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รหสัโปรแกรม : 11959 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
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เดนิทางโดยสายการบนิไทย Thai Airways สายการบนิระดบั 5 ดาว 
1 ใน 10 สายการบนิทีด่ที ีส่ดุในโลก จาก Skytrax World Airline Awards 2018 

บนิตรงสูท่วปียุโรป ไมแ่วะเปลีย่นเครือ่ง พรอ้มสะสมไมลไ์ด ้50 %  
น า้หนกักระเป๋า 30 กโิลกรมั บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรงุเทพฯ แตล่ะกรุ๊ปนัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง 
หากทา่นตอ้งการจองต๋ัวเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กบัเจา้หนา้ทีก่อ่น กรณุาเลอืกซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศ
ประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ  
การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เน่ืองจากสายการบนิพจิารณาสถานการณแ์ลว้วา่  
อยูน่อกเหนือความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภัย เป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยู ่เหนือความควบคมุของบรษัิท 
ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆไดใ้นทกุกรณี 

 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่1 ทา่น 
พักหอ้งละ 2-3 

ทา่น 

เด็กต า่กวา่ 12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 
ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัหอ้งเดีย่ว 

::เด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น คดิราคาผูใ้หญ:่: 

08 – 14 เม.ย. 62 (วนัสงกรานต)์ 63,990 61,990 13,000 

13 – 19 พ.ค. 62 55,990 53,990 13,000 

** เด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ราคา 15,000 บาท** 

ราคาขา้งตน้ไมร่วมคา่วซี่า ทา่นละ 4,000 บาท 
(กรณุาส ารองทีน่ ัง่ลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 1 เดอืน เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซี่า) 

วนัที ่1       กรุงเทพฯ  

22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิเคานเ์ตอร ์D ประตู 3-4 

ของสายการบนิไทย พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

01.05 น.  ออกเดนิทางสู ่ซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยเทีย่วบนิที ่TG970 
บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 

 

สายการบนิไทย  Thai Airways (TG) 

ขาไป TG970 BKK -  ZRH 01.05 – 07.50 

ขากลบั TG941 MXP - BKK 14.05 – 05.55 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วนัที ่2 
      ซูรคิ – ลูเซริน์ – สะพานไม ้ชาเปล – อนุสาวรยีรู์ปสงิโตหนิแกะสลกั – ชอ้ปป้ิง –  

      กรุงเบริน์ – ชมเมอืง – หอนาฬกิาแหง่เบริน์ – บอ่หม ี– โลซานน ์

07.50 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตซูิรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์หลงัผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศลุกากร พรอ้มรับกระเป๋าสมัภาระแลว้ น าท่านเดนิทางสู ่ลูเซริน์ (Lucerne) ระยะทางประมาณ 65.6
กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 55 นาท ีเมอืงตากอากาศทีส่วยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ของสวสิเซอรแ์ลนด ์ 
น าท่านชม สะพานไม ้ชาเปล (Chapel bridge) สะพานทีส่รา้งขึน้เพือ่ขา้มแม่น ้ารอยส ์มอีายุมากกวา่ 600 

ปี และเป็นสะพานไมท้ีเ่กา่แกท่ีส่ดุในยุโรป และถ่ายภาพกบั อนุสาวรยีร์ปูสงิโตหนิแกะสลกั (The Lion 
Monument) อนุสาวรยีท์ีเ่ป็นสญัลกัษณแ์ห่งความกลา้หาญและเสยีสละ สรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิดท่หาร
สวสิทีเ่สยีชวีติจากการปกป้องพระราชวงัพระราชวงัตยุ เลอรยี ์ของฝรั่งเศส  
และอสิระใหท้่าน เดนิเลน่ชมบรรยากาศยา่นเมอืงเกา่ ทีง่ดงามหรอื เดนิเลอืกซือ้สนิคา้ชือ่ดงัของสวสิ 

อาท ินาฬกิา, มดีพกทหารสวสิ, ช็อคโกแลต ฯลฯ ตามอธัยาศยัจนถงึเวลานัดหมาย 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

กลางวนั อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาชมเมอืงและชอ้ปป้ิงของทา่น 
 ไดเ้วลาสมควร น าท่านเดนิทางสู ่กรงุเบริน์ (Bern) ระยะทางประมาณ 113 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ีเมอืงหลวงของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์กอ่ตัง้ขึน้ตัง้แตใ่นปี ค.ศ. 1191 
ลอ้มรอบดว้ยแม่น ้าอาเร ในอดตีเคยเป็นสว่นหนึง่ของจักรวรรดโิรมันอนัศกัดิส์ทิธิ ์กรุงเบริน์ไดร้ับการยกย่อง
ใหเ้ป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโก (UNESCO) และยงัถูกจัดอนัดบัอยู่ 1 ใน 10 ของเมอืงทีม่คีณุภาพ
ชวีติทีด่ทีีส่ดุของโลกอกีดว้ย 

น าท่านชมย่านเมอืงเกา่ ชมสถานทีส่ าคญัของเมอืง และชม ซทึกลอกเกอ (Zytglogge) หรอื 
หอนาฬกิาทีม่มีาตัง้แตใ่นสมัยยุคกลาง ถูกสรา้งขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่13 ปัจจุบันเป็นหนึง่ในสญัลกัษณท์ีม่ี
ชือ่เสยีงมากทีส่ดุของกรงุเบริน์ แลว้น าท่านชม บอ่หมแีหง่เบริน์ ซึง่เป็นทีม่าของชือ่เมอืงและยังเป็นโลโก ้

หรอืสญัลกัษณป์ระจ าเมอืงอกีดว้ย 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู ่โลซานน ์(Lausanne) ระยะทางประมาณ 101 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ีเมอืงรมิทะเลสาบเลอม็อง เมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรย์าวนานมาตัง้แตยุ่คกลาง และ
ยังคงความงดงามมาจวบจนปัจจบุัน อกีทัง้เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัตอ่ปวงชนชาวไทย เพราะเคยเป็น

สถานทีป่ระทบัของสมเด็จย่า และในหลวงรัชกาลที ่8 และรัชกาลที ่9 เมือ่ครัน้ทรงพระเยาว ์
 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (1)  
พเิศษ... เมนูฟองดู อาหารประจ าชาต ิตน้ต ารบัจากสวติเซอรแ์ลนด ์
พัก ณ โรงแรม Novotel Lausanne Bussigny หรอืในระดบัเดยีวกนั 
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วนัที ่3 

      โลซานน ์– มหาวทิยาลยัโลซาน – อดตีสถานทีป่ระทบัของราชนกิุลมหดิล    

      – โรงแรมโบรวิาจ – ศาลาไทยเฉลมิพระเกยีรต ิ– ทะเลสาบ เลอม็อง – ปราสาทชลิยอง – 

      แทสช ์– น ัง่รถไฟสูเ่ซอรแ์มท 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (2) 
น าท่านผ่านชม มหาวทิยาลยัโลซาน (Université de Lausanne) กอ่ตัง้มาตัง้แตปี่ ค.ศ.1537 เป็น

สถาบันในระดบัอดุมศกึษาของราชสกลุมหดิล โดยสมเด็จพระเจา้พีน่างเธอฯ ทรงศกึษาทางดา้นวชิาเคม,ี 
รัชกาลที ่8 ทรงศกึษาดา้นนติศิาสตร ์และรัชกาลที ่9 ทรงเลอืกเรยีนวทิยาศาสตร ์แตเ่มือ่ท่านเสด็จขึน้
ครองราชสมบัต ิทรงเปลีย่นมาเรยีนรฐัศาสตร ์นติศิาสตรแ์ละเศรษฐศาสตรแ์ทน 

 และน าท่านชม แฟลตเลขที ่16 ถนนทสิโซ (No.16 at Avenue Tissot) เคยเป็นสถานทีป่ระทบัของ
สมเด็จย่า พรอ้มทัง้พระพีน่างเธอฯ, รัชกาลที ่8 และรัชกาลที ่9 ในวยัเยาว ์โดยบรเิวณโรงรถของแฟลตแห่งน้ี 
เป็นทีห่ัดจักรยานของรชักาลที ่8 และรัชกาลที ่9 

 น าท่านชม โรงแรมโบรวิาจ (Beau-Rivage Palace) ทีป่ระทับของพระบรมราชชนกกบัสมเด็จพระศร ี

นครนิทราบรมราชชนนี หลงัทรงอภเิษกสมรส และเดนิทางมายุโรปเพือ่ฮนันีมูนและศกึษางานทางดา้น
การแพทยแ์ละสาธารณสขุ 

  

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 น าท่านถ่ายภาพกบั ศาลาไทยเฉลมิพระเกยีรต ิ(Thai Pavilion) สรา้งขึน้ในวโรกาสทีร่ัชกาลที ่9 ทรง

ครองศริริาชสมบัตคิรบ 60 ปี พรอ้มกบัความพันธท์างการทูตระหวา่งไทยและสวติเซอรแ์ลนด ์จัดสรา้งโดย
รัฐบาลไทย โดยมสีมเด็จพระเทพฯ เสด็จประกอบพธิเีปิดศาลาอย่างเป็นทางการ  

 แลว้น าท่านชมบรเิวณรมิ ทะเลสาบ เลอม็อง (Lac Leman) ทีม่แีนวทวิเทอืกเขาแอลป์ตัง้ตระหง่านเป็น

ฉากหลงั โดยรัชกาลที ่8 และรัชกาลที ่9 ทรงใชเ้ป็นสถานทีพ่ักผ่อนและทรงเรอืใบและกรรเชยีงเรอืใน
ทะเลสาบแห่งน้ี 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (3)   
 น าท่านแวะชม ปราสาทชลิยอง (au de Chillon) ปราสาททีย่ืน่ออกไปในทะเลสาบเลอม็อง จงึมี
บรรยากาศทีส่วยงาม สรา้งโดยท่านดยุคแห่งซาวอย ตัง้แตส่มัยครสิตศ์วรรษที ่11 สรา้งขึน้เพือ่ใชค้วบคมุ
เสน้ทางการสญัจร 
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 แลว้น าท่านเดนิทางสู ่แทสช ์(Täsch) ระยะทางประมาณ 136 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  
1 ชัว่โมง 45 นาที เมอืงเล็กๆ ท่ามกลางหุบเขา เปรยีบเสมอืนเมอืงหนา้ดา่นของ เซอรแ์มท  
และน าท่านเปลีย่นบรรยากาศ น ัง่รถไฟเขา้สู ่เซอรแ์มท (Zermatt) หนึง่ในเมอืงตากอากาศทีส่วยงาม
ทีส่ดุของสวติเซอรแ์ลนด ์ตัง้อยู่กลางหุบเขาซึง่เป็นเมอืงทีไ่ดร้ับการยกย่องวา่เป็นเมอืงทีอ่ากาศบรสิทุธิ ์
ปราศจากมลพษิ และเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม เพราะเมอืงแห่งน้ีหา้มรถทีใ่ชแ้กส๊และน ้ามันเขา้มา  

นอกจากระบบไฟฟ้าเท่านัน้ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

** กรณุาเตรยีมแยกกระเป๋าใบเล็ก 1 ใบ ใสข่องมคีา่และของใชจ้ าเป็น เพือ่เขา้พกัทีเ่ซอรแ์มท 
เนือ่งจากการเขา้เมอืงเซอรแ์มท จะตอ้งเปลีย่นเป็นน ัง่รถไฟเขา้ไป รถไมส่ามารถเขา้ไปได ้
เพราะฉะน ัน้กระเป๋าใบใหญจ่ะอยูบ่นรถโคช้ และควรเตรยีมเส ือ้คลมุหรอืเส ือ้กนัหนาวเขา้ไปดว้ย 
เพราะอากาศภายในเมอืงคอ่นขา้งหนาวเย็น** 
 

ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (4)  
พัก ณ โรงแรม Simi Zermatt  หรอืในระดบัเดยีวกนั 

 
 

 
 
 

วนัที ่4 
      เซอรแ์มท – น ัง่รถไฟสาย กอรน์เนอรก์ราท – ยอดเขาแมทเทอรฮ์อน – เซอรแ์มท –  

      น ัง่รถไฟสูแ่ทสช ์– มลิาน 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5) 
 น าท่านน่ังรถไฟสาย กอรน์เนอรก์ราท (Gornergrat Bahn) ขึน้สูย่อดเขา เพือ่ชมความงามของ 

ยอดเขาแมทเทอรฮ์อน (Matterhorn) มคีวามสงู 4,447 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล เป็นยอดเขาทรง

พรีะมดิทีส่งูเดน่เป็นสง่าท่ามกลางเทอืกเขาแอลป์ และไดร้ับการยกย่องวา่เป็นยอดเขาทีส่วยงามแหง่หนึง่ 
ของโลก ความงดงามและเป็นเอกลกัษณข์องยอดเขาแห่งน้ี ท าใหภ้าพของแมทเทอรฮ์อนกลายเป็น
สญัลกัษณข์องช็อกโกแล็ตทับเบอโรนทีโ่ดง่ดงั และบรษัิทผูผ้ลติหนังรายใหญ่อย่างพาราเมาทพ์คิเจอร ์ 

อนัเป็นภาพทีจ่ดจ าของผูค้นจากทั่วโลก อสิระใหท้่านไดช้มทวิทัศนใ์นมมุมอง 360 องศา ใหท้่านไดถ้่ายรูป
กบัยอดเขาแมทเทอรฮ์อน และเทอืกเขานอ้ยใหญ่ ทีป่กคลมุไปดว้ยหมิะตามอธัยาศยัจนถงึเวลานัดหมาย 
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ไดเ้วลานัดหมาย น าท่านน่ังรถไฟลงสูเ่ซอรแ์มท และอสิระใหท้่านเดนิเลน่ชมเมอืงหรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้ทีร่ะลกึ

ตามอธัยาศยัจนถงึเวลานัดหมาย  
 

กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในการเทีย่วชมเมอืงและชอ้ปป้ิง
ของทา่น 
 
ไดเ้วลาสมควร น าท่านน่ังรถไฟสู ่แทสช ์และเดนิทางขา้มพรมแดนสูป่ระเทศอติาลี ่มุ่งหนา้สู ่มลิาน (Milan) 
ระยะทางประมาณ 229 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 3 ชัว่โมง 10 นาท ีเมอืงศนูยก์ลางทางดา้นธุรกจิ 
การคา้ และแฟชัน่ทีส่ าคญัของประเทศอติาล ี

 
ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารทอ้งถิน่ (6)  

พัก ณ โรงแรม Grand Milano Malpensa หรอืในระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที ่4 
      มลิาน – Serravalle designer outlet – มลิาน – มหาวหิารแหง่มลิาน – 

      แกลเลอเรยี วคิตอรโิอ เอ็มมานูเอลที ่2 – ชอ้ปป้ิงยา่น Via Montenapoleone   

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (7) 
 น าท่านเดนิทางสู ่Serravalle designer outlet ระยะทางประมาณ 93.3 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง

ประมาณ 1 ชัว่โมง 10 นาท ีเอาทเ์ล็ตชือ่ดงัของอติาล ีใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมราคาสดุพเิศษ
มากมายหลากหลายยีห่อ้ เชน่ Armani, Bottega Verde, Bulgari, Byrberry, Dolce & Gabbana, Coach, 
Gucci, Prada, Salvatore Ferragamo, Versace และสนิคา้แบรนดด์งัอกีมากมาย อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงตาม
อธัยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย 

 
กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในการชอ้ปป้ิงของทา่น 
 ไดเ้วลานัดหมายน าท่านเดนิทางกลบัมลิาน น าท่านถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึกบั ดูโอโมหรอืมหาวหิารแหง่มลิาน 

(Duomo di Milano) สญัลกัษณท์ีโ่ดดเดน่ทีส่ดุของเมอืงมลิาน ตัง้อยู่ทีจ่ัตรุัสกลางเมอืงมลิาน เริม่สรา้งขึน้
ตัง้แตใ่นปี ค.ศ.1386 เสร็จสมบูรณ ์ในปี ค.ศ. 1965 รวมระยะเวลาในการกอ่สรา้งมากกวา่ 500 ปี สรา้งดว้ย
สถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ทีย่ ิง่ใหญ่ ดว้ยความสงูถงึ 157 เมตร ความโดดเดน่ของดโูอโม อยู่ทีย่อดแหลมบน

หลงัคา บนยอดใหญ่ตรงกลางมพีระรูปแม่พระ ท าดว้ยทองสมัฤทธิ ์ซ ึง่เรยีกกนัวา่ มาดนีูนา  
ชมหรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้ที ่แกลเลอเรยี วคิตอรโิอ เอ็มมานูเอลที ่2 (Galleria Vittorio Emanuele II) 
อาคารศนูยก์ารคา้ทีเ่กา่แกแ่ละสวยงามทีส่ดุแห่งหนึง่ในโลก  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 และไม่ควรพลาดกบัย่าน Via Montenapoleone  แหลง่รวมแบรนดด์งัของอติาล ีอสิระใหท้่านได ้

สนุกสนานกบัการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชือ่ดงัตามอธัยาศยั จนถงึเวลานัดหมาย 

 
ค า่  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในการชอ้ปป้ิงของทา่น 

พัก ณ โรงแรม Grand Milano Malpensa หรอืในระดบัเดยีวกนั 

 

วนัที ่6       มลิาน 

เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (8) 
 น าท่านเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานมลิาโน มลัเปนซา เพื่อเตรยีมตวักลบัสู ่กรุงเทพมหานคร 
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14.05 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่TG941 
บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 

 

วนัที ่7        กรุงเทพฯ 

05.55 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสุวรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
 
หมายเหต ุ:  รายการทอ่งเทีย่วและอาหาร อาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีทีม่เีหตกุารณส์ดุวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณท์ีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษิทัฯ 

ทางบรษิทัของสงวนสทิธ ิใ์นการสลบัหรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  

ท ัง้นี ้บรษิทัฯ จะค านงึถงึความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

*ภาพถา่ยเพือ่การน าเสนอโปรแกรมทวัรเ์ทา่น ัน้* 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้ตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 25 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดงักลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา 
** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ข ึน้ราคาของภาษนี า้มนัและ/หรอื

ภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง** 
 

ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ มคัคุเทศกไ์ทย และคนขบัรถ 45 ยูโรตลอดทปิ  

 
กรณุาช าระมดัจ าทา่นละ 30,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่ าการจอง  
หากไมช่ าระภายในวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนุญาตตดัทีน่ ัง่ตามเง ือ่นไข 

 
***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์ควรอา่นเง ือ่นไขการเดนิทางอยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึวางมดัจ า  

เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง*** 

 
 
 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั ตามเทีย่วบนิทีร่ะบุวนัเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 
ตัว๋กรุ๊ปไม่สามารถอพัเกรดเป็นชัน้ธุรกจิได ้หากตอ้งการน่ังชัน้ธุรกจิ ท่านจะตอ้งจองตัว๋เดีย่ว กรุณาเชค็ราคากบั
เจา้หนา้ทีอ่กีครัง้ 

 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามัน 

 รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง (กฎหมายในยโุรปไม่อนุญาตให ้
ขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วนั)  

 โรงแรมทีพ่ักตามระบุหรอืเทยีบเท่าในระดบัเดยีวกัน พักหอ้งละ 2 หรอื 3 ท่าน  

(หมายเหต ุ: ทางบรษัิทจะพยายามเลอืกใชโ้รงแรมทีม่เีครือ่งปรับอากาศภายในหอ้งพัก แตเ่น่ืองจากทวปียุโรป
อยู่ในแถบอณุหภูมติ า่ ในบางเมอืงจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศใหบ้รกิาร อกีทัง้ในชว่งฤดหูนาว โรงแรมบางเมอืงจะ
ไม่เปิดเครือ่งปรบัอากาศ และหากวนัเขา้พักตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟรห์รอืการประชมุตา่งๆ ทางบรษัิทอาจมี
การปรับเปลีย่นโรงแรมหรอืยา้ยเมอืง โดยค านงึถงึความเหมาะสมและผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั)  

 คา่อาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว 

 คา่เขา้ชมสถานที ่ตามระบุในรายการ 
 หัวหนา้ทัวรจ์ากประเทศไทย คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัอบุัตเิหต ุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 2,000,000 บาท เงือ่นไขตามกรมธรรม ์
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ธรรมเนียมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

 คา่ภาษีน ้ามันทีท่างสายการบนิแจง้เปลีย่นแปลงกะทันหัน 
 คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด (โดยสายการบนิ Thai Airways อนุญาตใหโ้หลดกระเป๋า

สมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งไดท้่านละ 2 ชิน้ น ้าหนักรวมกนัไม่เกนิ 30 ก.ก.) 
 คา่พนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก (ทางบรษัิทฯไมไ่ดจ้ัดใหแ้กท่่าน เน่ืองจากป้องกนัการสญูหายจาก

มจิฉาชพีทีแ่ฝงตวัเขา้มาในโรงแรมทีพ่ัก และเพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพักส าหรับทุกท่าน) 
 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนือจากรายการท่องเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 

 คา่ภาษมีูลคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
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 คา่ธรรมเนยีมวซีา่สวติเซอรแ์ลนดห์รอืกลุม่เชงเกน้วซีา่และคา่บรกิาร ทางสถานทตูไมค่นืใหท้า่นไมว่า่
ทา่นจะผา่นการพจิารณาหรอืไมก็่ตาม (โดยประมาณ 4,000  บาท) 

 คา่ธรรมเนยีมทปิ คนขบัรถ ไกดท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัร ์ทา่นละ 45 ยูโร ตลอดทรปิ 
 

เง ือ่นไขการช าระเงนิ 
 ช าระคา่มัดจ า ท่านละ 30,000 บาท หลงัจากท าการจองภายใน 3 วนั พรอ้มสง่ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง 

Passport  มายังบรษัิทฯ 
 ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วนั กอ่นออกเดนิทาง 
 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง  45 วนัขึน้ไป คนืคา่ใชจ้่ายทัง้หมด (ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุด หรอืเทศกาลที่

ตอ้งการันตมีัดจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผ่านตวัแทนในประเทศ 
หรอืตา่งประเทศ ไม่อาจขอคนืเงนิได)้ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 44 - 35 วนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมัดจ าเต็มจ านวน 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 34 - 26 วนั เก็บคา่ใชจ้่าย  80 % ของราคาทัวร ์
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 25 วนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้่าย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 

 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุด เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีัดจ า
ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ Charter Flight และโรงแรมทีพ่ักตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวน

สทิธิไ์ม่คนืคา่มัดจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด ไม่วา่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 
 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตุบางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เน่ืองจากเป็น

นโยบายของสายการบนิ 
 
 

หมายเหต ุ
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 25 คน 
 ในกรณีทีส่ายการบนิประกาศปรับขึน้ภาษีน ้ามัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ภาษีน ้ามันเพิม่ตาม

ความเป็นจรงิ 
 ตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ป ไม่สามารถเลือ่นวนัเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลบัรายการท่องเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั 
หรอืเหตกุารณท์ีอ่ยู่เหนือการควบคมุของบรษัิทฯ โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึความปลอดภัยและผลประโยชนข์อง

คณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 
 บรษัิทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สนิ หากเกดิเหตกุารณส์ุดวสิยั เชน่ ความลา่ชา้จากสายการบนิ การยกเลกิ

เทีย่วบนิ การเมอืง การประทว้ง การนัดหยุดงาน การกอ่จลาจล ปัญหาจราจร อบุัตเิหต ุภัยธรรมชาต ิหรอื
ทรัพยส์นิสญูหายอนัเน่ืองมาจากความประมาทของตวัท่านเอง หรอืจากการโจรกรรม และอบุัตเิหตจุากความ
ประมาทของตวัท่านเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่่องเทีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได ้เน่ืองจากเหตสุดุวสิยั สภาพอากาศ เหตกุารณท์ีอ่ยู่เหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เน่ืองจากรายการทัวรน้ี์เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถูก

ปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศ ไม่วา่ในกรณีใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิในทุกกรณี  
 กรณีทีท่่านใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทัวร ์หากท่านถูกปฏเิสธ

ในการเขา้-ออกประเทศใดๆ ก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืคา่ทัวรแ์ละรับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีท่านเดนิทางมาจากตา่งจังหวดั หรอืตา่งประเทศ และจะส ารองตัว๋เครือ่งบนิ หรอืพาหนะอย่างหนึง่อย่างใดที่

ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิฯ ทางบรษัิทฯ จะไมร่ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในสว่นน้ี เพราะเป็นคา่ใชจ้่ายที่
นอกเหนือจากโปรแกรมการเดนิทาง 

 เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรอืทัง้หมด ไม่วา่จะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทาง

บรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ท่านรับทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
 

หมายเหต ุเกีย่วกบัการยืน่วซี่าแชงเกน้ 
• ทางบรษัิทฯ จะท าการยืน่วซีา่ของท่านตอ่เมือ่ในคณะมผูีส้ ารองทีน่ั่งครบเต็มจ านวนและไดร้ับการตอบรับจากทาง

สถานทูตฯในเรือ่งเวลานัดหมาย เน่ืองจากบรษัิทฯ ตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆ ทีอ่อกเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซีา่ อาท ิ                     

ตัว๋เครีอ่งบนิ, หอ้งพักทีไ่ดร้ับการยนืยันมาจากทางยโุรป, ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางท่านจะตอ้งรอใหค้ณะ  
ครบจ านวนกอ่นจงึจะสามารถยืน่วซีา่ใหก้บัท่านได ้

• หากในชว่งทีท่่านเดนิทาง วนัและเวลาในการยืน่วซีา่กรุ๊ปเต็ม ทางบรษัิทฯตอ้งขอสงวนสทิธิใ์นการยืน่วซีา่เดีย่ว 

ซึง่ทางท่านจะตอ้งเดนิทางมายืน่วซีา่ดว้ยตวัเอง ตามวนัและเวลานัดหมายจากทางสถานทูตฯ โดยมเีจา้หนา้ที่
ของบรษัิทฯคอยดแูล และอ านวยความสะดวก  
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• เอกสารตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการยืน่วซี่าทอ่งเทีย่วทวปียุโรป ทางสถานทตูฯ เป็นผูก้ าหนดออกมา  
      มใิชบ่รษิทัทวัร ์ทา่นทีม่คีวามประสงคย์ ืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วทวปียุโรป กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหถ้กูตอ้ง     

      และครบถว้นตามทีส่ถานทตูฯตอ้งการ เพราะจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น บรษิทัทวัรฯ์ เป็น   
      เพยีงตวักลางและอ านวยความสะดวกในการยืน่วซีา่เทา่น ัน้ มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวซี่าใหก้บัทา่น 
• กรณีวซีา่ทีท่า่นยืน่ไมผ่า่นการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที่

เกดิข ึน้จรงิดงัตอ่ไปนี ้
-    คา่ธรรมเนียมการยืน่วซีา่และคา่ด าเนนิการ ทางสถานทูตฯ จะไม่คนืคา่ธรรมเนียมใดๆทัง้สิน้แมว้า่จะผ่านหรอื 
     ไม่ผ่านการพจิารณาก็ตาม 

-    คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืตัว๋เครือ่งบนิทีอ่อกมาจรงิ ณ วนัยืน่วซีา่ ซึง่ตัว๋เป็นเอกสารทีส่ าคญัในการยืน่วซีา่  
     หากท่านไม่ผ่านการพจิารณา ตัว๋เครือ่งบนิถา้ออกตัว๋มาแลว้จะตอ้งท าการ REFUND โดยจะมคีา่ธรรมเนียมทีท่่าน   
     ตอ้งถูกหักบางสว่น และสว่นทีเ่หลอืจะคนืใหท้่านภายใน 120 วนั (ตามกฎของแตล่ะสายการบนิ) ถา้ยังไม่ออก   

     ตัว๋ท่านจะเสยีแตค่า่มัดจ าตัว๋ทีเ่กดิขึน้ตามจรงิเท่านัน้ 
-    คา่หอ้งพักในทวปียุโรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และท่านไม่ผ่านการพจิารณาวซีา่ ตามกฎท่านจะโดนเก็บ 
     คา่มัดจ าหอ้งพัก ทางโรงแรมจะตอ้งยดึคา่หอ้ง 100% ในทันท ีทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่านทราบภายหลงั 

• หากท่านผ่านการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารยืน่ขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 
** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู  

ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 
(ระยะเวลาทีผ่ลวซี่าออก ประมาณ 15 วนัท าการ) 

 
1. หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั (Passport) เลม่จรงิ และส าเนา 2 ฉบบั ทีย่ังไมห่มดอายุ และมอีายไุม่ต า่กวา่  

6 เดอืน กอ่นวนัเดนิทาง หากหมดอายุ กรุณาท าเลม่ใหม่กอ่นน าสง่ และมจี านวนหนา้เหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้ และ

ตอ้งมหีนา้วา่งเหลอือย่างนอ้ย 2 หนา้ตดิตอ่กนั เพือ่ตดิวซีา่  
** หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ทีเ่คยไดร้ับวซีา่จาก ประเทศในกลุม่เชงเกน้ ภายใน 3 ปี (ถา้ม)ี หรอืเคยไดร้ับจาก
ประเทศองักฤษ, แคนนาดาและสหรัฐอเมรกิา (ถา้ม)ี ** 

 
2. รปูถา่ยส ี2 ใบ หนา้ตรง (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm) พืน้หลงัสขีาว ถ่ายรูปมาแลว้ไม่เกนิ 6 เดอืน  

หา้มตกแตง่รูป หา้มสวมแวน่สายตา แวน่กนัแดด คอนเทคเลนส ์หา้มมเีครือ่งประดบั เห็นใบหูและคิว้ทัง้ 2 ขา้ง

ชดัเจน และตอ้งเป็นรูปทีถ่่ายจากรา้นถ่ายรูปเท่านัน้ 
 

3. หนงัสอืรบัรองการท างาน 

3.1 กรณีลูกจา้งหรอืพนกังาน  
หนังสอืรับรองการท างาน (ฉบบัจรงิ) ทีอ่อกโดยหน่วยงานหรอืบรษัิทตน้สงักดัของผูส้มัคร (ระบุต าแหน่ง, 
เงนิเดอืน, วนัเริม่ท างานและชว่งเวลาทีอ่นุมัตใิหล้าหยุดเพือ่เดนิทางไปท่องเทีย่วยุโรป (ระบุชือ่ประเทศ) 
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หลงัจากนัน้จะกลบัมาท างานตามปกตหิลงัครบก าหนดในวนัทีเ่ท่าไร ่โดยชือ่ลกูคา้ทีร่ะบุในหนังสอืรับรอง
ทางการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ ในการออกจดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่  

TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะสถานทูต ออกหนงัสอืเป็นภาษาองักฤษและเป็น
หลกัฐานปจัจบุนั มอีายุไมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัยืน่วซีา่เทา่น ัน้ พรอ้มลายเซ็น ระบชุือ่ ต าแหนง่
ของผูอ้อกหนงัสอืและประทบัตราบรษิทั 

 
3.2 กรณีเจา้ของกจิการ 

หลกัฐานการเป็นเจา้ของกจิการ เชน่ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้หรอืหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทหรอื
จดทะเบยีนนติบิุคคล ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น พรอ้มทัง้เซ็นชือ่รับรองส าเนาและ

ประทับตราบรษัิทฯ (ตอ้งมอีายไุม่เกนิ 90 วนั หากมากกวา่ 90 วนัไปแลว้  
ตอ้งคดัลอกใหม่เท่านัน้) เป็นส าเนาภาษาไทย และพรอ้มแปลภาษาองักฤษ 

 
3.3 กรณีนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา 

หนังสอืรับรองจากสถาบันทีก่ าลงัศกึษาอยู่ (มอีายุไม่เกนิ 30 วนั)  
ฉบบัจรงิ ออกหนงัสอืเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ (สถานทูตไม่รบัเอกสารทีเ่ป็นบัตรนักเรยีน) 

 
3.4 ผูเ้กษยีณอายุงาน 

หนังสอืยนืยันการเกษียณอายุการท างาน ซึง่เขยีนโดยตวัผูส้มัครหรอืออกโดยบรษัิทนายจา้งลา่สดุ ระบุวนัที่

เกษียณ ชือ่และทีอ่ยู่ของนายจา้ง ระยะเวลาของการจา้งงานและเงนิเดอืนลา่สดุ และ 
ส าเนาหนงัสอืยนืยนัการเกษยีณอายุการท างาน และฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

 
4. หลกัฐานทางการเงนิทีพ่ยีงพอส าหรบัคา่ใชจ้า่ยตลอดชว่งเวลาเดนิทาง 

4.1 ส าเนาสมุดบญัชที ีม่กีารเดนิบญัชแีละ Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน ควรมจี านวนเงนิในบัญชี

ไม่นอ้ยกวา่หกหลกั เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้่ายตลอดในการ

เดนิทางและสามารถทีจ่ะใชจ้่ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้น เมือ่กลบัสูภู่มลิ าเนา และมรีายการเดนิบัญชลีา่สดุไม่
เกนิ 7 วนันับจากวนัยืน่วซีา่ เป็นบญัชอีอมทรพัยเ์ทา่น ัน้ สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั
หรอืบญัชฝีากประจ า รวมถงึบญัชสีหกรณ์ 

 
4.2 หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร (Bank certificate) ฉบับจรงิทีอ่อกโดยธนาคาร ในการออก

จดหมายรับรองกรุณาระบุค าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะสถานทูต สะกดชือ่ให ้

ตรงกบัพาสปอรต์และหมายเลขบัญชตีอ้งเป็นเลม่เดยีวกบัทีท่่านจะใชย้ืน่วซีา่ 

 
 

4.3 กรณีมผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้(Sponsorship) 
ตอ้งเป็น บดิา มารดา คูส่มรส พีน่อ้งสายเลอืดเดยีวกนัเท่านัน้  
- ตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้่าย (Sponsor letter ) เป็นภาษาองักฤษของผูอ้อกคา่ใชจ้่าย  

พรอ้มเซ็นรับรอง 
- เอกสารพสิจูนค์วามสมัพันธก์บัผูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส านาทะเบยีนสมรส และ

ส าเนาใบเกดิ (สตูบิัตร) เป็นตน้ ทัง้ผูย้ืน่วซีา่เองและผูอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้พรอ้มแปลเอกสารเป็น

ภาษาองักฤษท ัง้หมด 
- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank certificate) ฉบับจรงิ ระบุชือ่เจา้ของบัญช ี(ผูอ้อกคา่ใชจ้่าย) และ

ตอ้งระบุชือ่ผูถู้กรับรองหรอืผูส้มัครยืน่วซีา่ดว้ย มอีายุไม่เกนิ 30 วนั นับจากวนัทีย่ืน่วซีา่ (สะกดชือ่-

นามสกลุใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 
- Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน ของผูอ้อกคา่ใชจ้่ายใหแ้ละผูย้ืน่วซีา่ 
- กรณีทีบ่รษัิทของท่านเป็นผูร้ับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด ทางบรษัิทฯ 

จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบบัเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายและการกลบัมาท างานของท่าน 
โดยระบุรายชือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจ่ัดการเดนิทางน้ีในจดหมายดว้ย 

 

5. กรณีทีผู่ส้มคัรอายตุ า่กวา่ 20 ปี 
5.1 ส าเนาสูตบิตัร/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบตัรประชาชนของผูส้มคัรวซีา่ พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 
5.2 ถา้เดนิทางไปกบัพอ่หรอืแมห่รอืทา่นใดทา่นหนึง่ หรอืกบับคุคลทีส่าม 

หนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศจากทางอ าเภอ/เขต ตวัจรงิเท่านัน้ ระบุวา่อนุญาตใหด้นิทางไป
ตา่งประเทศกบัใครและระบุความสมัพันธว์า่เป็นอะไรกนั 

5.3 ส าเนาใบทะเบยีนการหย่าหรอืใบปกครองบุตรกรณีบดิามารดาเกดิการหย่าร่าง พรอ้มแปลเอกสารเป็น

ภาษาองักฤษ 
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5.4 ใบมรณะบัตรกรณีบดิา มารดาท่านหนึง่ท่านใดเสยีชวีติ 
 

6. ส าเนาทะเบยีนบา้น หรอืส าเนาบตัรประชาชน (ไมต่อ้งแปลภาษาองักฤษ) 
 

7. เอกสารสว่นตวักรณีมกีารเปลีย่นชือ่ (ชือ่ในหนงัสอืเดนิทางไมต่รงกบัเอกสารอืน่ๆ) (แปลเป็นภาษาองักฤษ

ท ัง้หมด) 
- ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ  
- ส าเนาทะเบยีนบา้น 
- ส าเนาบัตรประชาชน  

- ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  
- ส าเนาทะเบยีนหย่า (ถา้ม)ี  
- ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ถา้ม)ี  

 
หมายเหต:ุ 

- ผูส้มัครทุกท่านตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ฯ เพือ่สแกนลายนิว้มอื 

- ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทูตฯ โดยประมาณ 15 วนัท าการ 
- หลงัจากทีผู่ส้มัครไดท้ าการยืน่ขอวซีา่กบัทางศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซีา่แลว้ ทางสถานทูตไม่อนุญาตให ้

ผูส้มัครท าการดงึเลม่หนังสอืเดนิทางคนืจากสถานทูตฯ ในขณะท าการพจิารณาวซีา่ไม่วา่กรณีใดๆ ก็ตาม 

ดงันัน้หากท่านมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ลม่เพือ่เดนิทาง กรุณาแจง้บรษัิททัวรก์อ่น 
- การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ

ถาวร และถงึแมว้า่ท่านจะถูกปฏเิสธวซีา่ สถานทูตไม่คนืคา่ธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการ

ขอยืน่ค ารอ้งใหม่ก็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่ทุกครัง้  
- กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทูต

ยกเลกิวซีา่ของท่าน เน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถูกบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

- หากสถานทูตมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์
ตามวนันัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ และหากสถานทูตฯ ขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ขอ
รบกวนท่านจัดสง่เอกสารดงักลา่วใหแ้กท่างสถานทูตฯ 

 

**ทางบรษิทัฯ ไมม่นีโยบายแปลเอกสารภาษาองักฤษ ** 
 

*การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการบรกิาร

อ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้* 

ใบกรอกขอ้มลูค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ กรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ 
กรุณากรอกขอ้มูลทกุขอ้โดยละเอยีด เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซี่าของทา่น  

*กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้น เพราะขอ้มูลท ัง้หมดของทา่น เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ 

การรอ้งขอวซีา่ใหท้า่น* 

 
 

1. ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3. ชือ่-นามสกลุเดมิกอ่นเปลีย่น (ภาษาองักฤษ)…………………………………….......……………………………………………………… 
 

4. วนั-เดอืน-ปีเกดิ.......................................................................... อายุ …………………………... ปี 

 

สถานทีเ่กดิ ………………………………………………………………………. เพศ            ชาย          หญงิ 

 
5. สถานภาพสมรส   โสด           สมรส         แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)           หย่า  

 

            หมา้ย            แยกกนัอยู่ 
 

6. ทีอ่ยู่ปัจจุบัน (ภาษาองักฤษ)................................................................................................................. 
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...................................................................................................................................................... 
 

เบอรโ์ทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก.............................................อเีมล.์...........................................................  
 

7. อาชพีปัจจบุัน (กรุณาระบุอาชพี) หากเป็นแม่บา้น / หรอืเกษียณ กรุณาระบุดว้ย (ภาษาองักฤษ) 
 

..........................................................................ต าแหน่ง……………………………………………………………… 
 

8. ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา / ธุรกจิ / รา้นคา้ (ภาษาองักฤษ) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

9. ทีอ่ยู่ทีท่ างาน / สถานศกึษา / ทีต่ัง้รา้นคา้ (ภาษาองักฤษ)………………………………………………………………...... 
 
………………………………………………………………………………………………................................................. 
  

10. รายไดต้อ่เดอืน ……………………………………………………………………………………บาท (โดยประมาณ) 
 

11. ชือ่-นามสกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี (ภาษาองักฤษ)………………………………………………………………………………………. 
 

12. ชือ่-นามสกลุบดิา (ภาษาองักฤษ) ……………………………………………………………………………………… 

 
13. ชือ่-นามสกลุมารดา (ภาษาองักฤษ)) …………………………………………………………………………………..... 

 
14. วซีา่ยุโรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา (ถา้ม)ี 

 
โปรดระบุประเทศ………………………........................ วนัหมดอายุวซีา่ (หากจ าได)้ ........................................ 

 

15. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในระหวา่งการเดนิทางท่องเทีย่วและพ านักของผูร้อ้งขอวซีา่ (ภาษาองักฤษ) 
 

ตวัผูร้อ้งขอวซีา่เอง    มผูีอ้อกคา่ใชจ้่ายให ้ 

 
กรุณาระบุชือ่……………………………………………………………………… ความสมัพันธ…์………………………………… 

 


