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ไฮไลทส์วิตเซอรแ์ลนด ์กบั 3 ขนุเขา 8 วนั 

บินตรงซรูคิ ชมน้ําตกไรน ์

เท่ียวลเูซิรน์ ข้ึนเขา Glacier 3000  

ชมทศันียภาพบนเขาโรเชอรเ์ดอเนย ์Rochers de Naye  

ข้ึนเขาพิลาทสุ Pilatus 

ชมศาลาไทยในโลซานน ์เท่ียวมองเทรอซแ์ละ 

เมืองเบิรน์ เมืองหลวงของสวิตเซอรแ์ลนด ์

ชอ้ปป้ิงเมืองซกุ 

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

Hilight Swiss with 3 Mounts  
8 Days 
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ซูริค  เมอืงศนูยก์ลางทางดา้นการคา้และธุรกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
ชาฟฮาวเซ่น ทีต่ ัง้ของน้ําตกไรน์ น้ําตกทีใ่หญ่ทีส่ดุในทวปียโุรป เกดิจากการทีแ่มน้ํ่าไรน์ ซึง่เป็นแมน้ํ่านานาชาตทิีใ่หญ่ทีส่ดุ

ของยโุรปไหลจากตน้น้ําในเทอืกเขาแอลป์ มาบรรจบบรเิวณทีพ่ื้นทีโ่ลกเปลีย่นระดบัจงึกลายเป็นน้ําตกที ่
สวยงามมาก 

Glacier 3000    ยอดเขาสงู 3,000 เมตร สถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดงัอกีแหง่หนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์
Rochers de Naye  ยอดเขามคีวามสงู 2,042 เมตร อยูใ่นเทอืกเขาสวสิแอลป์ สามารถชมววิของเมอืงมองเทรอซ ์ววิของ

ปราสาทชลิยองและทะเลสาบเจนีวา 
มองเทรอซ์  เมอืงสวยทางใตข้องสวสิรมิทะเลสาบเลอมงัค ์เป็นทีต่ ัง้ของปราสาทชลิยอง และมหีลกัฐานในการก่อสรา้งมา

ตัง้แต่ศตวรรษที ่13 
โลซานน์  เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยโบสถท์ีม่สีถาปตัยกรรมแบบโกธคิทีใ่หญ่ทีส่ดุในสวสิ และเป็นเมอืงทีช่าวไทยรูจ้กัดใีนสวสิ 

นอกจากเป็นเมอืงทีป่ระทบัของสมเดจ็ยา่แลว้ ยงัเป็นเมอืงทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงสาํเรจ็
การศกึษาดว้ย 

Pilatus Kulm  ยอดเขาพลิาทุส ทีม่คีวามสงุกวา่ 7,000 ฟุต ซึง่แนวเขาแหง่น้ีทอดตวัยาวคลา้ยมงักรยกัษ์ จงึเป็นทีม่าของโล
โกส้ญัลกัษณ์ของเทอืกเขาแห่งน้ี  

เบิรน์  เมอืงหลวงของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์สรา้งขึ้นเมือ่ 800 ปีทีแ่ลว้ 
ลเูซิรน์ เมอืงสวยทีต่ ัง้อยูร่มิฝ ัง่ทะเลสาบแหง่สีพ่นัธรฐั หรอืเวยีวาลดส์ตรทัซ ีและเป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุ

แหง่หนึง่ในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์  
ซุก Zug  เมอืงเลก็ๆ รมิทะเลสาบทีส่วยงามราวกบัเทพนิยาย ตัง้อยูท่างภาคกลางตอนบนของประเทศ 
 
กาํหนดการเดินทาง  7-14 พ.ค.2563 
 
วนัแรก  7 พ.ค.63 กรงุเทพฯ 
22.00น.  นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร ์สายการบิน Thai 

 Airways  ROW D เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 กาํหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนทาํการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการดาํเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 
วนัทีส่อง 8 พ.ค.63 ซูริค-ชาฟฮาวเซ่น-น้ําตกไรน์-ลเูซิรน์ (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
01.05 น.  ออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG970  
07.50 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค เมอืงเศรษฐกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ นําทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจ

หนงัสอืเดนิทางและตรวจรบัสมัภาระ นําทา่นเดนิทางสู ่ชาฟฮาวเซ่น ท่ีตัง้ของน้ําตกไรน์ ใหท้่านแวะชม
ความสวยงามของน้ําตกไรน์ น้ําตกทีใ่หญ่ทีส่ดุในทวปียโุรป เกดิจากการทีแ่มน้ํ่าไรน์ ซึง่เป็นแมน้ํ่านานาชาติ
ทีใ่หญ่ทีส่ดุของยโุรปไหลจากตน้น้ําในเทอืกเขาแอลป์ มาบรรจบบรเิวณทีพ่ืน้ทีโ่ลกเปลีย่นระดบัจงึกลายเป็น
น้ําตกทีส่วยงามมาก ตวัน้ําตกมคีวามสงู 25 เมตร กวา้ง 150 เมตร มอีายรุาว 14,000 – 17,000 ปี อสิระให้
ทา่นไดช้ื่นชมธรรมชาต ิและถ่ายรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึ จนไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นสูเ่มอืงซรูคิ ใหท้า่น ชม
เมืองซูริค Zurich เมอืงทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในสวสิ และมแีมน้ํ่าลมิมตัเป็นแมน้ํ่าทีใ่หญ่ทีส่ดุ เมอืงซรูคิไมใ่ช่
เมอืงหลวงของประเทศ แต่มชีื่อเสยีงระดบัโลกและเป็นเมอืงศนูยก์ลางทางธุรกจิ ธนาคาร และวฒันธรรมของ
ประเทศอกีดว้ย นําทา่นนัง่รถผ่านชมยา่นเมอืงเก่าลนิเดอรฮ์อฟ ประกอบไปดว้ยโบสถใ์นสมยักลาง สถานที่
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โดดเดน่เหน็จะเป็นมหาวหิารคูบ่า้นคูเ่มอืงโบสถก์รอสมนุเตอร ์Grossmunste Church ซึง่ถอืเป็นเอกลกัษณ์
ของเมอืงซูรคิ ตัง้อยูบ่รเิวณรมิฝ ัง่แมน้ํ่าลมิมตั ปจัจุบนักลายเป็นหน่ึงในสถานทีท่อ่งเทีย่วของซูรคิ  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย นําทา่นเดนิทางต่อสูเ่มืองลเูซิรน์ Lucerne (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เมอืงทอ่งเทีย่วอนัดบั

หน่ึงของสวสิทีห่ลายทา่นอาจจะเคยไปเยอืนมาแลว้ แต่ลเูซริน์กย็งัคงมคีวามสวยงามเหมอืนเดมิ  
นําทา่นชมอนุสาวรียสิ์งโตและถ่ายรปูกบัสะพานไม้ชาเพล สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่14 ประดบั
ตกแต่งบนโครงหลงัคาหน้าจัว่ดว้ยภาพวาดในศตวรรษที ่17 ซึง่ภาพเขยีนเหลา่น้ีเป็นการเลา่เรื่องราวประวตัิ
ความเป็นมาของเมอืงลเูซริน์ โดยมหีอคอยน้ํา Wasserturm ซึง่เดมิใชเ้ป็นทีคุ่มขงันกัโทษและเกบ็เอกสาร
รวมทัง้ของมคีา่ของเมอืงไว ้หอคอยน้ีมลีกัษณะเป็นรปูทรงแปดเหลีย่มทีม่ฐีานเชื่อมตดิอยูก่บัสะพานสรา้งขึน้
ราวปี ค.ศ. 1300สะพานแหง่น้ีเคยถกูไฟไหมไ้ปเมือ่ปี ค.ศ. 1993 แลว้กม็กีารบรูณะใหมจ่นมสีภาพใกลเ้คยีง
ของเดมิ (ภาพวาดดัง้เดมิถกูไฟไหมไ้ปเยอะ) สะพานชาเพลน้ีถอืเป็นสะพานไมท้ีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในยโุรป 
จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ชมเมอืงลเูซริน์หรอืเลอืกซือ้ของฝากของทีร่ะลกึ ** เพ่ือความสะดวกในการ
เลือกซ้ือสินค้าให้ท่านอิสระอาหารคํา่ตามอธัยาศยั **  

  สมควรแก่เวลานดัหมายนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั Ibis Style Luzern City หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทีส่าม 9 พ.ค.63 ลเูซิรน์-ยอดเขากลาเซียร ์3000-เบิรน์-เบียล 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางสูเ่มืองโกลเดอ ปิยง Col Du Pillon (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เมอืงทีต่ ัง้ของ

สถานีกระเชา้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ทีจุ่ผูโ้ดยสารไดถ้งึ 125 คน นําท่านขึน้กระเช้ายกัษ์ขึน้สู่ยอดเขากลาเซียร ์
3000 Glacier 3000 นําทา่นเดนิขา้ม The Peak Walk by Tissot สะพานแขวนทีม่คีวามยาว 107 เมตร 
ขา้มหน้าผาทีร่ะดบัความสงู 3,000 เมตร ทา่นจะไดช้มทศันียภาพทีส่วยงามของเทอืกเขาแอลป์ อนัสวยงาม
แบบกวา้งไกลสดุสายตา ซึง่ทา่นจะไดส้นุกสนาน เพลดิเพลนิและชมววิทวิทศัน์ของทวิเขาโดยรอบทัง้ 360 
องศา อกีทัง้บรเิวณลานหมิะ สามารถทาํกจิกรรมกฬีากลางแจง้ไดอ้ยา่งมากมาย อาท ิการเลน่สก ีสโนว์
บอรด์  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
บ่าย  นําทา่นเดนิทางลงจากยอดเขา จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุเบิรน์ Berne (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30  
  ชัว่โมง) นครหลวงอนังามสง่าของประเทศ เมอืงมรดกโลกอนัลํ้าคา่ทีถ่่ายทอดและอนุรกัษ์มาสูป่จัจุบนั นํา
  ทา่น ชมกรงุเบิรน์ ทีส่รา้งขึน้ในยคุกลางของยุโรป มหีลกัฐานทางประวตัศิาสตรม์ากมาย องคก์ารยเูนสโก้
  ประกาศใหส้ว่นหน่ึงของเมอืงเป็นมรดกโลก ชมยา่นเมอืงเก่าซึง่ปจัจุบนัเตม็ไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบตูคิ เป็น
  ยา่นทีป่ลอดรถยนต ์จงึเหมาะกบัการเดนิทางเทีย่วชมอาคารเก่าอาย ุ200-300 ปี ชมหอนาฬกิาดาราศาสตร ์
  (ไซท้ ์กลอ็คเคน่) อายกุวา่ 800 ปี ทีจ่ะมตุ๊ีกตาออกมา เรงิระบาํใหด้ทุูกๆ ชัว่โมงทีน่าฬกิาตบีอกเวลา ชม 
  ศาลาวา่การเมอืง ในศลิปะแบบโกธคิและชมเบเรน็กราเบน็ หรอื บอ่หม ีสตัวท์ีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงน้ี  
  จากนัน้อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่ชมกรงุเบริน์ถ่ายรปูกบัหอนาฬกิา เลอืกซือ้ของฝากของทีร่ะลกึฝากคนทาง
  บา้น 
คํา่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจนี 
  จากนัน้นําทา่นเดนิทางสูเ่มืองบีลหรือเบียนน์  Biel / Bienne (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี เป็นเมอืง
  ทีต่ ัง้อยูป่ลายสดุทะเลสาบบลีเลอรใ์นรฐัเบริน์ ตวัมอืงในเป็นอนัดบั 2 รองจากกรงุเบริน์ อยูบ่นเขตรอยต่อ 
  เยอรมนักบัฝรัง่เศส การเขยีนชื่อเมอืงจงึตอ้งบอกทัง้สองภาษา ไมว่า่จะเป็นชื่อถนนกต็อ้งม ี2 ภาษาเชน่กนั 
  ซึง่อาคารบา้นเรอืนในเขตเมอืงเก่าถกูอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ีมรีา้นคา้ รา้นอาหารตัง้อยูต่ลอดเพือ่รองรบั 
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  นกัทอ่งเทีย่วทีเ่ขา้มาเยอืน เพือ่นําทา่นเขา้สูท่ีพ่กั Mercure Plaza Biel หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทีสี่ ่  10 พ.ค.63 เบียล-มองเทรอซ-์โลซานน์-ลลัลี ่
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางสู ่เมืองมองเทรอซ ์Montreux เมอืงสวยทางใตข้องสวสิ รมิทะเลสาบเลอมงัค ์(ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) เดนิทางสูส่ถานีรถไฟสาํหรบัขึน้เขา เพือ่นัง่รถไฟขึน้เขา Rochers de Naye 
ยอดเขามคีวามสงู 2,042 เมตร อยูใ่นเทอืกเขาสวสิแอลป์ ซึง่ยอดเขาแหง่น้ีเป็นความทรงจาํอนัดขีองชาว
ไทย ทีเ่มือ่ครัง้ในหลวงรชักาลที ่9 เคยไดเ้สดจ็ขึน้ไปชมทศันียภาพบนยอดเขาแหง่น้ี ใหท้า่นไดช้มววิของ
เมอืงมองเทรอซ ์ววิของปราสาทชลิยองและทะเลสาบเจนีวาอยูเ่บือ้งลา่งผา่นหน้าต่างของรถไฟทีค่อ่ยๆ วิง่
ไต่เขาจนกระทัง่ถงึยอดเขา อสิระใหท้า่นชื่นชมและถ่ายรปูกบัความงดงามของเทอืกเขาแอลป์ตามอธัยาศยั 
จนไดเ้วลาสมควรนําทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงมองเทรอซ ์

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารจนี 
บ่าย นําทา่นชมเมืองมองเทรอซ ์เมอืงตากอากาศรมิทะเลสาบเจนีวาทีม่ชีื่อเสยีงเยา้ยวนใหน้กัทอ่งเทีย่วเขา้มา 
 พกัผอ่น ดว้ยความเงยีบสงบของตวัเมอืงกบับรรยากาศทีส่ดุแสนสบาย นําทา่นชมสวนดอกไมแ้ละรปูป ัน้ของ 

เฟรดดี ้เมอรค์รูี ่นกัรอ้งวงควนีเจา้ของบทเพลง We are the Champion ซึง่ถดัไปเป็น Casino Barrière de 
Montreux โดยตรงขา้มกบัคาสโินคอื Tour d'Ivoire ตกึสงูทีส่ดุของมองเทรอซส์รา้งมาตัง้แต่ปีค.ศ. 1962 มี
จาํนวนชัน้ทัง้หมด 29 ชัน้ ใชเ้ป็นทีพ่กัอาศยัอกีดว้ย และนําท่านแวะถ่ายรปูกบัปราสาทชลิยอง ปราสาทยคุ
กลางทีม่คีวามเก่าแก่กวา่ 1,000 ปี โดยปราสาทถกูสรา้งขึน้ในชว่งสมยัของโดยราชวงศซ์าวอย ซึง่ถอืไดว้า่
เป็นอญัมณีทางประวตัศิาสตรข์องสวติเซอรแ์ลนด ์ในอดตีปราสาทแหง่น้ีถกูสรา้งขึน้เพือ่เป็นจุดควบคุมการ
เดนิทางของนกัเดนิทางและขบวนสนิคา้ทีจ่ะสญัจรผา่นไปมาจากเหนือสูใ่ตห้รอืจากตะวนัตกสูต่ะวนัออกของ
สวติเซอรแ์ลนด ์จากนัน้นําทา่นเดนิทางต่อสู ่เมืองโลซานน์ Lausanne เมอืงสาํคญัแหง่หน่ึงของชาวไทย
เป็นเมอืงทีป่ระทบัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ปรมนิทรมหาภมูพิลอดุลยเดช รชักาลที ่9 ในวยัเยาว ์ 
(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี นําทา่นชมววิของตวัเมอืงเก่าของ โลซานน์ บนเนินเขาทีต่ ัง้ของมหา
วหิารแหง่เมอืงโลซานน์โบสถท์ีส่รา้งในสถาปตัยกรรมแบบโกธคิทีใ่หญ่ทีส่ดุในสวสิ ผา่นชมโบสถน์อรท์เทรอ
ดาม, โบรวิาจพาเลส, ศาลาวา่การและโบสถเ์ซน้ตฟ์รานซสิ ถ่ายรปูกบั ศาลาไทย Thai Pavilion ทีร่ฐับาล
ไทยสง่ไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมอืงโลซานน์ ตัง้อยูใ่นสวนสาธารณะทีม่รีปูป ัน้ลงิ 3 ตวั ปิดห ูปิดปาก ปิด
ตา อนัเป็นสถานทีท่รงโปรดของในหลวงเมือ่ทรงพระเยาว ์  

คํา่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจนี 
  จากนัน้นําทา่นเขา้สูท่ีพ่กั Hotel B&B Lully 3 Lakes หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห้่า  11 พ.ค.63 ลลัลี-่เครียนส-์Mt.Pilatus-ซุก-ซูริค 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงเครยีนส ์Kriens (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง)  ทีต่ ัง้ของสถานีรถไฟ  
  Alpnachstad เพือ่นําทา่นขึน้รถไฟทีไ่ดช้ื่อวา่เป็น รถไฟฟันเฟืองไต่เขาท่ีชนัท่ีสดุในโลก World Steepest 
  Cog Wheel Railway รถไฟน้ีเปิดใหบ้รกิารมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1889 ซึง่ในอดตีใชห้วัรถจกัรไอน้ําในการขบั 
  เคลื่อน แต่ปจัจุบนัใชร้ะบบไฟฟ้า กบัความสงูชนั 45 องศา พรอ้มชมทศันียภาพทีง่ดงามดว้ยธรรมชาต ิ
  ตระการตาของแนวปา่สนและหมอกปกคลุมสวยงาม (กรณีทีร่ถไฟฟนัเฟืองปิดจะปรบัเปลีย่นใหท้า่นเดนิทาง
  ขึน้สูย่อดเขาดว้ยกระเชา้หรอืเคเบิล้คารแ์ทน ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในวนันัน้ๆ) จนถงึสถานีปลายทาง  
  Pilatus Kulm บนยอดเขาพิลาทสุ ทีม่คีวามสงุกวา่ 7,000 ฟุต ซึง่แนวเขาแหง่น้ีทอดตวัยาวคลา้ยมงักร 
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  ยกัษ์ จงึเป็นทีม่าของโลโกส้ญัลกัษณ์ของเทอืกเขาแหง่น้ี พรอ้มใหเ้วลาทา่นชมทวิทศัน์บนยอดเขา หาก 
  อากาศเปิดสามารถชมววิของเมอืงลเูซริน์ไดโ้ดยรอบอกีดว้ย 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนับนยอดเขา Pilatus Kulm  
บ่าย นําทา่นเดนิทางลงจากยอดเขาพลิาทุส ดว้ยกระเชา้ไฟฟ้าจนถงึสถานี Kriens จากนัน้นําทา่นเดนิทางต่อสู่

เมืองซุก Zug (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี เมอืงเลก็ๆ รมิทะเลสาบทีส่วยงามราวกบัเทพนิยาย 
ตัง้อยูท่างภาคกลางตอนบนของประเทศ นําทา่นชมเมอืงชมหอนาฬกิา Clock Tower แลนดม์ารก์ทีส่าํคญั
แหง่หน่ึงของเมอืง ดว้ยความสงูของหอถงึ 52 เมตรและความโดดเดน่ ของหลงัคาซึง่เป็นสน้ํีาเงนิขาวโดด
เดน่ตดักบัสหีลงัคาสน้ํีาตาลของบา้นเมอืงสวยงามอยา่งยิง่ นําทา่นแวะชมและถ่ายรปูกบัโบสถเ์ซนท์
ออสวอรล์ St.Oswald's Church โบสถศ์กัดิส์ทิธิท์ีส่าํคญัของเมอืง ตวัโบสถส์รา้งขึน้ตัง้แต่ ค.ศ. 1478 ใชเ้วลา
การก่อสรา้งนานถงึ 6 ปี ถอืเป็นหน่ึงในสถาปตัยกรรมทีส่าํคญัทีส่ดุในชว่งโกธคิตอนปลายแหง่หน่ึงใน
สวติเซอรแ์ลนด ์นอกจากน้ีชาวสวสิยงัมคีวามเชื่ออกีวา่ ถา้ใครมเีรือ่งทุกขร์อ้นใดๆ หรอืเจบ็ปว่ย ถา้ไดม้าขอ
พรกบัโบสถแ์ห่งน้ี จะชว่ยบรรเทาใหด้ขีึน้อยา่งรวดเรว็ นําทา่นเขา้ชมรา้นทาํทองทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุในยโุรป ของ
ครอบครวั Lohri เปิดทาํการตัง้แต่สมยัศตัวรรตที ่16 ภายในตวัอาคารมกีารตกแต่งในรปูแบบสถาปตัยกรรม
สมยัจกัวรรดนิโปเลยีน มซุีม้ประตแูละเสาโรมนั มรีปูป ัน้และจติรกรรมฝาผนงั ดว้ยการวาดลายหนิอ่อนดว้ย
มอื ในปี 1971 ไดเ้ปิดรา้นน้ีเป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะลํ้าคา่และเครือ่งประดบัหายาก และบางชิน้มเีพยีงชิน้เดยีว
ในโลก มเีวลาใหท้า่นเดนิชื่นชมอาคาร งานศลิปะลํ้าคา่และเครือ่งประดบัหายากแลว้ ในสว่นของ Lohri 
Store ยงัมนีาฬกิาชัน้นําระดบัโลกใหท้า่นเลอืกซือ้เลอืกชมอาท ิเชน่ Patek Philippe, Franck Muller Cartier 
, Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ 
อสิระใหท้า่นเลอืกชมและชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั สมควรแก่เวลานําทา่นเดนิทางสู ่เมืองซูริค Zurich เมอืงที่
ใหญ่ทีส่ดุในประเทศ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี  

คํา่  รบัประทานอาหารคํ่า ณ ภตัตาคารจนี 
 นําทา่นเขา้สูท่ีพ่กั Park Inn by Radisson Zurich Airport หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
 
วนัทีห่ก  12 พ.ค.63 ซูริค-บาเซิล-ซูริค 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบาเซลิ Basel (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) เป็นเมอืงทีม่ปีระชากร

หนาแน่นเป็นอนัดบัที ่3 ของประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์ตัง้อยูท่างดา้นตะวนัตกเฉียงเหนือของประเทศรมิฝ ัง่
แมน้ํ่าไรน์ และยงัเป็นเมอืงเก่าทีม่อีายกุวา่ 2,000 ปี เมอืงน้ีเคยเป็นเมอืงทีอ่ยูใ่นเขตการปกครองของ
อาณาจกัรโรมนัและเคยถกูเรยีกวา่ "บาซเิลยี" ในภาษาละตนิ และในปี ค.ศ.1225-1226 มกีารสรา้งสะพาน
ขา้มแมน้ํ่าไรน์โดยบชิอป เฮนรคิ วอน ทนู ซึง่ถอืวา่เป็นโครงการขนาดใหญ่ในสมยันัน้ นําทา่นแวะถ่ายรปูกบั
สะพานขา้มน้ําไรน์ Mittlere Rhein Brücke, โบสถบ์าเซลิ Basel Munster ศาลาวา่การเมอืง Rathaus, 

  Basel's Town Hall นําทา่นเดนิทางสูจ่ตุัรสัมนุสเ์ตอรป์ลาส Münsterplatz จตุัรสัใจกลางเมอืงเก่าแหง่บาเซลิ 
อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่และเกบ็ภาพความสวยงามของเมอืงเก่าแหง่สวติเซอรแ์ลนดท์ีม่อีายกุวา่ 2,000 ปี
แหง่น้ี  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย นําทา่นเดนิทางกลบัสูน่ครซูริค Zurich (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) นําทา่นถ่ายรปูกบัโบสถฟ์

รอมนุสเตอร ์สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.853 โดยกษตัรยิเ์ยอรมนัหลุยส ์ใชเ้ป็นสาํนกัแมช่ทีีม่กีลุม่หญงิสาวชนชัน้สงู
จากทางตอนใตข้องเยอรมนัอาศยัอยู ่นําทา่นสูจ่ตุัรสัปาราเดพลาทซ ์เป็นจตุัรสัเก่าแก่ทีม่มีาตัง้แต่สมยั
ศตวรรษที ่17 ปจัจุบนัเป็นชุมทางรถรางทีส่าํคญัของเมอืงและยงัเป็นศนูยก์ลางการคา้ของยา่นธุรกจิ 
ธนาคาร สถาบนัการเงนิทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศ อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิชมเมอืง ถ่ายรปูทะเลสาบซูรคิ รวมถงึ
เลอืกซือ้สนิคา้ 
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 แบรนดแ์นมของทีร่ะลกึตามอธัยาศยัจากยา่นถนนคนเดนิบาหน์ฮอฟสตราสเซ่ ทีท่อดยาวจากตวัเมอืงเก่า
จนถงึทะลสาบซูรคิ **เพ่ือความสะดวกในการเดินชมถ่ายรปูและเลือกซ้ือสินค้าต่างๆ อิสระให้ท่าน
รบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั** 

 สมควรแก่เวลานดัหมายนําทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพ่กั Park Inn by Radisson Zurich Airport หรอืระดบั
เทยีบเทา่ 

 

วนัทีเ่จด็  13 พ.ค.63 ซูริค-สนามบิน (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
  สมควรแก่เวลาใหท้า่นเชค็เอ๊าทจ์ากทีพ่กัพรอ้มนําทา่นออกเดนิทางสู ่สนามบินซูริค 
13.30 น.  ออกเดินทางจากนครซูริค โดยสายการบิน Thai Airways เท่ียวบินท่ี TG971 
 

วนัทีแ่ปด 14 พ.ค.63 สนามบินสวุรรณภมิู  
05.30 น.  เดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมิู โดยสวสัดิภาพ... 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรือต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 กาํหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนทาํการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการดาํเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

 
รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ  
ท่ีไม่คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ และหากท่ีพกัตามรายการไม่ได้รบัการยืนยนั  

บริษทัฯ ขอทาํการเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัหรือเมอืงใกล้เคียงให้  
ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 
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อตัราค่าเดินทาง  7-14 พ.ค.2563 
   

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

ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 57,500 38,900 

เดก็อายตุํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 55,500 38,900 
เดก็อายตุํ่ากวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น เสรมิเตยีง 53,500 36,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 8,300 8,300 

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

เรียกเกบ็และชาํระพร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้าย 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน้ํามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุํา่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

 
หมายเหต ุ
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจาํนวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จาํนวนไม่ตํา่กว่า 25 ท่าน และจะต้องชาํระมดัจาํ หลงัจาก

ยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 การดาํเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการ

จดัเตรียมเอกสารสาํหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการ
ดาํเนินการขอวีซ่าและทกุท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทตูพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิวมือ 

 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ ชาํระค่าธรรมเนียมในการทาํตัว๋อยู่ต่อท่ีสนามบินเดิมได้ไม่เกิน 7 วนั นับจากวนัท่ี
เดินทางออกจากต้นทาง ค่าธรรมเนียม 4,500 บาทต่อท่าน แต่ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัในวนันัน้ๆ จะสามารถยืนยนัการ
เดินทางได้ และการย่ืนวีซ่าจะต้องแยกย่ืนวีซ่าเด่ียว ประกนัต่างๆ ผูเ้ดินทางจะต้องซ้ือเพ่ิมเติมเพ่ือให้ครอบคลมุ
กบัวนัท่ีเดินทาง ซ่ึงค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีไม่รวมในราคาทวัร ์

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋โดยสารแล้ว แล้วเดินทางไม่พร้อมหมู่คณะ ตรวจสอบตารางการเดินทางของท่านว่ามีการพาํนักอยู่
ในประเทศอ่ืนมากกว่าในประเทศสวิตเซอรแ์ลนดห์รือไม่ หากมีและระยะเวลาในการพาํนักนานกว่าในเขตประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนด ์ท่านจะต้องดาํเนินการย่ืนวีซ่าท่ีประเทศนัน้ๆ แทน โดยท่านจะต้องดาํเนินการด้วยตนเอง โดย
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการย่ืนวีซ่าประเทศนัน้ๆ ไม่ได้รวมในราคาทวัรเ์ช่นเดียวกนั 
 

อตัราน้ีรวมบริการ 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบัโดยสายการบนิ Thai Airways เสน้ทาง กรงุเทพฯ-ซรูคิ-กรงุเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 คา่โรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองทา่นต่อหน่ึงหอ้ง) 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ, คา่อาหารและเครือ่งดื่มตามรายการ 
 คา่รถรบัสง่ระหวา่งนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 คา่ภาษสีนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี
 คา่บรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ  ทีค่อยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 คา่ประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท สาํหรบัซึง่เดก็อายตุํ่ากวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่อายเุกนิ 75 ปี 

วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะคา่รกัษาพยาบาลเทา่นัน้ ไมไ่ดร้วมถงึคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ อนัเกดิจากอุบตัเิหตุ อาท ิคา่ตัว๋
โดยสาร, คา่ทีพ่กั, คา่อาหารหรอือื่นๆ ทัง้น้ีเป็นไปตามเงือ่นไขของบรษิทัประกนัฯ) 
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 คา่ภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่ 6 
ธ.ค.2562 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่น้ํามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารชาํระเพิม่ตามกฏและเงือ่นไขของ
สายการบนิ   
 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 คา่น้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัต่อทา่น) 
 คา่ธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 คา่บรกิารพนกังานยกกระเป๋าทุกแหง่ 
 คา่ธรรมเนียมการยืน่วซี่าเชงเกน้และบรกิารดา้นเอกสารนดัหมายและงานวซี่า ทา่นละ 3,900 บาท เรยีกเกบ็และชาํระพรอ้ม

คา่ทวัรง์วดสดุทา้ย 
 คา่ทปิพนกังานขบัรถ,คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่และคา่ทปิหวัหน้าทวัร ์เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 1,800 บาท เรยีกเกบ็

และชาํระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสดุทา้ย 
 คา่น้ําดื่มระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน้ําดื่มระหวา่งทวัร)์  
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เชน่ คา่เครือ่งดื่มและคา่อาหารทีส่ ัง่เพิม่เองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี หรอื

คา่ใชจ้า่ยอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้โดยมไิดค้าดหมายหรอืคา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 คา่ทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 คา่ประกนัภยัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์
 ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 

 
การชาํระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหน่ึงทา่น สาํหรบัการจองทวัรส์ว่นทีเ่หลอืจะ
ขอเกบ็ทัง้หมดก่อนเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัทาํการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดัจาํทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วนัทาํการแต่ไมเ่กนิ 90 วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจาํคา่ตัว๋โดยสารของทา่น

นัน้ๆ (เงือ่นไขคา่มดัจาํตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกวา่ 45 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจาํทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยืน่วซี่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งชาํระคา่มดัจาํ 20,000.- บาท และคา่วซี่าตามทีส่ถานทตู

เรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซี่าผา่นแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตัว๋โดยสารเครือ่งบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจาํ  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ทวัรท์ัง้หมด  
 
หมายเหต ุ 
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
 กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุทาํใหก้ารเดนิทางไมส่ามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อวา่สามารถคนืเงนิได ้ 

 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบและชดเชยคา่เสยีหาย เน่ืองจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุทาํให้
ไมส่ามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามกาํหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

 บรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มนําเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไมอ่าจคนืเงนิใหท้า่นได ้ไมว่า่จาํนวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 
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 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่าํนกัอยูใ่นประเทศไทย 
 บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิกาํหนด รวมถงึไมร่บัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิลา่ชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น้ําหนกัของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้ํ่ากวา่มาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่บัภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในน้ําหนกัสว่นที่
เกนิ 

 ทา่นทีม่อีาการ แพอ้าหาร, มปีญัหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึทา่นทีต่อ้งการความชว่ยเหลอืและการ
ดแูลเป็นพเิศษ อาท ิทา่นทีต่อ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตัง้แต่เริม่จอง
ทวัร ์เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไมไ่ดร้บัความ
สะดวกสาํหรบัผูท้ีม่ปีญัหาขา้งตน้  

 ในประเทศต่างๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รือ่งการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่างๆ จะมขีอ้กาํหนดทีช่ดัเจน
ในเรือ่งการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

 กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอาย ุมโีรคประจาํตวั ไมส่ะดวกในการเดนิทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ทา่นและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของทา่นเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทัง้ปี หรอืกาํหนดลว่งหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักลา่วตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดทาํการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ลว่งหน้า หรอื การเปิดรบัจองผา่นทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไมส่ามารถจองผา่นระบบดงักลา่วได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพือ่ใหท้า่นไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักลา่วใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
คา่เขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงือ่นไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารลา่ชา้ หรอื เหตุหน่ึงเหตุใดใน
ระหวา่งการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้า่นไมส่ามารถเขา้ชมสถานทีด่งักลา่วได ้ทางบรษิทัฯ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ทา่น 
เน่ืองจากไดช้าํระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

 หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นชว่งอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นชว่งวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์
 

ข้อมลูเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไมต่ดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่เีครือ่งปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบทีม่อุีณหภมูติํ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไมม่อ่ีาง

อาบน้ํา ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 

ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 15 วนั 

- ผูย่ื้นคาํร้องต้องแสดงตวัและสแกนน้ิวมือ ณ วนันัดหมายย่ืนคาํร้องท่ีศนูยย่ื์น 

- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทตูและศนูยย่ื์น 

- รปูถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องทาํการถ่ายใหม่ท่ีศนูยย่ื์น โดยผูย่ื้นคาํร้องต้องชาํระเงินค่าถ่ายรปูด้วยตนเอง 

- การถ่ายสาํเนาเอกสารใดๆ ผูย่ื้นคาํร้องชาํระเงินด้วยตนเอง 

- ผูย่ื้นคาํร้อง กรณุาส่งสาํเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ีเป็นปัจจบุนัท่ีสดุ พร้อมกรอกข้อมูลเบือ้งต้นสาํหรบัเพ่ือใช้ในการ

ทาํนัดหมาย กรณุากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง พร้อมเบอรโ์ทร.ท่ีสามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอรโ์ทร.ผูแ้ทน 

ยกเว้น ผูย่ื้นคาํร้องสงูอายมุากๆ หรือเดก็เลก็มากๆ 

- เอกสารต้นฉบบัท่ีเป็นภาษาไทย อาทิ สาํเนาหนังสือรบัรองบริษทั / กิจการร้านค้า, สาํเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเดก็), 

สาํเนาสติูบตัร (กรณีผูท่ี้อายตุํา่กว่า 20 ปี), สาํเนาทะเบียนสมรส, สาํเนาทะเบียนหย่า, สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ, สาํเนาใบ

เปล่ียนนามสกลุ จะต้องถกูแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะบริการท่าน ยกเว้น สาํเนาหนังสือสญัญาซ้ือ

ขาย/สญัญากู้/สญัญาอาชีพพิเศษท่ีมีเน้ือหาระบเุจาะจง กรณุาใช้บริการศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพ่ือหลีกเล่ียง

ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผูย่ื้นคาํร้องจะต้องชาํระด้วยตนเอง 

 
o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ตํา่กว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ตํ่ากวา่ 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยืน่คาํรอ้งขอทาํหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหมท่ีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าวา่งสาํหรบัวซี่าอยา่งน้อยไมต่ํ่ากวา่ 3 หน้า   
o หากทา่นเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเลม่ใหม ่กรณุาเตรยีมเลม่เก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของทา่นจะเป็น

ประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่คาํรอ้งขอวซี่า  
o ทา่นทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่าํเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

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

สแกนรปูลงบนวซี่า (ไมค่วรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครือ่งประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อายส ์** 
 

o สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประจาํตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุํา่กว่า 20 ปี  
- ใชส้าํเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายนุ้อยกวา่ 20 ปี และยงัศกึษาอยูถ่งึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอสาํเนาสตูบิตัรดว้ยและกรณุา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ทาํงาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์ือถือ  
o สาํเนาทะเบยีนสมรส กรณีทา่นทีส่มรสแลว้  
o สาํเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นชื่อ 
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o สาํเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีทา่นทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล 
o สาํเนาใบหยา่ กรณีทา่นทีห่ยา่แลว้  
 
o หนังสือรบัรองการทาํงาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 

- กรณีลกูจ้าง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัทีท่าํงานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ทาํงาน, อตัราเงนิเดอืน, ตาํแหน่งงาน และระบุวนัลางานหรอืระบุวนัทีเ่ดนิทางอยา่งชดัเจน (หนงัสอืรบัรองการ
ทาํงานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซี่า) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการทาํงานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุตาํแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปจัจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ทาํงานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ สาํเนาบตัรประจาํตวั
ราชการ 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองการทาํงานออกมาไมเ่กนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยืน่วซี่า) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื สาํเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไมต่ํ่ากวา่ 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงสาํเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้น้ีเพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บุีตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนคา่ใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองคา่ใชจ้า่ย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีน้ีหาก
ความสมัพนัธไ์มส่ามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ทา่นอาจถกูปฏเิสธการยื่นคาํรอ้งขอวซี่าน้ี)   

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

o หลกัฐานการเงิน   
-  สเตทเม้นทจ์ากธนาคารบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั ขอยอ้นหลงั 6 เดอืน และอพัเดทถงึเดอืนปจัจุบนัทีส่ดุ
หรอืไมต่ํ่ากวา่ 15 วนันบัจากวนันดัหมายยืน่วซี่า พรอ้มสาํเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัช ี
- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เลม่หรอื 1 บญัช ีกรณุาแสดงสาํเนาสมดุบญัชอีื่นแนบดว้ยหรอื statement 

บญัชอีื่นรว่มดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิฝากประจาํ เป็นตน้ 
- กรณีรบัรองคา่ใชจ้า่ยใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และทาํจดหมายรบัรองคา่ใชจ้า่ย

ใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบุความสมัพนัธเ์พือ่ชีแ้จงต่อสถานทตูอกี 1 ฉบบัดว้ย  โดยเฉพาะคู่
สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสีาํเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิใน
บญัชน้ีอย ฝา่ยทีม่กีารเงนิมากกวา่ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และทาํจดหมายรบัรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้ม
ระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูลาํเนา  

 
o กรณีเดก็อายตุํา่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 
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- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพือ่รบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝา่ยใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่
ทา่นจะถกูปฏเิสธวซี่า สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยืน่คาํรอ้งใหมก่ต็อ้งชาํระคา่ธรรมเนียม
ใหมทุ่กครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วเชน่กนั 
***    กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซี่าแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซี่าของ
ทา่น เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมือ่ทา่นไดช้าํระเงนิคา่มดัจาํหรอืทัง้หมด ไมว่า่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหวา่งการยืน่วซี่า ทา่นตอ้งแจง้ความจาํนงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีทา่นทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนกาํหนดวนัยืน่วซี่าและทา่นไมส่ามารถนําหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ทา่นนัน้จะตอ้งมา
ยืน่เดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามกาํหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปทอ่งเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเทา่นัน้ การปฏเิสธวซี่าอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยืน่วซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยืน่ขอวซี่าทอ่งเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                   

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนนําเอกสารส่ง
ย่ืนคาํรอ้งขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรอืสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ
เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าใหม่ 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบรอ้ย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการทาํเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

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

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมกีารเปลี่ยนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

     หมายเลขหนังสือเดินทาง ...................................................  วนัเดือนปี เกดิ ................................................. 

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

     สถานที่ เกดิ ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

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

3.   กรณีทา่นที่แตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบยีนหรือไมก่ต็าม กรุณากรอกรายละเอยีดของ คูส่าม-ีภรรยา 

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

      วนัเกดิ ของสาม-ีภรรยา ................................................  สถานที่เกดิ สาม-ีภรรยา ..................................... 

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

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

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

 

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

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

5.  ช่ือสถานที่ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กจิการที่ทาํน้ันเกี่ยวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชพีอสิระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและที่อยูท่ ี่ทาํงานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ที่อยูส่ถานที่ทาํงาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

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

 ตาํแหน่งหนา้ที่ (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

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

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

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

 

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

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

 
8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีที่ผา่นมาหรือไม ่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัที่) 

    ตัง้แตว่นัที่   ......................................   ถึงวนัที่   .........................................      รวม   ........... วนั 

    ไดร้ับวซีา่จากสถานทูตใด ..................................................................................................... 

   

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

 

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

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

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

10.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มผูีส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 
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(กรณีที่มผูีส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

 

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

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

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

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

 
 
 
 
 

 
 

 


