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ซูริค  เมอืงศนูยก์ลางทางดา้นการคา้และธุรกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

ชาฟฮาวเซ่น ทีต่ัง้ของน ้ำตกไรน์ น ้ำตกทีใ่หญ่ทีส่ดุในทวปียุโรป เกดิจำกกำรทีแ่ม่น ้ำไรน์ ซึง่เป็นแม่น ้ำนำนำชำตทิีใ่หญ่ทีส่ดุ
ของยโุรปไหลจำกตน้น ้ำในเทอืกเขำแอลป์ มำบรรจบบรเิวณทีพ่ื้นทีโ่ลกเปลีย่นระดบัจงึกลำยเป็นน ้ำตกที ่
สวยงำมมำก 

เบิรน์  เมอืงหลวงของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์สรำ้งขึ้นเมือ่ 800 ปีทีแ่ลว้ 
โลซานน์  เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยโบสถท์ีม่สีถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีใ่หญ่ทีส่ดุในสวสิ และเป็นเมืองทีช่าวไทยรูจ้กัดใีนสวสิ 

นอกจากเป็นเมอืงทีป่ระทบัของสมเดจ็ย่าแลว้ ยงัเป็นเมอืงทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงส าเรจ็
การศกึษาดว้ย 

 
เจนีวา  เมอืงแสนสวยอกีเมอืงหนึง่ทีม่ทีศันียภาพงดงามไปดว้ยทะเลสาบและน ้าพุกลางใจเมอืงซึง่เป็น 

สญัลกัษณ์ของเมอืง 
มองเทรอซ ์ เมอืงสวยทางใตข้องสวสิรมิทะเลสาบเลอมงัค ์เป็นทีต่ัง้ของปราสาทชลิยอง และมหีลกัฐานในการก่อสรา้งมา

ตัง้แต่ศตวรรษที ่13 
เซอรแ์มท หมู่บา้นเซอรแ์มททีน่่ารกัๆ และมบีรรยากาศสบายๆ ลอ้มดว้ยเขาสงูสวยงาม ดว้ยเป็นเมอืงปลอดพาหนะที ่

วุ่นวาย 
อินเทอรล์าเก้น เมอืงสวยในหุบเขาทีต่ัง้รมิฝัง่ของ 2 ทะเลสาบ คอืทะเลสาบธุนน์และเบรยีนซ ์
ลูเซิรน์ เมอืงสวยทีต่ัง้อยู่รมิฝัง่ทะเลสาบแห่งสีพ่นัธรฐั หรอืเวยีวาลดส์ตรทัซี และเป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชีือ่เสยีงทีส่ดุ

แห่งหนึง่ในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์  

 

ก าหนดการเดินทาง  *31 ต.ค.-6 พ.ย. / *5-11 พ.ย. / *12-18 พ.ย. / *19-25 พ.ย. /  
 *26 พ.ย. - 2 ธ.ค. / *30 พ.ย.-6 ธ.ค. /  
 *3-9 ธ.ค./ *5-11 ธ.ค.2561 

 

วนัแรก  กรงุเทพฯ 
22.00น.  นัดคณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตหูมายเลข 2 เคาน์เตอร ์สายการบินไทย 

ROW D7-12 เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัทีส่อง  ซูริค-น ้ าตกไรน์-เบิรน์-โลซานน์ 
00.35 น.  ออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG970  
06.55 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค เมอืงเศรษฐกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจ

หนงัสอืเดนิทางและตรวจรบัสมัภาระ น าท่านเดนิทางสู ่ชาฟฮาวเซ่น ท่ีตัง้ของน ้าตกไรน์ ใหท้า่นแวะชม
ความสวยงามของน ้าตกไรน์ น ้าตกทีใ่หญ่ทีส่ดุในทวปียุโรป เกดิจากการทีแ่ม่น ้าไรน์ ซึง่เป็นแม่น ้านานาชาติ
ทีใ่หญ่ทีส่ดุของยุโรปไหลจากตน้น ้าในเทอืกเขาแอลป์ มาบรรจบบรเิวณทีพ่ืน้ทีโ่ลกเปลีย่นระดบัจงึกลายเป็น
น ้าตกทีส่วยงามมาก ตวัน ้าตกมคีวามสงู 25 เมตร กวา้ง 150 เมตร มอีายุราว 14,000 – 17,000 ปี อสิระให้
ท่านไดช้ื่นชมธรรมชาต ิและถ่ายรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึ จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสูเ่มอืงซรูคิ ใหท้า่น ชม
เมืองซูริค Zurich เมอืงทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุในสวสิ และมแีม่น ้าลมิมตัเป็นแม่น ้าทีใ่หญ่ทีส่ดุ เมอืงซรูคิไม่ใช่
เมอืงหลวงของประเทศ แต่มชีื่อเสยีงระดบัโลกและเป็นเมอืงศนูยก์ลางทางธุรกจิ ธนาคาร และวฒันธรรมของ
ประเทศอกีดว้ย น าทา่นผ่านชมย่านเมอืงเก่าลนิเดอรฮ์อฟ ประกอบไปดว้ยโบสถใ์นสมยักลาง สถานทีโ่ดด
เด่นเหน็จะเป็นมหาวหิารคู่บา้นคู่เมอืงโบสถก์รอสมุนเตอร ์Grossmunste Church ซึง่ถอืเป็นเอกลกัษณ์ของ
เมอืงซรูคิ ตัง้อยู่บรเิวณรมิฝัง่แมน่ ้าลมิมตั ปัจจุบนักลายเป็นหนึ่งในสถานทีท่่องเทีย่วของซรูคิ  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่กรงุเบิรน์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) นครหลวงอนังามสง่าของประเทศ เมอืง

มรดกโลกอนัล ้าค่าทีถ่่ายทอดและอนุรกัษ์มาสูปั่จจุบนั น าท่าน ชมกรงุเบิรน์ ทีส่รา้งขึน้ในยุคกลางของยโุรป 
มหีลกัฐานทางประวตัศิาสตรม์ากมาย องคก์ารยเูนสโกป้ระกาศให้สว่นหนึ่งของเมอืงเป็นมรดกโลก ชมย่าน
เมอืงเก่าซึง่ปัจจุบนัเตม็ไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบตูคิ เป็นย่านทีป่ลอดรถยนต ์จงึเหมาะกบัการเดนิทางเทีย่ว
ชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี ชมหอนาฬกิาดาราศาสตร ์(ไซท้ ์กลอ็คเค่น) อายุกว่า 800 ปี ทีจ่ะมตุ๊ีกตา
ออกมา เรงิระบ าใหด้ทูุกๆ ชัว่โมงทีน่าฬกิาตบีอกเวลา ชมศาลาวา่การเมอืง ในศลิปะแบบโกธคิและชมเบ
เรน็กราเบน็ หรอื บ่อหม ีสตัวท์ีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงนี้ สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู ่เมืองโลซานน์  
เมอืงส าคญัแห่งหนึ่งของชาวไทยเป็นเมอืงทีป่ระทบัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ปรมนิทรมหาภมูพิลอ
ดุลยเดช รชักาลที ่9 ในวยัเยาว ์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 

http://bit.ly/2NMk5YE
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  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
**ในช่วงบางก าหนดการเดินทาง ท่ีเมืองโลซานน์ติดงานแฟรห์รอืการจดัการต่างๆ ในเมืองโลซานน์เอง ดงันัน้อาจมี
ผลท าให้เมืองโลซานน์ไม่มีห้องพกัวา่ง ดงันัน้ บริษทัฯ จึงขอโยกย้ายเมืองท่ีพกัเป็นเมอืงเจนิวาแทนเพื่อความสะดวก
และความเรียบรอ้ยของรายการทวัร*์* 
 

วนัทีส่าม  โลซานน์-เจนิวา-เวเว่ย-์ทาซ-เซอรแ์มท 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านชมววิของตวัเมอืงเก่าของ โลซานน์ บนเนินเขาทีต่ัง้ของมหาวหิารแห่งเมอืงโลซานน์โบสถท์ีส่รา้งใน
สถาปัตยกรรมแบบโกธคิทีใ่หญ่ทีส่ดุในสวสิ ผ่านชมโบสถน์อรท์เทรอดาม, โบรวิาจพาเลส, ศาลาว่าการและ
โบสถเ์ซน้ตฟ์รานซสิ ก่อนน าท่านถ่ายรปูกบั ศาลาไทย ทีร่ฐับาลไทยสง่ไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมอืงโล
ซานน์ ตัง้อยู่ในสวนสาธารณะทีม่รีปูปัน้ลงิ 3 ตวั ปิดห ูปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานทีท่รงโปรดของในหลวง
เมื่อทรงพระเยาว ์ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่นครเจนิวา  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) พนัธรฐัทีเ่ลก็
ทีส่ดุของสวสิ ตัง้อยู่รมิทะเลสาบเจนิวาหรอืเลคเลอมงัค ์เมอืงทีว่า่กนัว่าเป็นพนัธรฐัสวสิทีแ่ทบจะไม่มอีะไร
เป็นสวสิเลย นอกจากนโยบายการต่างประเทศ ศาสนาและเป็นทีต่ัง้ของธนาคารจ านวนมาก น าท่านเดนิ ชม
กรงุเจนีวา ชมความสวยงามบรเิวณองิลชิ การเ์ดน้ ทีต่ัง้อยู่รมิทะเลสาบเจนีวา ในวนัทีอ่ากาศสดใสท่านอาจ
ไดเ้หน็น ้าพุเจท็โด พุ่งทะยานขึน้เหนือทะเลสาบ สงูถงึ 140 เมตร  รวมทัง้นาฬกิาดอกไม ้สญัลกัษณ์แห่งเจนิ
วาและยงับ่งบอกถงึความส าคญัของอุตสาหกรรมการผลตินาฬกิาทีม่ต่ีอเมอืงเจนวีาและสภากาชาตแิหง่นคร
เจนีวาอกีดว้ย  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่เมืองเวเวย่ ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมอืงทีต่ัง้อยู่บนชายฝัง่ทางตอนเหนือของ

ทะเลสาบเจนีวา ต่างกข็นานนามใหเ้มอืงเวเว่ย ์เป็นไขมุ่กแหง่รเิวยีร่าสวสิ  ทีแ่มแ้ต่ศลิปินตลกชือ่ดงัแห่งฮอล
ลวีูด้ ชาล ีแชปลนิ ยงัหลงใหลและไดอ้าศยัอยู่ทีเ่มอืงนี้ในบัน้ปลายชวีติ ชมและถ่ายรปูอนุเสาวรยีข์องชาล ี
แชปลนิและโบสถเ์ซน้ตม์ารต์นิ จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสูเ่มอืงทาซ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
เมอืงเลก็ๆ น่ารกัทีร่ายลอ้มไปดว้ยยอดเขาสงูมากมายเป็นทศันยีภาพทีส่วยมากๆ อกีจุดหนึ่ง น าท่านนัง่
รถไฟสู ่เมืองเซอรแ์มท ด้วย Shuttle Train เดินทางถึงเมืองเซอรแ์มท 
น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทีโ่รงแรมทีพ่กั จากนัน้ใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

วนัทีสี่ ่  เซอรแ์มท-ทาซ-มองเทรอซ-์อินเทอรล์าเก้น 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 
 ใหท้่านเดนิเล่นลดัเลาะเทีย่วชมหมู่บา้นเซอรแ์มททีน่่ารกัๆ และมบีรรยากาศสบายๆ ลอ้มดว้ยเขาสงูสวยงาม 

ดว้ยเป็นเมอืงปลอดพาหนะทีวุ่่นวาย โดยหา้มรถทีใ่ชแ้ก๊สและน ้ามนัเขา้มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้ ทีม่ี
ไวบ้รกิารนกัท่องเทีย่ว สรา้งบรรยากาศทีแ่ปลกตา เดนิเล่นชอ้ปป้ิงสนิคา้คุณภาพดขีองสวสิมากมาย  จาก
เมอืงดา้นล่างนี้หากสภาพอากาศดแีละสดใด จะสามารถมองเหน็ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ ทีค่วามสงู 3,833 
เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล  ซึง่ความสงูของ ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ สงูเด่นเป็นสง่าท่ามกลางเทอืกเขาแอลป์ 
ดว้ยความสงู 4,447 เมตรจากระดบัน ้าทะเล และมรีูปทรงทีเ่ป็นเอกลกัษ์เฉพาะตวัของแมทเทอรฮ์อรน์ แบบ
สามเหลีย่มคลา้ยปิรามดิทีจุ่ดสงูสดุบนยอดเขา เรยีกไดว้่าเป็นยอดเขาทีง่ดงามทีส่ดุในสวสิ และมคีวามโดด
เด่นไปอกีเมื่อเอกลกัษณ์เฉพาะตวันี้ไดเ้ป็นโลโกข้องชอ็คโกแลต็ดงัทบัเบอรโ์รน และผูผ้ลติภาพยนตรร์าย
ใหญ่พาราเมา้ทพ์คิเจอรส์ ซึง่ความงดงามนี้เอง สวยงามราวภาพวาดบวกกบัทะเลสาบแสนงามในยามฤดู
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รอ้น ซึง่สะทอ้นความงามบนยอดเขาทีม่หีมิะปกคลุมตลอด (หากมเีวลาหรอืในวนัทีอ่ากาศเอือ้อ านวย
สามารถเลอืกซือ้ทวัรก์อนเนอแกรต็เพื่อชมทวิทศัน์ของแมทเทอรฮ์อรน์ได ้สามารถสอบถามจากหวัหน้าทวัร)์ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านนัง่รถไฟชทัเท้ิลเทรนกลบัสู่เมืองทาซ จากนัน้รถโคช้น าท่านเดนิทางต่อสูเ่มืองมองเทรอซ ์เมอืง

สวยทางใตข้องสวสิ รมิทะเลสาบเลอมงัค ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าท่านชมเมอืงตากอากาศรมิ
ทะเลสาบเจนีวาทีม่ชีื่อเสยีงเยา้ยวนใหน้กัท่องเทีย่วเขา้มาพกัผ่อน ดว้ยความเงยีบสงบของตวัเมอืงกบั
บรรยากาศทีส่ดุแสนสบาย น าทา่นชมสวนดอกไมแ้ละรปูปัน้ของ เฟรดดี ้เมอรค์รูี ่นกัรอ้งวงควนีเจา้ของบท
เพลง We are the Champion ซึง่ถดัไปเป็น Casino Barrière de Montreux โดยตรงขา้มกบัคาสโินคอื Tour 
d'Ivoire ตกึสงูทีส่ดุของมองเทรอซส์รา้งมาตัง้แต่ปีค.ศ. 1962 มจี านวนชัน้ทัง้หมด 29 ชัน้ ใชเ้ป็นทีพ่กัอาศยั
อกีดว้ย จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสูเ่มืองอินเทอรล์าเก้น เมอืงสวยในหุบเขาทีต่ัง้รมิฝัง่ของ 2 ทะเลสาบ 
คอืทะเลสาบธุนน์และเบรยีนซ ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) และบรเิวณเมอืงนี้ยงัใชเ้ป็นทีถ่่ายท าของ
กองละครเรื่องลขิติรกัหรอื The Crown Princess อกีดว้ย 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ.ภตัตาคารจนี 
  จากนัน้น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 
วนัทีห้่า   อินเทอรล์าเก้น-ยอดเขาจงุฟราว-ลูเซิรน์ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

จากนัน้น าท่านเดนิทางจากอนิเทอรล์าเกน้โดยรถโคช้ สู่ เมืองกรินเดอรว์าลกรนุ (Grinderwald Grund) 
ชุมชนเลก็ๆ น่ารกัเพื่อ ขึน้รถไฟฟ้า (Cog Wheel) สายจงุฟราวบาหเ์นน (Jungfrau Banen) สู ่ยอดเขา
จงุฟราว ซึง่ตลอด 2 ขา้งทางทา่นจะไดส้มัผสักบัธรรมชาตขิองภูเขาทีม่หีมิะปกคลุมและแนวป่าสนทีง่ดงาม 
ระหว่างการเดนิทางรถไฟจะจอดใหท้่านชมความงดงามและยิง่ใหญ่ของเทอืกเขาแอลป์ จนเดนิทางถงึ ยอด
เขาจงุฟราวยอรค์  ซึง่มคีวามสงูกว่า 3,454 เมตรจากระดบัน ้าทะเล และไดร้บัการขนานนามวา่ TOP OF 
EUROPE ทีเ่พิง่ฉลองครบรอบ 100 ปีของการก่อสรา้งเสน้ทางรถไฟสายนี้ เมื่อ วนัที ่21 กมุภาพนัธ ์ค.ศ.
2012 ใหท้่านเดนิชมประวตัขิองการก่อสรา้ง น าท่านชมววิสวยและสมัผสัอากาศทีห่นาวเยน็บนสถานี
ตรวจวดัสภาพภมิูอากาศ Sphinx จากนัน้น าชม ถ า้น ้าแขง็ ทีไ่ดร้บัการขดุเจาะและตกแต่งไวอ้ย่างงดงาม
ก่อนใหเ้วลาเดนิเล่นสบาย ๆ หรอืซือ้ไปรษณียบตัรสง่กลบับา้นจาก TOP OF EUROPE 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมืองบนยอดเขา 
บ่าย น าท่านเดนิทางจากจุงฟราว สู ่เมืองเลาเท่นบรนุเน่น โดยเสน้ทางรถไฟอกีดา้นหนึ่ง (แวะเปลีย่นรถไฟที่

สถานีไคลน์ไชเดค็ จุดเปลีย่นรถไฟ ลน้เกลา้รชักาลที ่5 เคยเสดจ็เมื่อวนัที ่29 พ.ค. 2440) จากนัน้น าท่าน
เดนิทางต่อสู ่เมืองลูเซิรน์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงท่องเทีย่วอนัดบัหนึ่งของสวสิทีห่ลาย
ท่านอาจจะเคยไปเยอืนมาแลว้ แต่ลเูซริน์กย็งัคงมคีวามสวยงามเหมอืนเดมิ น าท่านชม อนุสาวรยีส์งิโต และ
ถ่ายรปูกบั สะพานไมช้าเพล สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่14 ประดบัตกแต่งบนโครงหลงัคาหน้าจัว่ดว้ย
ภาพวาดในศตวรรษที ่17 ซึง่ภาพเขยีนเหล่าน้ีเป็นการเล่าเรื่องราวประวตัคิวามเป็นมาของเมอืงลเูซริน์ โดย
มหีอคอยน ้า Wasserturm ซึง่เดมิใชเ้ป็นทีค่มุขงันกัโทษและเกบ็เอกสารรวมทัง้ของมคี่าของเมอืงไว ้หอคอย
นี้มลีกัษณะเป็นรปูทรงแปดเหลีย่มทีม่ฐีานเชื่อมตดิอยู่กบัสะพานสรา้งขึน้ราวปี ค.ศ. 1300สะพานแห่งนี้เคย
ถูกไฟไหมไ้ปเมื่อปี ค.ศ. 1993 แลว้กม็กีารบรูณะใหม่จนมสีภาพใกลเ้คยีงของเดมิ (ภาพวาดดัง้เดมิถูกไฟ
ไหมไ้ปเยอะ) สะพานชาเพลนี้ถอืเป็นสะพานไมท้ีเ่ก่าแกท่ีส่ดุในยุโรป 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ.ภตัตาคารจนี 
น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั โรงแรม ระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
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วนัทีห่ก   ลูเซิรน์-สนามบินซูริค 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

สมควรแก่เวลาใหท้่านเชค็เอ๊าทจ์ากทีพ่กัพรอ้มน าท่านออกเดนิทางสู ่สนามบินซูริค 
13.15 น.  ออกเดินทางจากนครซูริค โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG971 
 

วนัทีเ่จด็  กรงุเทพฯ  
06.10 น.  เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ..โดยสวสัดิภาพ... 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรอืต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีร่ีและได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

 

 
รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ  
ท่ีไม่คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ และหากท่ีพกัตามรายการไม่ได้รบัการยืนยนั  

บริษทัฯ ขอท าการเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัหรือเมืองใกล้เคียงให้  
ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

 

อตัราค่าเดินทาง  *31 ต.ค.-6 พ.ย. / *5-11 พ.ย. / *12-18 พ.ย. / *19-25 พ.ย. /  
 *26 พ.ย. - 2 ธ.ค. / *30 พ.ย.-6 ธ.ค. /  
 *3-9 ธ.ค./ *5-11 ธ.ค.2561 

   

 

 

 

 

 

 

Mono Swiss 
โมโน สวิส 7 วนั 4 คืน  (TG) 

ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 57,900 34,900 

เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ทา่น 55,900 34,900 
เดก็อายตุ ่ากว่า 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ทา่น เสรมิเตยีง 53,900 32,900 
พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ 6,900 6,900 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและบริการด้านเอกสารและนัดหมาย ท่านละ 3,500 บาท // ค่าทิปคนขบั และ 
ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท (ค่าใช้จ่ายวีซ่าและทิปช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนออกเดินทาง) ** 
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*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

 
หมายเหต ุ
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผูโ้ดยสารท่ีเป็นผูใ้หญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า หลงัจาก

ยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15วนั ดงันัน้จึงขอความรว่มมือในการ

จดัเตรียมเอกสารส าหรบัการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้น้ีเพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการ
ด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพรอ้มถ่ายภาพและสแกนน้ิวมอื 

 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ ช าระค่าธรรมเนียมในการท าตัว๋อยู่ต่อท่ีสนามบินเดิมได้ไม่เกิน 7 วนั นับจากวนัท่ี
เดินทางออกจากต้นทาง ค่าธรรมเนียม 4,500 บาทต่อท่าน แต่ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัในวนันัน้ๆ จะสามารถยืนยนัการ
เดินทางได้ และการยื่นวีซ่าจะต้องแยกยื่นวีซ่าเด่ียว ประกนัต่างๆ ผูเ้ดินทางจะต้องซ้ือเพ่ิมเติมเพื่อให้ครอบคลมุ
กบัวนัท่ีเดินทาง ซ่ึงค่าใช้จา่ยเหล่าน้ีไม่รวมในราคาทวัร ์

 กรณีท่านท่ีมีตัว๋โดยสารแล้ว แล้วเดินทางไมพ่รอ้มหมู่คณะ ตรวจสอบตารางการเดินทางของท่านว่ามีการพ านักอยู่
ในประเทศอ่ืนมากกวา่ในประเทศสวิตเซอรแ์ลนดห์รอืไม่ หากมีและระยะเวลาในการพ านักนานกว่าในเขตประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนด ์ท่านจะต้องด าเนินการยื่นวีซ่าท่ีประเทศนัน้ๆ แทน โดยท่านจะต้องด าเนินการด้วยตนเอง โดย
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการยื่นวีซ่าประเทศนัน้ๆ ไม่ได้รวมในราคาทวัรเ์ช่นเดียวกนั 

อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทยเสน้ทาง กรุงเทพฯ-ซรูคิ-กรุงเทพฯ ชัน้ประหยดั 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สองท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 
 ค่ารถรบัสง่ระหว่างน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ  ทีค่อยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุในระหว่างการเดนิทางคุม้ครองในวงเงนิสงูสดุไม่เกนิ 1,000,000 บาท เดก็อายุต ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่

อายุเกนิ 75 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้นี้เป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนั) 
 ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่ 24 

เม.ย.2561 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไข
ของสายการบนิ   
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อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าเชงเกน้และค่าบรกิารดา้นเอกสาร ช าระเพิม่ท่านละ 3,500 บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัรก์่อนเดนิทาง) 
 ค่าทปิพนกังานขบัรถ, ค่าทปิหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละประมาณ 1,500 บาท 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี หรอื

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้โดยมไิดค้าดหมายหรอืค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าน ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่ไดแ้จกน ้าดื่มระหว่างทวัร)์  
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าบรกิารพนกังานยกกระเป๋าทกุแห่ง 
 ค่าประกนัภยัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์
 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึ่งทา่น ส าหรบัการจองทวัรส์ว่นที่
เหลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทางอยา่งน้อย 30 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดั
จ าทัง้หมด 

 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วนัท าการแต่ไมเ่กนิ 90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าคา่ตัว๋โดยสาร

ของทา่นนัน้ๆ (เงือ่นไขคา่มดัจ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกว่า 15 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 หากผูโ้ดยสารทา่นใด ยืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิ ผูโ้ดยสารตอ้งช าระคา่มดัจ า 20,000.- บาท และคา่วซี่าตามที่

สถานทตูเรยีกเกบ็ 
 หากผูโ้ดยสารทา่นใดวซี่าผา่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสารเครือ่งบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ า  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ทวัรท์ัง้หมด  
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หมายเหต ุ 
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
 กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัร์ตดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เนื่องจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท าให้
ไม่สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

 บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนื่องจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่า่จ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณีเกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในน ้าหนกัสว่นที่
เกนิ 

 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบหุรี ่ทัง้นี้เน่ืองจากสขุภาพของคนสว่นรวม 

 กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทีต่อ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทีด่งักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนึ่งเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเขา้ชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

 หากชว่งทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสตห์รอืปีใหม ่ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นสว่นใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์
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ขอ้มูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง
เดีย่ว (Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) 
หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะ
ได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม หรอือาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภมูติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้่าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่าง

อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mono Swiss 7D /TG, Nov-Dec2018 –Revised Fuel 30aug2018-    11 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าเชงเก้น สวิตเซอรแ์ลนด ์

ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 15 วนั 

- ผูย้ื่นค ารอ้งต้องแสดงตวัและสแกนน้ิวมอื ณ วนันัดหมายยื่นค ารอ้งท่ีศนูยย์ื่น 

- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทูตและศนูยย์ืน่ 

- รปูถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องท าการถ่ายใหม่ท่ีศนูยย์ื่น โดยผูย้ื่นค ารอ้งต้องช าระเงินค่าถ่ายรปูด้วยตนเอง 

- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผูย้ื่นค ารอ้งช าระเงินด้วยตนเอง 

- ผูย้ื่นค ารอ้ง กรณุาส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ีเป็นปัจจบุนัท่ีสุด พรอ้มกรอกข้อมูลเบือ้งต้นส าหรบัเพื่อใช้ในการ

ท านัดหมาย กรณุากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง พรอ้มเบอรโ์ทร.ท่ีสามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอรโ์ทร.ผูแ้ทน 

ยกเว้น ผูย้ื่นค ารอ้งสูงอายุมากๆ หรอืเดก็เลก็มากๆ 

- เอกสารต้นฉบบัท่ีเป็นภาษาไทย อาทิ ส าเนาหนังสือรบัรองบริษทั/กิจการรา้นค้า, ส าเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเดก็), 

ส าเนาสูติบตัร (กรณีผูท่ี้อายุต า่กว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาทะเบียนหย่า, ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, ส าเนาใบ

เปล่ียนนามสกลุ จะต้องถกูแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะบริการท่าน ยกเวน้ ส าเนาหนังสือสญัญาซ้ือ

ขาย/สญัญากู้/สญัญาอาชีพพิเศษท่ีมีเน้ือหาระบุเจาะจง กรณุาใช้บริการศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพือ่หลีกเล่ียง

ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผูย้ื่นค ารอ้งจะต้องช าระด้วยตนเอง 

 
o หนังสือเดินทางมีอายไุม่ต า่กว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางนี้สามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะตอ้งมหีน้าว่างส าหรบัวซี่าอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซี่า  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไมจ่ าเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

o รปูถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู 
เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เนื่องจากสถานทตูจะตอ้ง

สแกนรปูลงบนวซี่า (ไม่ควรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่ว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใสค่อนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อายส ์** 
 

o ส าเนาทะเบียนบา้น และส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายตุ า่กว่า 20 ปี  
- ใชส้ าเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายุน้อยกว่า 20 ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอส าเนาสตูบิตัรดว้ยและกรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  
o ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชื่อ 
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o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นนามสกุล 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรบัรองการท างานของบรษิทัทีท่ างานอยู่เป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ท างาน, อตัราเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน และระบุวนัลางานหรอืระบุวนัทีเ่ดนิทางอย่างชดัเจน (หนงัสอืรบัรองการ
ท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปัจจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บา้น   
 หากไมม่อีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไมจ่ดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้นี้เพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไมม่บีตุรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้า่ย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบือ้งตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีนี้หาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซี่าน้ี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นงัสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนกัเรยีน หรอื นกัศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  (หนงัสอืรบัรองการเรยีนออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซี่า) 
 

o หลกัฐานการเงิน   
-  สเตทเม้นท์จากธนาคารบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั ขอยอ้นหลงั 6 เดอืน และอพัเดทถงึเดอืนปัจจุบนัทีส่ดุ
หรอืไมต่ ่ากว่า 15 วนันบัจากวนันดัหมายยื่นวซี่า พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัช ี
- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่มหรอื 1 บญัช ีกรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ยหรอื statement 

บญัชอีื่นร่วมดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า เป็นตน้ 
- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่าย

ใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบุความสมัพนัธเ์พื่อชีแ้จงต่อสถานทตูอกี 1 ฉบบัดว้ย  โดยเฉพาะคู่
สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิสว่นตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิใน
บญัชน้ีอย ฝ่ายทีม่กีารเงนิมากกว่าตอ้งขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้ม
ระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพ่ือแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลบัสู่ภมิูล าเนา  

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

- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที่อาจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 



Mono Swiss 7D /TG, Nov-Dec2018 –Revised Fuel 30aug2018-    13 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
อ าเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่ารา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็อ้งช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทัง้นี้ทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซี่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซี่า ท่านตอ้งแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่อ้งใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซี่าและท่านไม่สามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะตอ้งมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเชน่เดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์ีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซีา่อนัเนื่องมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซี่าท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท้า่นหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นี้จะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                   

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ย่ืนค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทตูขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ

เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ จดุละ 200 บาท / ท่าน 
กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 
(กรณุาใช้แบบฟอรม์น้ีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพ่ือให้เกิดความสะดวกต่อการท าเอกสารออนไลน์ต่อไป) 
 

 

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

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

 ช่ือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

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

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

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

2.  สถานภาพ   โสด แตง่งานจดทะเบียน    แตง่งานไมจ่ดทะเบียน    หยา่     หมา้ย 

 
3.   กรณีทา่นท่ีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ช่ือ-นามสกุล.................................................................................. 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานท่ีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

4.  ท่ีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

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

 รหสัไปรษณีย ์   
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 ท่ีอยูป่ัจจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบียนบา้นใหเ้ขียนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)......................................... 

 

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

 รหสัไปรษณีย ์   โทรศพัทบ์า้น ........................................... 

 โทรศพัทมื์อถือ ............................................ อีเมลล ์.......................................................... 

 

5.  ช่ือสถานที่ ท  างาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการท่ีท านั้นเก่ียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและท่ีอยูท่ี่ท างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ท่ีอยูส่ถานที่ ท  างาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

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

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

 โทรศพัท ์   หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี)  

 

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

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

 

7.  ช่ือบุคคลท่ีร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 

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

8.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีท่ีผา่นมาหรือไม ่   ไมเ่คย เคย (กรณีท่ีเคยใหร้ะบุวนัท่ี) 

    ตัง้แตว่นัท่ี  ถึงวนัท่ี  รวม วนั 

 ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่  ไมเ่คย  เคย   

กรณีท่ีทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวแลว้ กรุณาระบุวนัท่ี ...................................................................................... 
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9.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่ ตวัเอง มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย  

(กรณีท่ีมีผูส้นับสนุดคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธ ์และเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่น คือ ................................................................................................................... 

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

 เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่    เดินทางดว้ยกนั   ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

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

 


