ

ะำคำะวมตั ๋ว

ะำคำไมาะวมตั ๋ว

63,900

41,900
41,900
38,900
8,500

61,900
58,900
8,500

**ราคานี้ รวมรายการทัวร์ ตัว๋ เครือ่ งบิน**
**ไมาะวมคาำบะิ กำะดำนนัดหมำยวีซาำแลเเอกสำะดำนวีซาำท่า ำนลเ 3,500 บำท่ //
คาำท่ิ ปคนึับ, ท่ิ ปไกด์ท่องถิ่ น แลเคาำท่ิ ปหัวหนำท่ัวะ์ ท่า ำนลเ 1,800 บำท่
เะียกเก็บแลเ้ำะเพะอมคาำท่ัวะ์งวดสุดท่ำย
*** บะิ ษท่ั ฯ ึอสงวนสิ ท่ธิ์ ในกำะเะียกเก็บคาำภำษีนนำมัน ในกะณี ท่ี่สำยกำะบิ นมีกำะเะียกเก็บเพิ่ มเติ มภำยหลัง ***
*** โะงแะมในยุโะป ไมาอนุญำตใหเด็กอำยุตำ่ กวาำ 7 ปี เึำพักแบบไมามีเตียงเสะิ ม ***
หมำยเหตุ
 อัตะำคาำเดิ นท่ำงนีน ตองมีจำนวนผูโดยสำะท่ี่เป็ นผูใหญาจำนวนไมาตำ่ กวาำ 25 ท่าำน แลเจเตอง้ำะเมัดจำ หลังจำก
ยืนยันกำะจองท่ัวะ์ท่นั ท่ี
 กำะดำเนิ นกำะึอวีซาำจเตองใ้เวลำพิ จำะณำวีซาำโดยะวมปะเมำณ 15วัน ดังนันน จ้งึอควำมะาวมมือในกำะ
จัดเตะียมเอกสำะสำหะับกำะยื่นึอวีซาำใหคะบถวนแลเสมบูะณ์ ท่ังน นีน เพื่อเป็ นผลดีแลเควำมสเดวกะวดเะ็วในกำะ
ดำเนิ นกำะึอวีซาำแลเทุ่กท่าำนจเตองไปแสดงตัวตาอเจำหนำท่ี่สถำนทู่ตพะอมถาำยภำพแลเสแกนนิน วมือ
 กะณี ท่าำนท่ี่ตองกำะอยูาตาอ ้ำะเคาำธะะมเนี ยมในกำะท่ำตั ๋วอยูาตาอท่ี่สนำมบิ นเดิ มไดไมาเกิ น 7 วัน นับจำกวันท่ี่
เดิ นท่ำงออกจำกตนท่ำง คาำธะะมเนี ยม 4,500 บำท่ตาอท่า ำน แตาท่งั น นีน ึน้น อยูากบั ในวันนันน ๆ จเสำมำะถยืนยันกำะ
เดิ นท่ำงได แลเกำะยื่นวีซาำจเตองแยกยื่นวีซาำเดี่ยว ปะเกันตาำงๆ ผูเดิ นท่ำงจเตองซืนอเพิ่ มเติ มเพื่อใหคะอบคลุม
กับวันท่ี่ เดิ นท่ำง ซ้่งคาำใ้จาำยเหลาำนีน ไมาะวมในะำคำท่ัวะ์
 กะณี ท่าำนท่ี่มีต ั ๋วโดยสำะแลว แลวเดิ นท่ำงไมาพะอมหมูาคณเ ตะวจสอบตำะำงกำะเดิ นท่ำงึองท่าำนวาำมีกำะพำนักอยูา
ในปะเเท่ศอื่นมำกกวาำในปะเเท่ศสวิ ตเซอะ์แลนด์หะือไมา หำกมีแลเะเยเเวลำในกำะพำนักนำนกวาำในเึตปะเเท่ศ
สวิ ตเซอะ์แลนด์ ท่าำนจเตองดำเนิ นกำะยื่นวีซาำท่ี่ ปะเเท่ศนันน ๆ แท่น โดยท่า ำนจเตองดำเนิ นกำะดวยตนเอง โดย
คาำธะะมเนี ยมแลเคาำบะิ กำะในกำะยื่นวีซาำปะเเท่ศนันน ๆ ไมาไดะวมในะำคำท่ัวะ์เ้านเดียวกัน
อัตะำนีน ะวมบะิ กำะ
 ค่ำตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับโดยสำยกำรบิน Thai Airways International เส้นทำง กรุงเทพฯ-ซูรคิ -กรุงเทพฯ ชันประหยั
้
ด
 ค่ำโรงแรมทีพ่ กั ตำมรำยกำรทีร่ ะบุ (สองท่ำนต่อหนึ่งห้อง)
 ค่ำเข้ำชมสถำนทีต่ ่ำงๆ, ค่ำอำหำรและเครือ่ งดืม่ ตำมรำยกำร
 ค่ำรถรับส่งระหว่ำงนำเทีย่ วตำมรำยกำรทีร่ ะบุ
 ค่ำภำษีสนำมบินทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ำบริกำรหัวหน้ำทัวร์ของบริษทั จำกกรุงเทพฯ อำนวยควำมสะดวกแก่ท่ำนตลอดกำรเดินทำงในต่ำงประเทศ
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 ค่ำประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในวงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท สำหรับซึง่ เด็กอำยุต่ำกว่ำ 1 ปี และผูใ้ หญ่อำยุเกิน 75 ปี
วงเงินคุม้ ครอง 500,000 บำท (เฉพำะค่ำรักษำพยำบำลเท่ำนัน้ ไม่ได้รวมถึงค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ อันเกิดจำกอุบตั เิ หตุ อำทิ ค่ำตั ๋ว
โดยสำร, ค่ำทีพ่ กั , ค่ำอำหำรหรืออื่นๆ ทัง้ นี้เป็ นไปตำมเงือ่ นไขของบริษทั ประกันฯ)
 ค่ำภำษีน้ ำมันเชือ้ เพลิงและค่ำประกันภัยกำรเดินทำงทีม่ กี ำรเรียกเก็บจำกสำยกำรบิน ซึง่ เป็ นอัตรำเรียกเก็บ ณ วันที่ 11
ก.ค.2562 หำกมีเพิม่ เติมภำยหลังหรืออัตรำกำรผกผันค่ำน้ ำมันหรือภำษีใดๆ จะต้องมีกำรชำระเพิม่ ตำมกฏและเงือ่ นไขของ
สำยกำรบิน
 ภำษีมลู ค่ำเพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่ ่ำย 3%
อัตะำนีน ไมาะวมบะิ กำะ
 ค่ำน้ ำหนักของกระเป๋ ำเดินทำงในกรณีทเี่ กินกว่ำสำยกำรบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่ำน)
 ค่ำธรรมเนียมกำรทำหนังสือเดินทำง
 ค่ำบริกำรพนักงำนยกกระเป๋ ำทุกแห่ง
 ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นวีซ่ำเชงเก้นและบริกำรด้ำนเอกสำรนัดหมำยและงำนวีซ่ำ ท่ำนละ 3,500 บำท เรียกเก็บและชำระพร้อม
ค่ำทัวร์งวดสุดท้ำย
 ค่ำทิปพนักงำนขับรถ,ค่ำทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และค่ำทิปหัวหน้ำทัวร์ เดินทำงไป-กลับพร้อมคณะ ท่ำนละ 1,800 บำท เรียกเก็บ
และชำระพร้อมค่ำทัวร์งวดสุดท้ำย
 ค่ำน้ ำดืม่ ระหว่ำงทัวร์ (ไม่ได้แจกน้ ำดืม่ ระหว่ำงทัวร์)
 ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวนอกเหนือจำกรำยกำรทีร่ ะบุ เช่น ค่ำเครือ่ งดืม่ และค่ำอำหำรทีส่ ั ่งเพิม่ เองค่ำโทรศัพท์ ค่ำซักรีด หรือ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยมิได้คำดหมำยหรือค่ำอำหำรทีไ่ ม่ได้ระบุไว้ในรำยกำร
 ค่ำทำใบอนุญำตทีก่ ลับเข้ำประเทศของคนต่ำงชำติ หรือ คนต่ำงด้ำว
 ค่ำประกันภัยกำรเดินทำงทีน่ อกเหนือจำกรำยกำรทัวร์
กำะ้ำะเเงิ น
ทำงบริษทั ฯ จะขอเก็บเงินค่ำมัดจำเป็ นจำนวน 20,000 บำทต่อผูโ้ ดยสำรหนึ่งท่ำน สำหรับกำรจองทัวร์สว่ นทีเ่ หลือจะ
ขอเก็บทัง้ หมดก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 21 วันทำกำร มิฉะนัน้ ทำงบริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงินค่ำมัดจำทัง้ หมด
การยกเลิ ก
 หากมีการยกเลิกเกิน 45 วันทาการแต่ไม่เกิน 90 วันทาการ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินมัดจาค่าตั ๋วโดยสารของท่าน
นัน้ ๆ (เงือ่ นไขค่ามัดจาตามทีท่ างสายการบินเรียกเก็บ)
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 45 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินมัดจาทัง้ หมด
 หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทาการ บริษทั ฯ จะขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
 หากผูโ้ ดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ผูโ้ ดยสารต้องชาระค่ามัดจา 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามทีส่ ถานทูต
เรียกเก็บ
 หากผูโ้ ดยสารท่านใดวีซ่าผ่านแล้วแจ้งยกเลิกก่อนออกตั ๋วโดยสารเครือ่ งบินบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่ามัดจา
 หากผูโ้ ดยสารแจ้งยกเลิกการเดินทางหลังจากออกตั ๋วโดยสารแล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการคืนค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมำยเหตุ
 รำยกำรอำจจะมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม เนื่องจำกควำมล่ำช้ำของสำยกำรบิน โรงแรมทีพ่ กั ในต่ำงประเทศ
เหตุกำรณ์ทำงกำรเมืองและภัยธรรมชำติ ฯลฯ บริษทั ฯจะคำนึงถึงควำมสะดวกของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
 กรณีทมี่ กี ำรเกิดภัยธรรมชำติ ทัง้ ในประเทศไทยและต่ำงประเทศทีผ่ เู้ ดินทำงกำลังจะไป หำกมีเหตุกำรณ์ต่ำงๆ เกิดขึน้ และมี
เหตุทำให้กำรเดินทำงไม่สำมำรถออกเดินทำงตำมกำหนดได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงิน จนกว่ำจะได้รบั กำรยืนยัน
จำกสำยกำรบิน โรงแรม หรือหน่วยงำนจำกต่ำงประเทศทีบ่ ริษทั ทัวร์ตดิ ต่อว่ำสำมำรถคืนเงินได้
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบและชดเชยค่ำเสียหำย เนื่องจำกภัยธรรมชำติ หรือเหตุกำรณ์จลำจลต่ำงๆ และอื่นๆ ทีม่ เี หตุทำให้
ไม่สำมำรถเดินทำงไป-กลับได้ตำมกำหนดกำรเดินทำงของรำยกำรทัวร์
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 บริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้ำเมืองห้ำมผูเ้ ดินทำง เนื่องจำกมีสงิ่ ผิดกฎหมำยหรือสิง่ ของห้ำมนำเข้ำ
ประเทศ เอกสำรเดินทำงไม่ถูกต้อง หรือ ควำมประพฤติสอ่ ไปในทำงเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตำมที่กองตรวจคน
เข้ำเมืองพิจำรณำแล้ว ทำงบริษทั ฯไม่อำจคืนเงินให้ท่ำนได้ ไม่วำ่ จำนวนทัง้ หมดหรือบำงส่วน
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทสี่ ถำนทูตงดออกวีซ่ำ อันสืบเนื่องมำจำกตัวผูโ้ ดยสำรเอง
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้ำเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสำรเข้ำเมืองให้กบั ชำวต่ำงชำติ หรือ คน
ต่ำงด้ำวทีพ่ ำนักอยู่ในประเทศไทย
 บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อกรณีเกิดกำรสูญเสีย , สูญหำยของกระเป๋ ำ และสัมภำระของผูโ้ ดยสำร อันเกิดจำกสำยกำรบิน
ทำงสำยกำรบินผูใ้ ห้บริกำรจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตำมกฎของกรมกำรบินพำณิชย์ ซึง่ จะรับผิดชอบต่อกำรสูญ หำยหรือเสียหำย
ของสัมภำระใบใหญ่ในวงเงินตำมทีส่ ำยกำรบินกำหนด รวมถึงไม่รบั ผิดชอบกรณีเทีย่ วบินล่ำช้ำหรือยกเลิกเทีย่ วบิน
 ในบำงรำยกำรทัวร์ ทีต่ อ้ งมีบนิ ด้วยสำยกำรบินภำยในประเทศ น้ ำหนักของกระเป๋ ำอำจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ำมำตรฐำนได้
ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกำหนดของแต่ละสำยกำรบิน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ภำระควำมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในน้ ำหนักส่วนที่
เกิน
 ท่ำนทีม่ อี ำกำร แพ้อำหำร, มีปัญหำด้ำนสุขภำพหรือต้องมีกำรใช้ยำเฉพำะ, รวมถึงท่ำนทีต่ อ้ งกำรควำมช่วยเหลือและกำร
ดูแลเป็ นพิเศษ อำทิ ท่ำนทีต่ อ้ งใช้วลี แชร์ตลอดกำรเดินทำง เป็ นต้น ขอให้แจ้งทำงบริษทั ฯ ให้ทรำบล่วงหน้ำตัง้ แต่เริม่ จอง
ทัวร์ เนื่องจำกกฏทำงด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัย ด้ำนโภชนำกำร ด้ำนกำรบิน และด้ำนกำรบริกำร อำจจะไม่ได้รบั ควำม
สะดวกสำหรับผูท้ มี่ ปี ั ญหำข้ำงต้น
 ในประเทศต่ำงๆ ในยุโรป มีกำรรณรงค์เรื่องกำรงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช , โรงแรม และสถำนทีต่ ่ำงๆ จะมีขอ้ กำหนดทีช่ ดั เจน
ในเรือ่ งกำรสูบบุหรี่ และมีสถำนทีโ่ ดยเฉพำะสำหรับผูส้ บู บุหรี่ ทัง้ นี้เนื่องจำกสุขภำพของคนส่วนรวม
 กรณีทที่ ่ำนเดินทำงเป็ นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทำงพร้อมสมำชิกในครอบครัว ทีต่ อ้ งได้รบั กำรดูแลเป็ นพิเศษ
(Wheelchair), เด็ก, และผูส้ งู อำยุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในกำรเดินท่องเทีย่ วในระยะเวลำเกินกว่ำ 4 - 5 ชั ่วโมง
ติดต่อกัน ท่ำนและครอบครัวต้องให้กำรดูแลสมำชิกภำยในครอบครัวของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็ นหมูค่ ณะ
หัวหน้ำทัวร์มคี วำมจำเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั ้ หมด
 กำรจัดโปรแกรมทัวร์ เป็ นกำรกำหนดตลอดทัง้ ปี หรือกำหนดล่วงหน้ำค่อนข้ำงนำน หำกวันเดินทำงดังกล่ำวตรงกับวันที่
สถำนทีเ่ ข้ำชมนัน้ ๆ ปิ ดทำกำร หรือ ปิ ดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้ำ หรือ กำรเปิ ดรับจองผ่ำนทำงออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้ำ
ชมไม่สำมำรถจองผ่ำนระบบดังกล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะสลับรำยกำรเพื่อให้ท่ำนได้เข้ำชมสถำนทีด่ งั กล่ำวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่ำเข้ำชมนัน้ ๆ ตำมเงือ่ นไขรำคำทีไ่ ด้รบั จำกทำง บริษทั supplier ประเทศนัน้ ๆ แต่หำกมีกำรล่ำช้ำ หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่ำงกำรเดินทำง เป็ นผลทำให้ท่ำนไม่สำมำรถเข้ำชมสถำนที่ดงั กล่ำวได้ ทำงบริษทั ฯ จะไม่มกี ำรคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่ำน
เนื่องจำกได้ชำระค่ำ Reservation Fee ไปแล้ว
 หำกช่วงทีเ่ ดินทำงเป็ นช่วงอีสเตอร์, คริสมำสต์หรือปี ใหม่ ซึง่ เป็ นช่วงวันหยุดของชำวยุโรป ร้ำนค้ำปิ ดเป็ นส่วนใหญ่ ดังนัน้
ขอให้พจิ ำรณำก่อนกำรจองทัวร์
ข้อมูลเพิ่ มเติ มเรื่องโรงแรมที่พกั
1.

2.
3.
4.

เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทาให้หอ้ งพักแบบห้อง
เดีย่ ว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room)
ห้องพักอาจจะไม่ตดิ กัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะ
ได้เป็ น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพับเสริ ม หรืออาจจะต้องแยกเป็ น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เดี่ยว กรณี ที่มา 3 ท่าน
โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเี ครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่ อี ุณหภูมติ ่า
กรณีทมี่ งี านจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็ นผลให้คา่ โรงแรมสูงขึน้ มากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษทั ฯขอ
สงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
โรงแรมในยุโรปทีม่ ลี กั ษณะเป็ น Traditional Building ห้องทีเ่ ป็ นห้องเดีย่ วอาจเป็ นห้องทีม่ ขี นาดกะทัดรัต และไม่มอี ่าง
อาบน้ า ซึง่ ขึน้ อยู่กบั การออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกั ษณะแตกต่างกัน
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เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น (สวิ ตเซอร์แลนด์)
ใช้เวลาพิ จารณาโดยรวม 15 วัน
- ผูย้ ื่นคาร้องต้องแสดงตัวและสแกนนิ้ วมือ ณ วันนัดหมายยื่นคาร้องที่ศนู ย์ยื่น
- วัน/เวลานัดหมายเป็ นไปตามกฏของสถานทูตและศูนย์ยื่น
- รูปถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องทาการถ่ายใหม่ที่ศนู ย์ยื่น โดยผูย้ ื่นคาร้องต้องชาระเงิ นค่าถ่ายรูปด้วยตนเอง
- การถ่ายสาเนาเอกสารใดๆ ผูย้ ื่นคาร้องชาระเงิ นด้วยตนเอง
- ผูย้ ื่นคาร้อง กรุณาส่งสาเนาหน้ าหนังสือเดิ นทางที่เป็ นปัจจุบนั ที่สุด พร้อมกรอกข้อมูลเบื้องต้นสาหรับเพื่อใช้ในการ
ทานัดหมาย กรุณากรอกข้อมูลตามความเป็ นจริ ง พร้อมเบอร์โทร.ที่สามารถติ ดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอร์โทร.ผู้แทน
ยกเว้น ผูย้ ื่นคาร้องสูงอายุมากๆ หรือเด็กเล็กมากๆ
- เอกสารต้นฉบับที่เป็ นภาษาไทย อาทิ สาเนาหนังสื อรับรองบริ ษทั / กิ จการร้านค้า, สาเนาทะเบียนบ้าน (กรณี เด็ก),
สาเนาสูติบตั ร (กรณี ผท้ ู ี่อายุตา่ กว่า 20 ปี ), สาเนาทะเบียนสมรส, สาเนาทะเบียนหย่า, สาเนาใบเปลี่ยนชื่อ, สาเนาใบ
เปลี่ยนนามสกุล จะต้องถูกแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ทัง้ นี้ ทางบริ ษทั ฯ จะบริ การท่าน ยกเว้น สาเนาหนังสือสัญญาซื้อ
ขาย/สัญญากู้/สัญญาอาชีพพิ เศษที่ มีเนื้ อหาระบุเจาะจง กรุณาใช้บริ การศูนย์การแปลภาษาอังกฤษ เพื่อหลีกเลี่ยง
ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผูย้ ื่นคาร้องจะต้องชาระด้วยตนเอง

o หนังสือเดิ นท่ำงมีอำยุไมาตำ่ กวาำ 6 เดือน

o โดยนับวันเริม่ เดินทำงเป็ นหลัก หำกนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทำงนี้สำมำรถใช้ได้ แต่หำกนับแล้วต่ำกว่ำ 6 เดือน
ผูเ้ ดินทำงจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ทกี่ องหนังสือเดินทำง
o หน้ำหนังสือเดินทำงจะต้องมีหน้ำว่ำงสำหรับวีซ่ำอย่ำงน้อยไม่ต่ำกว่ำ 3 หน้ำ
o หำกท่ำนเปลีย่ นหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ กรุณำเตรียมเล่มเก่ำให้ดว้ ยเนื่องจำกประวัตกิ ำรเดินทำงของท่ำนจะเป็ น
ประโยชน์อย่ำงยิง่ ในกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำ
o ท่ำนทีม่ ปี กหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออกและไม่จำเป็ นต้องส่งให้กบั บริษทั ทัวร์ หำกมีกำรสูญหำย บริษทั ฯ จะไม่
รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำงนัน้ ๆ

o ะูปถาำยสีึนำด 33 x 48 มิ ลลิ เมตะ จำนวน 2 ะูป
เนนึนำดใบหนำ
-

ฉำกหลังสีขำวเท่ำนัน้ เนื่องจำกสถำนทูตจะต้อง
สแกนรูปลงบนวีซ่ำ (ไม่ควรสวมเสือ้ สีขำว)
รูปถ่ำยหน้ำตรงห้ำมใส่แว่น, ห้ำมคำดผมและห้ำมใส่
หมวกหรือเครือ่ งประดับ
บดบังหน้ำตำ, ห้ำมใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิก๊
อำยส์ **

o สำเนำท่เเบียนบำน แลเสำเนำบัตะปะเจำตัว
ปะเ้ำ้น
- กะณี เป็ นเด็ก อำยุตำ่ กวาำ 20 ปี
- ใช้สำเนำสูตบิ ตั ร พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
- หำกเด็กอำยุน้อยกว่ำ 20 ปี และยังศึกษำอยู่ถงึ แม้มบี ตั รประชำชนแล้ว ทำงสถำนทูตขอสำเนำสูตบิ ตั รด้วยและกรุณำ
แนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ

o หมำยเลึโท่ะศัพท่์ท่ี่สำมำะถติ ดตาอไดท่ังน เบอะ์ท่ี่ท่ำงำน, เบอะ์บำนแลเเบอะ์มือถือ
o สำเนำทะเบียนสมรส กรณีท่ำนทีส่ มรสแล้ว
o สำเนำใบเปลีย่ นชือ่ กรณีท่ำนทีม่ กี ำรเปลีย่ นชือ่
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o สำเนำใบเปลีย่ นนำมสกุล กรณีท่ำนทีม่ กี ำรเปลีย่ นนำมสกุล
o สำเนำใบหย่ำ กรณีท่ำนทีห่ ย่ำแล้ว

o หนังสือะับะองกำะท่ำงำน หะือเอกสำะบาง้ีนกำะมีอำ้ีพแลเมีะำยไดึองผูเดิ นท่ำง
- กะณี ลกู จำง ใช้ใบรับรองกำรทำงำนของบริษทั ทีท่ ำงำนอยู่เป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจริง) โดยมีรำยละเอียดกำร

เข้ำทำงำน, อัตรำเงินเดือน, ตำแหน่งงำน และระบุวนั ลำงำนหรือระบุวนั ทีเ่ ดินทำงอย่ำงชัดเจน (หนังสือรับรองกำร
ทำงำนออกมำไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวันยื่นวีซ่ำ)
- กะณี มีอำ้ีพะับะำ้กำะ ใช้หนังสือรับรองกำรทำงำนจะต้องคัดเป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนัน้ (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง,
อัตรำเงินเดือนในปั จจุบนั , วันเดือนปี ทเี่ ริม่ ทำงำนกับหน่วยงำน หรือ องค์กร พร้อมใบลำและ สำเนำบัตรประจำตัว
รำชกำร 1 ชุด (หนังสือรับรองกำรทำงำนออกมำไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวันยื่นวีซ่ำ)
- กะณี เป็ นเจำึองกิ จกำะ ใช้สำเนำทะเบียนกำรค้ำ หรือ สำเนำกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ หรือ สำเนำหนังสือรับรอง
ควำมเป็ นเจ้ำของกิจกำร โดยจะต้องคัดมำไม่ต่ำกว่ำ 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ

- กะณี ท่าำนท่ี่ เป็ นแมาบำน

 หำกไม่มอี ำชีพหรือเป็ นแม่บำ้ น ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรส
 หำกสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสำรกำรทำงำนและกำรเงินของสำมี พร้อม แสดงสำเนำทะเบียนสมรสพร้อม
แสดงสำเนำสูตบิ ตั รบุตร ทัง้ นี้เพื่อแสดงควำมสัมพันธ์กำรเป็ นสำมี-ภรรยำ หำกไม่มบี ตุ รด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชีแ้ จงเกีย่ วกับควำมสัมพันธ์กำรเป็ นสำมี-ภรรยำกัน โดยมิได้จดทะเบียน
- กะณี ท่าำนท่ี่วาำงงำน / ไมามีะำยได จะต้องมีผสู้ นับสนุนค่ำใช้จ่ำย พร้อมแสดงหลักฐำนกำรทำงำนและหลักฐำน
ทำงด้ำนกำรเงินของผูร้ บั รอง พร้อมชีแ้ จงโดยหนังสือหรือจดหมำยเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร ชีแ้ จงกำรรับรองค่ำใช้จ่ำย
ให้แก่ผเู้ ดินทำงพร้อมแสดงควำมสัมพันธ์ โดยเบือ้ งต้น ควรมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชดิ หรือญำติใกล้ชดิ (กรณีน้ีหำก
ควำมสัมพันธ์ไม่สำมำรถสืบได้ หรือไม่เป็ นควำมจริง ท่ำนอำจถูกปฏิเสธกำรยื่นคำร้องขอวีซ่ำนี้)

- กะณี เป็ นเด็กนักเะียนแลเนักศ้กษำ

- ใช้หนังสือรับรองทำงกำรศึกษำและแสดงควำมเป็ นนักเรียน หรือ นักศึกษำ จำกโรงเรียนหรือจำกสถำบัน เป็ น
ภำษำอังกฤษ (ฉบับจริง) (หนังสือรับรองกำรเรียนออกมำไม่เกิน 1 เดือนนับจำกวันยื่นวีซ่ำ)

o หลักฐำนกำะเงิ น
- สเตท่เมนท่์จำกธนำคำะบัญ้ีเงิ นฝำกออมท่ะัพย์สาวนตัว ขอย้อนหลัง 6 เดือน และอัพเดทถึงเดือนปั จจุบนั ทีส่ ดุ
หรือไม่ต่ำกว่ำ 15 วันนับจำกวันนัดหมำยยื่นวีซ่ำ พร้อมสำเนำหน้ำบัญชีหน้ำแรกทีม่ ชี อ่ื เจ้ำของบัญชี
- กรณีมเี งินฝำกในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่มหรือ 1 บัญชี กรุณำแสดงสำเนำสมุดบัญชีอ่นื แนบด้วยหรือ statement
บัญชีอ่นื ร่วมด้วย อำทิ เช่น บัญชีเงินฝำกประจำ เป็ นต้น
- กรณีรบั รองค่ำใช้จ่ำยให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจำกธนำคำร 1 ฉบับ และทำจดหมำยรับรองค่ำใช้จ่ำย
ให้บคุ คลในครอบครัวเป็ นภำษำอังกฤษพร้อมระบุควำมสัมพันธ์เพื่อชีแ้ จงต่อสถำนทูตอีก 1 ฉบับ ด้วย โดยเฉพำะคู่
สำมี-ภรรยำ จะต้องมีสำเนำสมุดบัญชีกำรเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่ำจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตำม หำกมีกำรเงินใน
บัญชีน้อย ฝ่ ำยทีม่ กี ำรเงินมำกกว่ำต้องขอหนังสือรับรองจำกธนำคำร 1 ฉบับ และทำจดหมำยรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อม
ระบุชอ่ื และควำมสัมพันธ์ชแ้ี จงต่อสถำนทูตเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรด้วย

*** สถำนทู่ตไมาะบั บัญ้ีกะเแสะำยวันทุ่กกะณี *** ท่ังน นีน เพื่อแสดงใหเห็นวาำมีฐำนเท่ำงกำะเงิ นเพียงพอท่ี่ จเ
คะอบคลุมกับคาำใ้จาำยไดอยาำงไมาเดือดะอนเมื่อกลับสูาภมู ิ ลำเนำ
o กะณี เด็กอำยุตำ่ กวาำ 20 ปี (กะณี ไมาไดเดิ นท่ำงกับบิดำหะือมำะดำ หะือ บิดำ-มำะดำ หยาำะำง)
-

-

จะต้องมีใบอนุญำตจำกผูป้ กครองทัง้ บิดำและมำรดำ
หำกเด็กเดิ นท่ำงไปกับบิ ดำจเตองมีใบะับะองจำกมำะดำ โดยมำรดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บตุ รเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของมำรดำเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
หำกเด็กเดิ นท่ำงกับมำะดำจเตองมีใบะับะองจำกบิ ดำ โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บตุ รเดินทำงไป
ต่ำงประเทศกับมำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดย
คัดฉบับจริงจำกอำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
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-

-

หำกเด็กไมาไดเดิ นท่ำงท่ังน กับบิ ดำแลเมำะดำ โดยบิดำจะต้องคัดจดหมำยยินยอมให้บตุ รเดินทำงไปต่ำงประเทศกับ
มำรดำโดยมีกำรรับรองค่ำใช้จ่ำยพร้อมแจ้งควำมสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่ำเสียหำยทีอ่ ำจจะเกิดขึน้ โดยคัดฉบับจริงจำก
อำเภอต้นสังกัดเป็ นภำษำอังกฤษ หรือหำกได้มำเป็ นภำษำไทย กรุณำแนบฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทัง้ แนบสถำนะทำงกำรงำนและกำรเงินของบิดำเพื่อรับรองแก่บตุ รด้วย
กะณี เด็กท่ี่บิดำ-มำะดำหยาำะำง จะต้องแนบสำเนำใบหย่ำ และมีกำรสลักหลังโดยมีรำยละเอียดว่ำฝ่ ำยใดเป็ นผูด้ แู ล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็ นภำษำอังกฤษ

*** กำรบิดเบือนข้อเท็จจริงประกำรใดก็ตำมอำจจะถูกระงับมิให้เดินทำงเข้ำประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็ นกำรถำวร และถึงแม้วำ่

ท่ำนจะถูกปฏิเสธวีซ่ำ สถำนทูตไม่คนื ค่ำธรรมเนียมทีไ่ ด้ชำระไปแล้วและหำกต้องกำรขอยื่นคำร้องใหม่กต็ อ้ งชำระค่ำธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้
*** หำกสถำนทูตมีกำรสุม่ เรียกสัมภำษณ์ บำงท่ำน ทำงบริษทั ขอควำมร่วมมือในกำรเชิญท่ ำนไปสัมภำษณ์ตำมนัดหมำยและ
โปรดแต่งกำยสุภำพ ทัง้ นี้ทำงบริษทั ฯ จะส่งเจ้ำหน้ำทีไ่ ปอำนวยควำมสะดวกและประสำนงำนตลอดเวลำและหำกสถำนทูตขอ
เอกสำรเพิม่ เติม ทำงบริษทั ฯใคร่ขอรบกวนท่ำนจัดส่งเอกสำรดังกล่ำวเช่นกัน
*** กรณีทที่ ่ำนยกเลิกกำรเดินทำงภำยหลังจำกกำรได้วซี ่ำแล้ว ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรแจ้งสถำนทูต ยกเลิกวีซ่ำของ
ท่ำน เนื่องจำกกำรขอวีซ่ำในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็ นสถิตใิ นนำมของบริษทั ฯ
*** เมือ่ ท่ำนได้ชำระเงินค่ำมัดจำหรือทัง้ หมด ไม่ว่ำจะเป็ นกำรชำระผ่ำนตัวแทนของบริษทั ฯ หรือชำระโดยตรงกับทำงบริษทั ฯ
จะขอถือว่ำท่ำนรับทรำบและยอมรับในเงือ่ นไขต่ำง ๆ ของบริษทั ฯทีไ่ ด้ระบุไว้โดยทัง้ หมด
** กรณีมกี ำรขอใช้หนังสือเดินทำงในระหว่ำงกำรยื่นวีซ่ำ ท่ำนต้องแจ้งควำมจำนงแก่บริษทั ทัวร์ให้ทรำบล่วงหน้ำ แต่หำก
กรณีท่ำนทีต่ อ้ งใช้หนังสือเดินทำงก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่ำและท่ำนไม่สำมำรถนำหนังสือเดินทำงมำแสดงได้ทนั ท่ำนนัน้ จะต้องมำ
ยื่นเดีย่ วและแสดงตัวทีส่ ถำนทูตตำมกำหนดกำรของสถำนทูตเช่นเดียวกัน **
*** ทำงสถำนทูตจะรับพิจำรณำเฉพำะท่ำนทีม่ เี อกสำรพร้อมและมีควำมประสงค์ทจี่ ะเดินทำงไปท่องเทีย่ วยังประเทศ
ตำมทีร่ ะบุเท่ำนัน้ กำรปฏิเสธวีซ่ำอันเนื่องมำจำกหลักฐำนในกำรขอยื่นวีซ่ำปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในกำรยื่นขอวีซ่ำท่องเทีย่ ว
ทำงบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในกำรคืนเงิน โดยจะหักค่ำใช้จ่ำยทีเ่ กิดขึน้ จริงและจะคืนให้ท่ำนหลังจำกทัวร์ออกเดินทำงภำยใน 20
วัน โปรแกรมกำรเดินทำงอำจเปลีย่ นแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ทัง้ นี้จะคำนึงถึงประโยชน์และควำมปลอดภัยของผูเ้ ดินทำง
เป็ นหลัก
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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กะอกึอมูลตำมควำมจะิ ง เพะำเมีผลกับกำะยื่นึอวีซาำเึำยุโะป
หำกมีะำยลเเอียดใดๆ ท่ี่ไมาเหมือนกับควำมเป็ นจะิ งหะือไมาเหมือนกับตอนนำเอกสำะสาง
ยื่นคำะองึอวีซาำ ท่ำงศูนย์ยื่นหะือสถำนทู่ตึออนุญำตเะียกเก็บคาำธะะมเนี ยมในกำะ
เปลี่ยนแปลงแกไึึอมูลในะเบบออนไลน์ แลเเสียคาำธะะมเนี ยมในกำะยื่นวีซาำใหมา
กะุณำกะอกใหคะบถวน อยาำปลาอยวาำงไว อำท่ิ เกษี ยณ / แมาบำน / อำ้ีพอิ สะเ /
ไมาไดศ้กษำแลว / ะอศ้กษำตาอ เป็ นตน ะบกวนะเบุมำใหเะียบะอย
(กะุณำใ้แบบฟอะ์มนีน แลเกะอกเป็ นภำษำอังกฤษ เพื่อปองกันควำมผิดพลำดในกำะสเกด
ตัวอักษะแลเเพื่อใหเกิ ดควำมสเดวกตาอกำะท่ำเอกสำะออนไลน์ ตาอไป)
1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)...................................................................................................................................
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) .............................................................................................................................
ชื่อ-สกุลเดิม กรณี มีการเปลี่ยนชื่อหรื อชื่อ-สกุลเดิม หรื อนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน
(ภาษาไทย)..........................................................

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

หมายเลขหนังสื อเดินทาง ................................................... วันเดื อนปี เกิด .................................................
วันออกหนังสื อเดินทาง ....................................... วันหมดอายุหนังสื อเดินทาง ................................................
สถานที่เกิด ............................................ หมายเลขบัตรประชาชน ...............................................................
2. สถานภาพ ........ โสด ......... แต่งงานจดทะเบียน ......... แต่งงานไม่จดทะเบียน ......... หย่า ......... หม้าย
3. กรณีทา่ นที่แต่งงานแล้ว ไม่วา่ จะเป็ นแบบจดทะเบียนหรื อไม่ก็ตาม กรุ ณากรอกรายละเอียดของ คูส่ ามี-ภรรยา
สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล........................................................................................................................
วันเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................ สถานที่เกิด สามี-ภรรยา .....................................
4. ที่อยูป่ ัจจุบนั ตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................
............................................................................................................. รหัสไปรษณี ย ์ .............................
ที่อยูป่ ัจจุบนั ปัจจุบนั หากเหมื อนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ).......................................
................................................................................................................................................................
รหัสไปรษณี ย ์ ...............................................
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โทรศัพท์มือถือ

................................................. อีเมลล์

...........................................................................
5. ชื่อสถานที่ทางาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................
(กรุ ณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทานั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ..................................................................................)
กรณี ประกอบอาชีพอิสระ (กรุ ณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยูท่ ่ ีทางานให้ชดั เจนเช่นกัน)
ที่อยูส่ ถานที่ทางาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................
............................................................................................................ รหัสไปรษณี ย ์ .............................
ตาแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) .....................................................................................................................
โทรศัพท์

............................................ หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี)
.................................

กรณี ศึกษาอยู ่ กรุ ณาแจ้งระดับชัน้ หรื อระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................
กรณี ในระดับอุดมศึกษา กรุ ณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ......................................................
7. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย..........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ผูเ้ ดินทางร่วมครัง้ นี้ (ระบุ)........................................................................................................
8. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปี ท่ ีผา่ นมาหรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณี เคยให้ระบุวนั ที่)
ตัง้ แต่วนั ที่

......................................
รวม

ถึงวันที่

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

........... วัน

ท่านเคยได้รบั การสแกนนิ้ วมื อหรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย
กรณี ท่ ที า่ นเคยได้รบั การสแกนนิ้ วแล้ว กรุ ณาระบุวนั ที่ ...............................................................
9. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซา่ หรื อไม่ ........ ไม่เคย ......... เคย (กรณี เคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ)
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.................................................................................................................................................................
10. ท่านสนับสนุ นค่าใช้จา่ ยในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรื อไม่ ........ ตัวเอง ......... มีผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ย
(กรณี ท่ ีมีผูส้ นัสนุ นค่าใช้จา่ ยให้ระบุผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดินทางด้วยกันหรื อไม่)
ผูส้ นับสนุ นค่าใช้จา่ ยของท่านคื อ .........................................................................................................................
ความสัมพันธ์กบั ท่าน .........................................................................................................................................
เดินทางด้วยกันกับท่านหรื อไม่ ........ เดินทางด้วยกัน ......... ไม่ได้เดินทางด้วยกัน
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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