
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ไฮไลท์สวติเซอร์แลนด์ กบั 3 ขุนเขา 8 วนั 

บินตรงซูริค ชมน า้ตกไรน์ เทีย่วลูเซิร์น ขึน้เขา Glacier 3000  
ชมทศันียภาพบนเขาโรเชอร์เดอเนย์ Rochers de Naye  

ขึน้เขาพลิาทุส Pilatus ชมศาลาไทยในโลซานน์ เทีย่วมองเทรอซ์และ 
เมอืงเบิร์น เมืองหลวงของสวติเซอร์แลนด์ ช้อปป้ิงเมอืงซุก 

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



   

ซูริค  เมอืงศนูยก์ลางทางดา้นการคา้และธุรกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ 
ชาฟฮาวเซ่น ทีต่ัง้ของน ้ำตกไรน์ น ้ำตกทีใ่หญ่ทีส่ดุในทวปียโุรป เกดิจำกกำรทีแ่มน่ ้ำไรน์ ซึง่เป็นแมน่ ้ำนำนำชำตทิี่

ใหญ่ทีส่ดุของยโุรปไหลจำกตน้น ้ำในเทอืกเขำแอลป์ มำบรรจบบรเิวณทีพ่ืน้ทีโ่ลกเปลีย่นระดบัจงึ
กลำยเป็นน ้ำตกทีส่วยงำมมำก 

Glacier 3000    ยอดเขาสงู 3,000 เมตร สถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดงัอกีแหง่หนึ่งของสวติเซอรแ์ลนด ์
Rochers de Naye  ยอดเขำมคีวำมสงู 2,042 เมตร อยูใ่นเทอืกเขำสวสิแอลป์ สำมำรถชมววิของเมอืงมองเทรอซ ์ววิ

ของปรำสำทชลิยองและทะเลสำบเจนีวำ 
มองเทรอซ ์ เมอืงสวยทางใตข้องสวสิรมิทะเลสาบเลอมงัค ์เป็นทีต่ัง้ของปราสาทชลิยอง และมหีลกัฐานในการ

กอ่สรา้งมาตัง้แต่ศตวรรษที ่13 
โลซานน์  เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยโบสถท์ีม่สีถาปตัยกรรมแบบโกธคิทีใ่หญ่ทีส่ดุในสวสิ และเป็นเมอืงทีช่าวไทยรูจ้กัดี

ในสวสิ นอกจากเป็นเมอืงทีป่ระทบัของสมเดจ็ยา่แลว้ ยงัเป็นเมอืงทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรง
ส าเรจ็การศกึษาดว้ย 

Pilatus Kulm  ยอดเขำพลิำทสุ ทีม่คีวำมสงุกว่ำ 7,000 ฟุต ซึง่แนวเขำแหง่นี้ทอดตวัยำวคลำ้ยมงักรยกัษ์ จงึเป็นทีม่ำ
ของโลโกส้ญัลกัษณ์ของเทอืกเขำแหง่นี้  

เบิรน์  เมอืงหลวงของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์สรำ้งขึน้เมือ่ 800 ปีทีแ่ลว้   
ลูเซิรน์ เมอืงสวยทีต่ัง้อยูร่มิฝ ัง่ทะเลสาบแหง่สีพ่นัธรฐั หรอืเวยีวาลดส์ตรทัซ ีและเป็นเมอืงตากอากาศทีม่ี

ชือ่เสยีงทีส่ดุแหง่หนึ่งในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์  
ซุก Zug  เมอืงเลก็ๆ รมิทะเลสาบทีส่วยงามราวกบัเทพนิยาย ตัง้อยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ 

 
ก ำหนดกำรเดินทำง  11-18 เม.ย.2563 
 

วนัแรก  11 เม.ย.63 กรงุเทพฯ 
22.00น.  นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร ์สายการบิน Thai 

 Airways  ROW D เจำ้หน้ำทีพ่รอ้มคอยตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกดำ้นเอกสำรและสมัภำระ 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทาง

แต่ละ ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัร์
เป็น รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลาการ
เดินทางอาจมี การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 
วนัท่ีสอง 12 เม.ย.63 ซูริค-ชาฟฮาวเซ่น-น ้าตกไรน์-ลูเซิรน์ (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
01.05 น.  ออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ โดยสายการบิน Thai Airways 
เท่ียวบินท่ี TG970  
07.50 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค เมอืงเศรษฐกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ น ำทำ่นผำ่นขัน้ตอนกำร

ตรวจหนงัสอืเดนิทำงและตรวจรบัสมัภำระ น ำทำ่นเดนิทำงสู ่ชาฟฮาวเซ่น ท่ีตัง้ของน ้าตกไรน์ ให้
ทำ่นแวะชมควำมสวยงำมของน ้ำตกไรน์ น ้ำตกทีใ่หญ่ทีส่ดุในทวปียโุรป เกดิจำกกำรทีแ่มน่ ้ำไรน์ ซึง่
เป็นแมน่ ้ำนำนำชำตทิีใ่หญ่ทีส่ดุของยโุรปไหลจำกตน้น ้ำในเทอืกเขำแอลป์ มำบรรจบบรเิวณทีพ่ืน้ที่
โลกเปลีย่นระดบัจงึกลำยเป็นน ้ำตกทีส่วยงำมมำก ตวัน ้ำตกมคีวำมสงู 25 เมตร กวำ้ง 150 เมตร มี
อำยรุำว 14,000 – 17,000 ปี อสิระใหท้ำ่นไดช้ืน่ชมธรรมชำต ิและถ่ำยรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึ จนไดเ้วลำ



   

อนัสมควรน ำทำ่นสูเ่มอืงซรูคิ ใหท้ำ่น ชมเมืองซูริค Zurich เมอืงทีม่ขีนำดใหญ่ทีส่ดุในสวสิ และมี
แมน่ ้ำลมิมตัเป็นแมน่ ้ำทีใ่หญ่ทีส่ดุ เมอืงซรูคิไมใ่ชเ่มอืงหลวงของประเทศ แต่มชีือ่เสยีงระดบัโลกและ
เป็นเมอืงศนูยก์ลำงทำงธุรกจิ ธนำคำร และวฒันธรรมของประเทศอกีดว้ย น ำทำ่นนัง่รถผำ่นชมยำ่น
เมอืงเกำ่ลนิเดอรฮ์อฟ ประกอบไปดว้ยโบสถใ์นสมยักลำง สถำนทีโ่ดดเด่นเหน็จะเป็นมหำวหิำร
คูบ่ำ้นคูเ่มอืงโบสถก์รอสมนุเตอร ์Grossmunste Church ซึง่ถอืเป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงซรูคิ ตัง้อยู่
บรเิวณรมิฝ ัง่แมน่ ้ำลมิมตั ปจัจบุนักลำยเป็นหนึ่งในสถำนทีท่อ่งเทีย่วของซรูคิ  

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ. ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงต่อสูเ่มืองลูเซิรน์ Lucerne (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงทอ่งเทีย่ว

อนัดบัหนึ่งของสวสิทีห่ลำยทำ่นอำจจะเคยไปเยอืนมำแลว้ แต่ลเูซริน์กย็งัคงมคีวำมสวยงำม
เหมอืนเดมิ  
น ำทำ่นชมอนุสาวรียสิ์งโตและถ่ายรปูกบัสะพานไม้ชาเพล สรำ้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่14 
ประดบัตกแต่งบนโครงหลงัคำหน้ำจัว่ดว้ยภำพวำดในศตวรรษที ่17 ซึง่ภำพเขยีนเหล่ำนี้เป็นกำรเล่ำ
เรือ่งรำวประวตัคิวำมเป็นมำของเมอืงลเูซริน์ โดยมหีอคอยน ้ำ Wasserturm ซึง่เดมิใชเ้ป็นทีค่มุขงั
นกัโทษและเกบ็เอกสำรรวมทัง้ของมคีำ่ของเมอืงไว ้หอคอยนี้มลีกัษณะเป็นรปูทรงแปดเหลีย่มทีม่ ี
ฐำนเชือ่มตดิอยูก่บัสะพำนสรำ้งขึน้รำวปี ค.ศ. 1300สะพำนแหง่นี้เคยถูกไฟไหมไ้ปเมือ่ปี ค.ศ. 1993 
แลว้กม็กีำรบรูณะใหม่จนมสีภำพใกลเ้คยีงของเดมิ (ภำพวำดดัง้เดมิถกูไฟไหมไ้ปเยอะ) สะพำนชำ
เพลนี้ถอืเป็นสะพำนไมท้ีเ่กำ่แกท่ีส่ดุในยโุรป 
จำกนัน้อสิระใหท้ำ่นไดเ้ดนิเลน่ชมเมอืงลเูซริน์หรอืเลอืกซือ้ของฝำกของทีร่ะลกึ ** เพ่ือความสะดวก
ในการเลือกซ้ือสินค้าให้ท่านอิสระอาหารค า่ตามอธัยาศยั **  

  สมควรแกเ่วลำนดัหมำยน ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กั Ibis Style Luzern City หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 
 
วนัท่ีสาม 13 เม.ย.63 ลูเซิรน์-ยอดเขากลาเซียร ์3000-เบิรน์-เบียล 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 น ำทำ่นเดนิทางสูเ่มืองโกลเดอ ปิยง Col Du Pillon (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) เมอืงทีต่ัง้

ของสถานีกระเชา้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ทีจุ่ผูโ้ดยสารไดถ้งึ 125 คน น าท่านขึน้กระเช้ายกัษ์ขึน้สู่ยอด
เขากลาเซียร ์3000 Glacier 3000 น าทา่นเดนิขา้ม The Peak Walk by Tissot สะพานแขวนทีม่ี
ความยาว 107 เมตร ขา้มหน้าผาทีร่ะดบัความสงู 3,000 เมตร ทา่นจะไดช้มทศันียภาพทีส่วยงาม
ของเทอืกเขาแอลป์ อนัสวยงามแบบกวา้งไกลสดุสายตา ซึง่ทา่นจะไดส้นุกสนาน เพลดิเพลนิและชม
ววิทวิทศัน์ของทวิเขาโดยรอบทัง้ 360 องศา อกีทัง้บรเิวณลานหมิะ สามารถท ากจิกรรมกฬีา
กลางแจง้ไดอ้ยา่งมากมาย อาท ิการเล่นสก ีสโนวบ์อรด์  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
บา่ย  น าทา่นเดนิทางลงจากยอดเขา จากนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู ่กรงุเบิรน์ Berne (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 
1.30    ชัว่โมง) นครหลวงอนังามสง่าของประเทศ เมอืงมรดกโลกอนัล ้ำคำ่ทีถ่่ำยทอดและอนุรกัษ์มำสู่
ปจัจบุนั น ำ  ทำ่น ชมกรงุเบิรน์ ทีส่รำ้งขึน้ในยคุกลำงของยโุรป มหีลกัฐำนทำงประวตัศิำสตรม์ำกมำย 
องคก์ำรยเูนสโก ้  ประกำศใหส้ว่นหนึ่งของเมอืงเป็นมรดกโลก ชมยำ่นเมอืงเก่ำซึง่ปจัจบุนัเตม็ไปดว้ยรำ้น
ดอกไมแ้ละบตูคิ เป็น  ยำ่นทีป่ลอดรถยนต ์จงึเหมำะกบักำรเดนิทำงเทีย่วชมอำคำรเกำ่อำย ุ200-300 ปี 
ชมหอนำฬกิำดำรำศำสตร ์  (ไซท้ ์กลอ็คเคน่) อำยกุว่ำ 800 ปี ทีจ่ะมตีุ๊กตำออกมำ เรงิระบ ำใหด้ทูกุๆ 
ชัว่โมงทีน่ำฬกิำตบีอกเวลำ ชม   ศำลำว่ำกำรเมอืง ในศลิปะแบบโกธคิและชมเบเรน็กรำเบน็ หรอื 



   

บ่อหม ีสตัวท์ีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงนี้    จำกนัน้อสิระใหท้ำ่นไดเ้ดนิเลน่ชมกรงุเบริน์ถ่ำยรปูกบั
หอนำฬกิำ เลอืกซือ้ของฝำกของทีร่ะลกึฝำกคนทำง  บำ้น 
ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
  จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำงสู่เมืองบีลหรือเบียนน์  Biel / Bienne (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 45 นำท)ี 
เป็นเมอืง  ทีต่ัง้อยูป่ลำยสดุทะเลสำบบลีเลอรใ์นรฐัเบริน์ ตวัมอืงในเป็นอนัดบั 2 รองจำกกรงุเบริน์ อยู่
บนเขตรอยต่อ   เยอรมนักบัฝรัง่เศส กำรเขยีนชือ่เมอืงจงึตอ้งบอกทัง้สองภำษำ ไมว่่ำจะเป็นชือ่ถนน
กต็อ้งม ี2 ภำษำเชน่กนั   ซึง่อำคำรบำ้นเรอืนในเขตเมอืงเกำ่ถกูอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอยำ่งด ีมรีำ้นคำ้ รำ้นอำหำร
ตัง้อยูต่ลอดเพือ่รองรบั   นกัทอ่งเทีย่วทีเ่ขำ้มำเยอืน เพือ่น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพ่กั Mercure Plaza Biel 
หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 
 
วนัท่ีส่ี  14 เม.ย.63 เบียล-มองเทรอซ์-โลซานน์-ลลัล่ี 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 น ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมืองมองเทรอซ ์Montreux เมอืงสวยทำงใตข้องสวสิ รมิทะเลสำบเลอมงัค ์(ใช้

เวลำเดนิทำงประมำณ 2 ชัว่โมง) เดนิทางสูส่ถานีรถไฟส าหรบัขึน้เขา เพือ่นัง่รถไฟขึน้เขา Rochers 
de Naye ยอดเขามคีวามสงู 2,042 เมตร อยูใ่นเทอืกเขาสวสิแอลป์ ซึง่ยอดเขาแหง่นี้เป็นความทรง
จ าอนัดขีองชาวไทย ทีเ่มือ่ครัง้ในหลวงรชักาลที ่9 เคยไดเ้สดจ็ขึน้ไปชมทศันียภาพบนยอดเขาแหง่นี้ 
ใหท้า่นไดช้มววิของเมอืงมองเทรอซ ์ววิของปราสาทชลิยองและทะเลสาบเจนีวาอยูเ่บือ้งล่างผา่น
หน้าต่างของรถไฟทีค่อ่ยๆ วิง่ไต่เขาจนกระทัง่ถงึยอดเขา อสิระใหท้า่นชืน่ชมและถ่ายรปูกบัความ
งดงามของเทอืกเขาแอลป์ตามอธัยาศยั จนไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงมองเทรอซ์ 

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ. ภตัตำคำรจนี 
บา่ย น ำทำ่นชมเมืองมองเทรอซ ์เมอืงตำกอำกำศรมิทะเลสำบเจนีวำทีม่ชี ือ่เสยีงเยำ้ยวนใหน้กัทอ่งเทีย่ว

เขำ้มำ 
 พกัผอ่น ดว้ยควำมเงยีบสงบของตวัเมอืงกบับรรยำกำศทีส่ดุแสนสบำย น ำทำ่นชมสวนดอกไมแ้ละรปู

ป ัน้ของ เฟรดดี ้เมอรค์รู ี ่นกัรอ้งวงควนีเจำ้ของบทเพลง We are the Champion ซึง่ถดัไปเป็น 
Casino Barrière de Montreux โดยตรงขำ้มกบัคำสโินคอื Tour d'Ivoire ตกึสงูทีส่ดุของมองเทรอซ์
สรำ้งมำตัง้แต่ปีค.ศ. 1962 มจี ำนวนชัน้ทัง้หมด 29 ชัน้ ใชเ้ป็นทีพ่กัอำศยัอกีดว้ย และน ำทำ่นแวะ
ถ่ำยรปูกบัปรำสำทชลิยอง ปรำสำทยคุกลำงทีม่คีวำมเกำ่แก่กว่ำ 1,000 ปี โดยปรำสำทถกูสรำ้งขึน้
ในชว่งสมยัของโดยรำชวงศซ์ำวอย ซึง่ถอืไดว้่ำเป็นอญัมณีทำงประวตัศิำสตรข์องสวติเซอรแ์ลนด ์ใน
อดตีปรำสำทแหง่นี้ถกูสรำ้งขึน้เพือ่เป็นจุดควบคมุกำรเดนิทำงของนักเดนิทำงและขบวนสนิคำ้ทีจ่ะ
สญัจรผำ่นไปมำจำกเหนือสูใ่ตห้รอืจำกตะวนัตกสูต่ะวนัออกของสวติเซอรแ์ลนด์ จำกนัน้น ำทำ่น
เดนิทำงต่อสู ่เมืองโลซานน์ Lausanne เมอืงส ำคญัแหง่หนึ่งของชำวไทยเป็นเมอืงทีป่ระทบัของ
พระบำทสมเดจ็พระเจำ้อยูห่วั ปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดช รชักำลที ่9 ในวยัเยำว ์ (ใชเ้วลำ
เดนิทำงประมำณ 30 นำท)ี น ำทำ่นชมววิของตวัเมอืงเกำ่ของ โลซานน์ บนเนินเขำทีต่ัง้ของมหำ
วหิำรแหง่เมอืงโลซำนน์โบสถท์ีส่รำ้งในสถำปตัยกรรมแบบโกธคิทีใ่หญ่ทีส่ดุในสวสิ ผำ่นชมโบสถน์อร์
ทเทรอดำม, โบรวิำจพำเลส, ศำลำว่ำกำรและโบสถเ์ซน้ตฟ์รำนซสิ ถ่ำยรปูกบั ศาลาไทย Thai 
Pavilion ทีร่ฐับำลไทยสง่ไปตัง้ในสวนสำธำรณะของเมอืงโลซำนน์ ตัง้อยูใ่นสวนสำธำรณะทีม่รีปูป ัน้ลงิ 
3 ตวั ปิดห ูปิดปำก ปิดตำ อนัเป็นสถำนทีท่รงโปรดของในหลวงเมือ่ทรงพระเยำว์   

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 



   

  จำกนัน้น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพ่กั Hotel B&B Lully 3 Lakes หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 
 
วนัท่ีห้า  15 เม.ย.63 ลลัล่ี-เครียนส-์Mt.Pilatus-ซุก-ซูริค 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
  น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงเครยีนส ์Kriens (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  ทีต่ัง้ของสถำนีรถไฟ 
   Alpnachstad เพือ่น ำทำ่นขึน้รถไฟทีไ่ดช้ือ่ว่ำเป็น รถไฟฟันเฟืองไต่เขาท่ีชนัท่ีสดุในโลก 
World Steepest   Cog Wheel Railway รถไฟนี้เปิดใหบ้รกิำรมำตัง้แต่ปี ค.ศ.1889 ซึง่ในอดตีใชห้วั
รถจกัรไอน ้ำในกำรขบั 
  เคลื่อน แต่ปจัจุบนัใชร้ะบบไฟฟ้ำ กบัควำมสงูชนั 45 องศำ พรอ้มชมทศันียภำพทีง่ดงำมดว้ย
ธรรมชำต ิ   ตระกำรตำของแนวปำ่สนและหมอกปกคลุมสวยงำม (กรณีทีร่ถไฟฟนัเฟืองปิดจะ
ปรบัเปลีย่นใหท้ำ่นเดนิทำง  ขึน้สูย่อดเขำดว้ยกระเชำ้หรอืเคเบิล้คำรแ์ทน ขึน้อยูก่บัสภำพอำกำศในวนั
นัน้ๆ) จนถงึสถำนีปลำยทำง    Pilatus Kulm บนยอดเขาพิลาทุส ทีม่คีวำมสงุกว่ำ 7,000 ฟุต 
ซึง่แนวเขำแหง่นี้ทอดตวัยำวคลำ้ยมงักร   ยกัษ์ จงึเป็นทีม่ำของโลโกส้ญัลกัษณ์ของเทอืกเขำแหง่นี้ 
พรอ้มใหเ้วลำทำ่นชมทวิทศัน์บนยอดเขำ หำก   อำกำศเปิดสำมำรถชมววิของเมอืงลเูซริน์ได้
โดยรอบอกีดว้ย 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนับนยอดเขา Pilatus Kulm  
บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงลงจำกยอดเขำพลิำทสุ ดว้ยกระเชำ้ไฟฟ้ำจนถงึสถำนี Kriens จำกนัน้น ำทำ่นเดนิทำง

ต่อสูเ่มืองซุก Zug (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 45 นำท)ี เมอืงเลก็ๆ รมิทะเลสำบทีส่วยงำมรำวกบัเทพ
นิยำย ตัง้อยู่ทำงภำคกลำงตอนบนของประเทศ น ำทำ่นชมเมอืงชมหอนำฬกิำ Clock Tower แลนด์
มำรก์ทีส่ ำคญัแหง่หนึ่งของเมอืง ดว้ยควำมสงูของหอถงึ 52 เมตรและควำมโดดเด่น ของหลงัคำซึง่
เป็นสนี ้ำเงนิขำวโดดเด่นตดักบัสหีลงัคำสนี ้ำตำลของบำ้นเมอืงสวยงำมอยำ่งยิง่ น ำทำ่นแวะชมและ
ถ่ำยรปูกบัโบสถเ์ซนทอ์อสวอรล์ St.Oswald's Church โบสถศ์กัดิส์ทิธิท์ีส่ ำคญัของเมอืง ตวัโบสถ์
สรำ้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ. 1478 ใชเ้วลำกำรกอ่สรำ้งนำนถงึ 6 ปี ถอืเป็นหนึ่งในสถำปตัยกรรมทีส่ ำคญัทีส่ดุ
ในชว่งโกธคิตอนปลำยแหง่หนึ่งในสวติเซอรแ์ลนด ์นอกจำกนี้ชำวสวสิยงัมคีวำมเชือ่อกีว่ำ ถำ้ใครมี
เรือ่งทุกขร์อ้นใดๆ หรอืเจบ็ปว่ย ถำ้ไดม้ำขอพรกบัโบสถแ์หง่นี้ จะชว่ยบรรเทำใหด้ขี ึน้อยำ่งรวดเรว็ 
น ำทำ่นเขำ้ชมรำ้นท ำทองทีเ่ก่ำแกท่ีส่ดุในยโุรป ของครอบครวั Lohri เปิดท ำกำรตัง้แต่สมยัศตัวรรตที ่
16 ภำยในตวัอำคำรมกีำรตกแต่งในรปูแบบสถำปตัยกรรมสมยัจกัวรรดนิโปเลยีน มซีุม้ประตแูละเสำ
โรมนั มรีปูป ัน้และจติรกรรมฝำผนงั ดว้ยกำรวำดลำยหนิออ่นดว้ยมอื ในปี 1971 ไดเ้ปิดรำ้นนี้เป็น
พพิธิภณัฑศ์ลิปะล ำ้คำ่และเครือ่งประดบัหำยำก และบำงชิน้มเีพยีงชิน้เดยีวในโลก มเีวลำใหท้ำ่นเดนิ
ชืน่ชมอำคำร งำนศลิปะล ้ำคำ่และเครือ่งประดบัหำยำกแลว้ ในสว่นของ Lohri Store ยงัมนีำฬกิำชัน้
น ำระดบัโลกใหท้ำ่นเลอืกซือ้เลอืกชมอำท ิเชน่ Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, 
Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ 
อสิระใหท้ำ่นเลอืกชมและชอ้ปป้ิงตำมอธัยำศยั สมควรแกเ่วลำน ำทำ่นเดนิทำงสู ่เมืองซูริค Zurich 
เมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 45 นำท)ี  

ค า่  รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรจนี 
 น ำทำ่นเขำ้สูท่ีพ่กั Park Inn by Radisson Zurich Airport หรอืระดบัเทยีบเทำ่ 
 
 



   

วนัท่ีหก  16 เม.ย.63 ซูริค-บาเซิล-ซูริค 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
 น ำทำ่นเดนิทำงสูเ่มอืงบำเซลิ Basel (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) เป็นเมอืงทีม่ปีระชากร

หนาแน่นเป็นอนัดบัที ่3 ของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์ตัง้อยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศ
รมิฝ ัง่แมน่ ้าไรน์ และยงัเป็นเมอืงเกา่ทีม่อีายกุว่า 2,000 ปี เมอืงนี้เคยเป็นเมอืงทีอ่ยูใ่นเขตการ
ปกครองของอาณาจกัรโรมนัและเคยถกูเรยีกว่า "บาซเิลยี" ในภาษาละตนิ และในปี ค.ศ.1225-1226 
มกีารสรา้งสะพานขา้มแมน่ ้าไรน์โดยบชิอป เฮนรคิ วอน ทนู ซึง่ถอืว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่ในสมยั
นัน้ น าทา่นแวะถ่ายรปูกบัสะพานขา้มน ้าไรน์ Mittlere Rhein Brücke, โบสถบ์าเซลิ Basel Munster 
ศาลาว่าการเมอืง Rathaus, 

  Basel's Town Hall น าทา่นเดนิทางสูจ่ตัุรสัมนุสเ์ตอรป์ลาส Münsterplatz จตัุรสัใจกลางเมอืงเกา่แห่ง
บาเซลิ อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่และเกบ็ภาพความสวยงามของเมอืงเกา่แหง่สวติเซอรแ์ลนดท์ีม่อีายุ
กว่า 2,000 ปีแหง่นี้  

กลางวนั  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ. ภตัตำคำรพืน้เมอืง 
บา่ย น ำทำ่นเดนิทำงกลบัสูน่ครซรูคิ (ใชเ้วลำเดนิทำงประมำณ 1.30 ชัว่โมง) น ำทำ่นถ่ำยรปูกบัโบสถฟ์

รอมนุสเตอร ์สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ.853 โดยกษตัรยิเ์ยอรมนัหลยุส ์ใชเ้ป็นส ำนกัแมช่ทีีม่กีลุ่มหญงิสำวชน
ชัน้สงูจำกทำงตอนใตข้องเยอรมนัอำศยัอยู ่น ำทำ่นสูจ่ตัุรสัปำรำเดพลำทซ ์เป็นจตัุรสัเก่ำแกท่ีม่มีำ
ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่17 ปจัจบุนัเป็นชมุทำงรถรำงทีส่ ำคญัของเมอืงและยงัเป็นศนูยก์ลำงกำรคำ้ของ
ยำ่นธุรกจิ ธนำคำร สถำบนักำรเงนิทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศ อสิระใหท้ำ่นไดเ้ดนิชมเมอืง ถ่ำยรปู
ทะเลสำบซรูคิ รวมถงึเลอืกซือ้สนิคำ้ 

 แบรนดแ์นมของทีร่ะลกึตำมอธัยำศยัจำกยำ่นถนนคนเดนิบำหน์ฮอฟสตรำสเซ ่ทีท่อดยำวจำกตวั
เมอืงเกำ่จนถงึทะลสำบซรูคิ **เพ่ือความสะดวกในการเดินชมถ่ายรปูและเลือกซ้ือสินค้าต่างๆ 
อิสระให้ท่านรบัประทานอาหารค า่ตามอธัยาศยั** 

 สมควรแกเ่วลำนดัหมำยน ำทำ่นเดนิทำงเขำ้สูท่ีพ่กั Park Inn by Radisson Zurich Airport หรอืระดบั
เทยีบเทำ่ 

วนัท่ีเจด็  17 เม.ย.63 ซูริค-สนามบิน (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
เช้า  รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม 
  สมควรแกเ่วลำใหท้ำ่นเชค็เอ๊ำทจ์ำกทีพ่กัพรอ้มน ำทำ่นออกเดนิทำงสู ่สนามบินซูริค 
13.30 น.  ออกเดินทางจากนครซูริค โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG971 
 

วนัท่ีแปด 18 เม.ย.63 สนามบินสวุรรณภมิู  
05.30 น.  เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ... 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรือต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทาง
แต่ละ ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัร์
เป็น รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลาการ
เดินทางอาจมี การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

 



   

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ  
ท่ีไม่คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ และหากท่ีพกัตามรายการไม่ได้รบัการยืนยนั  

บริษทัฯ ขอท าการเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัหรือเมืองใกล้เคียงให้  
ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 
อตัราค่าเดินทาง  11-18 เม.ย.2563 
   

Hilight Swiss with 3 Mounts 
 ไฮไลท์ สวิตเซอรแ์ลนด ์กบั 3 ขนุเขา 8 วนั  (TG) 

ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 69,900 39,900 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 67,900 39,900 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น เสรมิเตยีง 65,900 36,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 8,900 8,900 

**ไม่รวมค่าบริการด้านนัดหมายวีซ่าและเอกสารด้านวีซ่าท่านละ 3,900 บาท //  
ค่าทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถ่ิน และค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท  

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

 
หมายเหตุ 
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า 

หลงัจากยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการ

จดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็
ในการด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิว
มือ 

 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ ช าระค่าธรรมเนียมในการท าตัว๋อยู่ต่อท่ีสนามบินเดิมได้ไม่เกิน 7 วนั นับจาก
วนัท่ีเดินทางออกจากต้นทาง ค่าธรรมเนียม 4,500 บาทต่อท่าน แต่ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัในวนันัน้ๆ จะสามารถ
ยืนยนัการเดินทางได้ และการย่ืนวีซ่าจะต้องแยกย่ืนวีซ่าเด่ียว ประกนัต่างๆ ผู้เดินทางจะต้องซ้ือเพ่ิมเติม
เพ่ือให้ครอบคลุมกบัวนัท่ีเดินทาง ซ่ึงค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีไม่รวมในราคาทวัร ์

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋โดยสารแล้ว แล้วเดินทางไม่พร้อมหมู่คณะ ตรวจสอบตารางการเดินทางของท่านว่ามีการ
พ านักอยู่ในประเทศอ่ืนมากกว่าในประเทศสวิตเซอรแ์ลนดห์รือไม่ หากมีและระยะเวลาในการพ านักนาน
กว่าในเขตประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ท่านจะต้องด าเนินการย่ืนวีซ่าท่ีประเทศนัน้ๆ แทน โดยท่านจะต้อง
ด าเนินการด้วยตนเอง โดยค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการย่ืนวีซ่าประเทศนัน้ๆ ไม่ได้รวมในราคาทวัร์
เช่นเดียวกนั 
 



   

อตัราน้ีรวมบริการ 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Thai Airways เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ซรูคิ-กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นต่อหนึ่งหอ้ง) 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ, คา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการ 
 คา่รถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่ภาษสีนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
 คา่บรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแกท่า่นตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท ส าหรบัซึง่เดก็อายตุ ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่อายเุกนิ 75 

ปี วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะคา่รกัษาพยาบาลเทา่นัน้ ไมไ่ดร้วมถงึคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ อนัเกดิจากอบุตัเิหตุ 
อาท ิคา่ตัว๋โดยสาร, คา่ทีพ่กั, คา่อาหารหรอือืน่ๆ ทัง้นี้เป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) 

 คา่ภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ 
วนัที ่ 30 ต.ค.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตาม
กฏและเงือ่นไขของสายการบนิ   
 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 คา่น ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อทา่น) 
 คา่ธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่บรกิารพนกังานยกกระเป๋าทกุแหง่ 
 คา่ธรรมเนียมการยืน่วซี่าเชงเกน้และบรกิารดา้นเอกสารนดัหมายและงานวซี่า ทา่นละ 3,900 บาท เรยีกเกบ็และ

ช าระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสดุทา้ย 
 คา่ทปิพนกังานขบัรถ,คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคา่ทปิหวัหน้าทวัร ์เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ทา่นละ 1,800 บาท 

เรยีกเกบ็และช าระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสดุทา้ย 
 คา่น ้าดื่มระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน ้าดื่มระหวา่งทวัร)์  
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี 

หรอืคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้โดยมไิดค้าดหมายหรอืคา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่ท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่ประกนัภยัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทวัร์ 
 ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งทา่น ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นที่
เหลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดั
จ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หำกมกีำรยกเลกิเกนิ 45 วนัท ำกำรแต่ไมเ่กนิ 90 วนัท ำกำร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำคำ่ตัว๋โดยสำร

ของทำ่นนัน้ๆ (เงือ่นไขคำ่มดัจ ำตำมทีท่ำงสำยกำรบนิเรยีกเกบ็) 
 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 45 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิมดัจ ำทัง้หมด 
 หำกมกีำรยกเลกิน้อยกว่ำ 15 วนัท ำกำร บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืเงนิคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
 หำกผูโ้ดยสำรทำ่นใด ยืน่วซีำ่แลว้ไมไ่ดร้บักำรอนุมตั ิ ผูโ้ดยสำรตอ้งช ำระคำ่มดัจ ำ 20,000.- บำท และคำ่วซี่ำตำมที่

สถำนทตูเรยีกเกบ็ 



   

 หำกผูโ้ดยสำรทำ่นใดวซี่ำผำ่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสำรเครือ่งบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่มดัจ ำ  
 หำกผูโ้ดยสำรแจง้ยกเลกิกำรเดนิทำงหลงัจำกออกตัว๋โดยสำรแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรคนืคำ่ทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหต ุ 
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัใน

ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็น
ส าคญั 

 กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ 
เกดิขึน้และมเีหตุท าใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ 
จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนัจากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนื
เงนิได ้ 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยคา่เสยีหาย เนื่องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอืน่ๆ ทีม่ ี
เหตุท าใหไ้มส่ามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

 บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้ม
น าเขา้ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่
กองตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิ

หรอื คนต่างดา้วทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศไทย 
 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสาย

การบนิ ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญู
หายหรอืเสยีหายของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้
หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูก าหนดใหต้ ่ากว่า
มาตรฐานได ้ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบ
คา่ใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นทีเ่กนิ 

 ทา่นทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปีญัหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึทา่นทีต่อ้งการความชว่ยเหลอื
และการดแูลเป็นพเิศษ อาท ิทา่นทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบ
ล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จองทวัร ์เนื่องจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้น
การบรกิาร อาจจะไมไ่ดร้บัความสะดวกส าหรบัผูท้ีม่ปีญัหาขา้งตน้  

 ในประเทศต่างๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่างๆ จะมขีอ้ก าหนดที่
ชดัเจนในเรือ่งการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้นี้เนื่องจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

 กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจ าตวั ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่
คณะ หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบั
วนัทีส่ถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยใน
วนัทีค่ณะจะเขา้ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานที่
ดงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิคา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หาก
มกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทาง
บรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่า่น เนื่องจากไดช้ าระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  



   

 หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ 
ดงันัน้ขอใหพ้จิารณากอ่นการจองทวัร ์
 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จงึอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบ
หอ้งเดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทำ่น / 3 เตยีง (Triple 
Room) หอ้งพกัอำจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง
เด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 
1 ห้องคู่และ 1 ห้องเด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อำจจะไมม่เีครือ่งปรบัอำกำศเนื่องจำกอยูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่ำ  
3. กรณีทีม่งีำนจดัประชมุนำนำชำต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯ

ขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปลีย่นหรอืยำ้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอำจเป็นหอ้งทีม่ขีนำดกะทดัรตั และ

ไมม่อีำ่งอำบน ้ำ ซึง่ขึน้อยูก่บักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมลีกัษณะแตกต่ำงกนั 
 
เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าเชงเก้น (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 

ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 15 วนั 

- ผู้ย่ืนค าร้องต้องแสดงตวัและสแกนน้ิวมือ ณ วนันัดหมายย่ืนค าร้องท่ีศนูยย่ื์น 

- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทูตและศนูยย์ื่น 

- รปูถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องท าการถ่ายใหม่ท่ีศนูยย่ื์น โดยผู้ย่ืนค าร้องต้องช าระเงินค่าถ่ายรปูด้วย

ตนเอง 

- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผู้ย่ืนค าร้องช าระเงินด้วยตนเอง 

- ผู้ย่ืนค าร้อง กรณุาส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ีเป็นปัจจบุนัท่ีสดุ พร้อมกรอกข้อมลูเบือ้งต้นส าหรบัเพ่ือใช้

ในการท านัดหมาย กรณุากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง พร้อมเบอรโ์ทร.ท่ีสามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอร์

โทร.ผู้แทน ยกเว้น ผู้ยื่นค ารอ้งสงูอายมุากๆ หรือเดก็เลก็มากๆ 

- เอกสารต้นฉบบัท่ีเป็นภาษาไทย อาทิ ส าเนาหนังสือรบัรองบริษทั / กิจการร้านค้า, ส าเนาทะเบียนบา้น (กรณี

เดก็), ส าเนาสติูบตัร (กรณีผู้ท่ีอายตุ า่กว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาทะเบียนหย่า, ส าเนาใบเปล่ียน

ช่ือ, ส าเนาใบเปล่ียนนามสกลุ จะต้องถกูแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะบริการท่าน ยกเว้น ส าเนา

หนังสือสญัญาซ้ือขาย/สญัญากู้/สญัญาอาชีพพิเศษท่ีมีเน้ือหาระบเุจาะจง กรณุาใช้บริการศนูยก์ารแปลภาษา

องักฤษ เพ่ือหลีกเล่ียงความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผู้ย่ืนค าร้องจะต้องช าระด้วยตนเอง 

 
o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 
6 เดอืน ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยืน่ค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอยา่งน้อยไมต่ ่ากว่า 3 หน้า   
o หากทา่นเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม ่กรณุาเตรยีมเล่มเกา่ใหด้ว้ยเนื่องจากประวตักิารเดนิทางของทา่นจะ

เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่ค ารอ้งขอวซี่า  



   

o ทา่นทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะ
ไมร่บัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  

 
o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู 

เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเทา่นัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้ง

สแกนรปูลงบนวซี่า (ไมค่วรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้ม

ใสห่มวกหรอืเครือ่งประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสี
หรอืบิก๊อายส ์** 
 

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

กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีทา่นทีส่มรสแลว้  
o ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นชือ่ 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกลุ กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นนามสกลุ 
o ส าเนาใบหยา่ กรณีทา่นทีห่ยา่แลว้  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยมี
รายละเอยีดการเขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน และระบุวนัลางานหรอืระบุวนัทีเ่ดนิทางอยา่งชดัเจน 
(หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซี่า) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุ
ต าแหน่ง, อตัราเงนิเดอืนในปจัจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนา
บตัรประจ าตวัราชการ 1 ชดุ (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซี่า) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพนันาธรุกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอื
รบัรองความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมต่ ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีน

สมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส

พรอ้มแสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีุตรดว้ยกนั 
ควรคดัหนงัสอืชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนคา่ใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรอง
คา่ใชจ้่ายใหแ้กผู่เ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   
(กรณีนี้หากความสมัพนัธไ์มส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธการยืน่ค ารอ้งขอวซี่านี้)   

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



   

o หลกัฐานการเงิน   
-  สเตทเม้นท์จากธนาคารบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั ขอยอ้นหลงั 6 เดอืน และอพัเดทถงึเดอืนปจัจุบนั
ทีส่ดุหรอืไมต่ ่ากว่า 15 วนันบัจากวนันดัหมายยืน่วซี่า พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชี ือ่เจา้ของบญัช ี
- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่มหรอื 1 บญัช ีกรณุาแสดงส าเนาสมดุบญัชอีืน่แนบดว้ยหรอื 

statement บญัชอีืน่รว่มดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝากประจ า เป็นตน้ 
- กรณีรบัรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรอง

คา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบคุวามสมัพนัธเ์พือ่ชีแ้จงต่อสถานทตูอกี 1 ฉบบัดว้ย  
โดยเฉพาะคูส่าม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมดุบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้ก็
ตาม หากมกีารเงนิในบญัชน้ีอย ฝา่ยทีม่กีารเงนิมากกว่าตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท า
จดหมายรบัรองคา่ใชจ้่ายพรอ้มระบุชือ่และความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

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

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหาย
ทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบ
ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพือ่รบัรองแก่
บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตร
เดนิทางไปต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหาย
ทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบ
ฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแกบุ่ตร
ดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะ
เกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบั
แปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝา่ยใดเป็น
ผูด้แูลบุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และ
ถงึแมว้่าทา่นจะถกูปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่ค ารอ้งใหมก่ต็อ้ง
ช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดั
หมายและโปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและ
หากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักล่าวเชน่กนั 
***    กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิ
วซี่าของทา่น เนื่องจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิคา่มดัจ าหรอืทัง้หมด ไมว่่าจะเป็นการช าระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง
บรษิทัฯ จะขอถอืว่าทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยืน่วซี่า ทา่นตอ้งแจง้ความจ านงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า 
แต่หากกรณีทา่นทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางกอ่นก าหนดวนัยืน่วซี่าและทา่นไมส่ามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั 
ทา่นนัน้จะตอ้งมายืน่เดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 



   

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงั
ประเทศตามทีร่ะบุเทา่นัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงค์ในการยืน่
ขอวซี่าทอ่งเทีย่ว ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัร์
ออกเดนิทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และ
ความปลอดภยัของผูเ้ดนิทางเป็นหลกั                   

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

 

กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ย่ืนค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทตูขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

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

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

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมกีารเปลี่ยนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

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

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

     สถานที่ เกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบยีน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 
 

3.   กรณีทา่นที่แตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบยีนหรือไมก่ต็าม กรุณากรอกรายละเอยีดของ คูส่าม-ีภรรยา 

      สาม,ี ภรรยา ช่ือ-นามสกุล........................................................................................................................ 

      วนัเกิด ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานที่ เกิด สาม-ีภรรยา ..................................... 

4.  ที่อยูปั่จจุบนัตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

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



   

     ที่อยูปั่จจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบยีนบา้นใหเ้ขยีนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)....................................... 
 

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

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

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

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กจิการที่ท  านั้นเกี่ยวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชพีอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและที่อยูท่ ี่ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ที่อยูส่ถานที่ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

 ............................................................................................................  รหสัไปรษณยี ์............................. 
  

 ต าแหน่งหนา้ที่ (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

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

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

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที่ ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ช่ือบุคคลที่ ร่วมเดินทางไปดว้ย.......................................................................................................................... 
 

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

 
8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีที่ผา่นมาหรือไม ่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัที่ ) 
    ตัง้แตว่นัที่ ...................................... ถึงวนัที่ ......................................... รวม........... วนั 
   

กรณีที่ทา่นเคยไดว้ซีา่เชงเกน้แลว้ กรุณาระบุสถานทูตที่ออกวซีา่ให ้สถานทูตใด  ..................................................    
     

    ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  
 

   กรณีที่ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัที่ ............................................................... 
 

9.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวซีา่หรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 

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

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มผูีส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 



   

(กรณีที่มผูีส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

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

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

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

 

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


