
 
 
 

Mono SWISS 7D4N  
บินตรงซูริค นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาจุงฟราว Top of Europe  

ชมศาลาไทยในโลซานน์  

พักเซอร์แมทเมืองในหุบเขา บรรยากาศชวนฝัน 

ซูริค-เบิร์น-เจนีวา-โลซานน-์เวเว่ย-์เซอร์แมท-มองเทรอซ์ 

อินเทอร์ลาเก้น-จุงฟราว-ลูเซิร์น 
 

บินตรง...เที่ยวสบาย...โดยสายการบินไทย (TG) 
 

ซูริค  เมืองศูนย์กลางทางด้านการค้าและธุรกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
เบิร์น  เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สร้างขึ้นเมื่อ 800 ปีที่แล้ว 
เจนีวา  เมืองแสนสวยอีกเมืองหน่ึงที่มีทัศนียภาพงดงามไปด้วยทะเลสาบและน ้าพุกลางใจเมืองซ่ึงเป็น 

สัญลักษณ์ของเมือง 
โลซานน์  เมืองที่เต็มไปด้วยโบสถท์ี่มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่ใหญ่ที่สุดในสวิส และเป็นเมืองที่ชาวไทยรู้จักดี

ในสวิส นอกจากเป็นเมืองที่ประทับของสมเดจ็ย่าแล้ว ยังเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
ส้าเร็จการศึกษาด้วย 

มองเทรอซ์  เมืองสวยทางใต้ของสวิสริมทะเลสาบเลอมังค์ เป็นที่ตั งของปราสาทชิลยอง และมีหลักฐานในการ
ก่อสร้างมาตั งแต่ศตวรรษที่ 13 

เซอร์แมท หมู่บ้านเซอร์แมทที่น่ารักๆ และมีบรรยากาศสบายๆ ล้อมด้วยเขาสูงสวยงาม ด้วยเป็นเมืองปลอด
พาหนะที่วุ่นวาย 

อินเทอร์ลาเก้น เมืองสวยในหุบเขาที่ตั งริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ 
ลูเซิร์น เมืองสวยที่ตั งอยู่ริมฝั่งทะเลสาบแห่งสี่พันธรัฐ หรือเวียวาลด์สตรัทซี และเป็นเมืองตากอากาศที่มี

ชื่อเสียงทีสุ่ดแห่งหน่ึงในประเทศสวิตเซอร์แลนด์   
 

ก าหนดการเดินทาง  04-10 ก.ย./ 18-24 ก.ย. / 06-12 พ.ย./ 20-26 พ.ย.2560 

 27 พ.ย.-03ธ.ค./ 01-07 ธ.ค. / 03-09 ธ.ค. 2560 
 

วันแรก  กรุงเทพฯ 



21.30น.  นัดคณะพร้อมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ สายการบินไทย 

เคาน์เตอร์ D7-12 เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 

วันท่ีสอง  ซูริค-เบิร์น-เจนีวา 
00.35 น. ออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG970  
07.50 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค เมืองเศรษฐกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  น าท่านผ่านขั้นตอนการ

ตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระ จากน้ันน าท่าน ชมเมืองซูริค Zurich เมอืงที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดในสวิส และมีแม่น้ าลิมมัตเป็นแม่น้ าที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มี
ชื่อเสียงระดับโลกและเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย น า
ท่านชมย่านเมืองเก่าลินเดอร์ฮอฟ ประกอบไปด้วยโบสถ์ในสมัยกลาง สถานที่โดดเด่นเห็นจะเป็นมหา
วิหารคู่บ้านคู่เมืองโบสถ์กรอสมุนเตอร์ Grossmunste Church ซ่ึงถือเป็นเอกลักษณข์องเมืองซูริค 
ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ าลิมมัต ปัจจุบันกลายเป็นหน่ึงในสถานที่ท่องเที่ยวของซูริค ตามต านานเล่าว่า 
กษัตริย์ Charlemagne ทรงสร้างหอคอยสูงของมหาวิหารแห่งน้ีขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 8 
ตรงบริเวณหลุมฝังศพของ Saint Felix และ Saint Regula สองนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ซ่ึงถูกค้นพบ ณ ที่น้ี 
ถัดไปไม่ไกลคือโบสถ์เซ้นต์ปีเตอร์ โดยด้านบนสุดของโบสถ์เซนต์ปีเตอร์น้ันเป็นที่ตั้งของหน้าปัด
นาฬิกาที่ติดอันดับหน้าปัดนาฬิกาทีใ่หญ่ที่สุดในโลกอีกด้วย โดยหน้าปัดนาฬิกาของโบสถ์มี
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 8.7 เมตร และโบสถ์กรอมุนสเตอร์ ที่มีหน้าต่างกระจกสีอันสดใสสวยงาม 
ฝีมือออกแบบของศิลปินชื่อดัง ได้แก ่Giacometti และ Chagall  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ภัตตาคารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นครหลวงอันงามสง่าของ

ประเทศ เมืองมรดกโลกอันล้ าค่าที่ถ่ายทอดและอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบัน น าท่าน ชมกรุงเบิร์น ที่สร้าง
ขึ้นในยุคกลางของยุโรป มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย องค์การยูเนสโก้ประกาศให้ส่วนหน่ึง
ของเมืองเป็นมรดกโลก ชมย่านเมืองเก่าซ่ึงปัจจุบนัเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็นย่านที่ปลอด
รถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินทางเที่ยวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์ 
(ไซ้ท์ กล็อคเค่น) อายุกว่า 800 ปี ที่จะมีตุ๊กตาออกมา เริงระบ าให้ดูทุกๆ ชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา 
ชมศาลาว่าการเมือง ในศิลปะแบบโกธิคและชมเบเร็นกราเบ็น หรือ บ่อหมี สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของ
เมืองน้ี สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่นครเจนีวา  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) พันธรัฐ
ที่เล็กที่สุดของสวิส ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนิวาหรือเลคเลอมังค์ เมืองที่ว่ากันว่าเป็นพันธรัฐสวิสที่แทบ
จะไม่มีอะไรเป็นสวิสเลย นอกจากนโยบายการต่างประเทศ ศาสนาและเป็นที่ตั้งของธนาคารจ านวน
มาก  

ค่่า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
  จากน้ันน าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Ramada Encore Geneve หรือระดับเทียบเท่า 

วันท่ีสาม  เจนีวา-โลซานน์-เวเว่ย์-ทาซ-เซอร์แมท 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 

จากน้ันน าท่านเดิน ชมกรุงเจนีวา ชมความสวยงามบริเวณอิงลิช การ์เด้น ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ 
เจนีวา ในวันที่อากาศสดใสท่านอาจได้เห็นน้ าพุเจ็ทโด พุ่งทะยานขึ้นเหนือทะเลสาบ สูงถึง 140 เมตร  
รวมทั้งนาฬิกาดอกไม้ สัญลักษณ์แห่งเจนิวาและยังบ่งบอกถึงความส าคัญของอุตสาหกรรมการผลิต
นาฬิกาที่มีต่อเมืองเจนีวาและสภากาชาติแห่งนครเจนีวาอีกด้วย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมือง 
โลซานน์ เมืองส าคัญแห่งหน่ึงของชาวไทย เป็นเมืองประสูติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที ่9  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ1 ชั่วโมง) น าท่านชมวิวของตัว



เมืองเก่าของโลซานน์บนเนินเขาที่ตั้งของมหาวิหารแห่งเมืองโลซานน์โบสถ์ที่สร้างในสถาปัตยกรรม
แบบโกธิคที่ใหญ่ที่สดุในสวิส ก่อนน าท่านถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยส่งไปตั้งใน
สวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อัน
เป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเม่ือทรงพระเยาว์ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอน
เหนือของทะเลสาบเจนีวา ต่างก็ขนานนามให้เมืองเวเว่ย์ เป็นไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส  ที่แม้แต่ศิลปิน
ตลกชื่อดังแห่งฮอลลีวู้ด ชาลี แชปลิน ยังหลงใหลและได้อาศัยอยูท่ี่เมืองน้ีในบั้นปลายชีวิต ชมและ
ถ่ายรูปอนุเสาวรีย์ของชาลี แชปลินและโบสถ์เซ้นต์มาร์ติน  จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่เมืองทาซ 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆ น่ารักที่รายล้อมไปด้วยยอดเขาสูงมากมายเป็น
ทัศนียภาพที่สวยมากๆ อีกจดุหน่ึง เดินทางถึงสถานีรถไฟเมืองทาซ น าท่านน่ังรถไฟ  สู่ เมืองเซอร์
แมท ด้วย Shuttle Train  

ค่่า  รับประทานอาหารค่ า ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  Hotel Antares Zermatt หรือระดับเทียบเท่า 

วันท่ีสี่  เซอร์แมท-ทาซ-มองเทรอซ์-อินเทอร์ลาเก้น 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม 
 จากน้ันมีเวลาให้ท่านเดินเล่นลัดเลาะเที่ยวชมหมู่บ้านเซอร์แมทที่น่ารักๆ และมีบรรยากาศสบายๆ 

ล้อมด้วยเขาสูงสวยงาม ด้วยเป็นเมืองปลอดพาหนะที่วุ่นวาย โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ ามันเข้ามา 
นอกจากรถไฟฟ้า และรถม้า ที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว สร้างบรรยากาศที่แปลกตา เดินเล่นช้อปปิ้ง
สินค้าคุณภาพดีของสวิสมากมาย  หากท่านมีเวลาหรือในวันที่อากาศเอื้ออ านวย ท่านสามารถซ้ือ
ทัวร์เสริมเพื่อขึ้นไปชม ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ทีค่วามสูง 3,833 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล  ซ่ึงความ
สูงของ ยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น สูงเด่นเป็นสง่าท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ ด้วยความสูง 4,447 เมตร
จากระดับน้ าทะเล และมีรูปทรงที่เป็นเอกลักษ์เฉพาะตัวของแมทเทอร์ฮอร์น แบบสามเหล่ียมคล้ายปิ
รามิดที่จุดสูงสุดบนยอดเขา เรียกได้ว่าเป็นยอดเขาที่งดงามที่สุดในสวิส และมีความโดดเด่นไปอีกเมือ่
เอกลักษณ์เฉพาะตัวน้ีได้เป็นโลโก้ของช็อคโกแล็ตดังทับเบอร์โรน และผู้ผลิตภาพยนตร์รายใหญ่พารา
เม้าท์พิคเจอร์ส ซ่ึงความงดงามน้ีเอง สวยงามราวภาพวาดบวกกับทะเลสาบแสนงามในยามฤดูร้อน 
ซ่ึงสะท้อนความงามบนยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี (การชมทัศนียภาพบนเขาน้ีขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศเอื้ออ านวย)  หรืออิสระขึ้นกรอนเนอแกรต เพื่อชมทัศนียภาพของแมทเทอร์ฮอร์นเป็นฉากหลัง 
(ทัวร์ขึ้นเขาน้ีไม่รวมอยู่ในราคาทัวร์ กรณีท่านท่ีต้องการขึ้นชม ตรวจสอบเวลาจากหัวหน้า
ทัวร์) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง 
บ่าย น ำท่ำนน่ังรถไฟชัทเทิ้ลเทรนกลับสู่เมืองทำซ จากน้ันรถโค้ชน าท่านเดินทางต่อสู่เมืองมองเทรอซ์ 

เมืองสวยทางใต้ของสวิส ริมทะเลสาบเลอมังค์ และเป็นที่ตั้งของปราสาทชิลยอง ที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ 
และมีหลักฐานในการก่อสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 และยังคงอนุรักษ์ไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ น า
ท่านชมเมืองตากอากาศริมทะเลสาบเจนีวาที่มีชื่อเสียงเย้ายวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักผอ่น ด้วย
ความเงียบสงบของตัวเมืองกับบรรยากาศที่สุดแสนสบาย น าท่านชมสวนดอกไม้และรูปปั้นของ 

 เฟรดดี้ เมอร์คูร่ี นักร้องวงควีนเจ้าของบทเพลง We are the Champion ซ่ึงถัดไปเป็น Casino 

Barrière de Montreux โดยตรงข้ามกับคาสิโนคือ Tour d'Ivoire ตึกสูงที่สดุของมองเทรอซ์สร้างมา
ตั้งแต่ปีค.ศ. 1962 มีจ านวนชั้นทั้งหมด 29 ชั้น ใช้เป็นที่พักอาศัยอกีด้วย จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่



เมืองอินเทอร์ลาเก้น เมืองสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง)  

ค่่า  รับประทานอาหารค่ า ณ.ภัตตาคารจีน 
  จากน้ันน าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  City Oberland หรือระดับเทียบเท่า 
วันท่ีห้า   อินเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงฟราว-ลูเซิร์น 
เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   

จากน้ันน ำท่ำนเดินทำงจำกอินเทอร์ลำเก้นโดยรถโค้ช สู่ เมืองกรินเดอร์วาลกรุน (Grinderwald 

Grund) ชุมชนเล็กๆ น่ำรักเพื่อ ขึ้นรถไฟฟ้า (Cog Wheel) สายจุงฟราวบาห์เนน (Jungfrau 

Banen) สู่ ยอดเขาจุงฟราว ซ่ึงตลอด 2 ข้ำงทำงท่ำนจะได้สัมผัสกับธรรมชำติของภูเขำที่มีหิมะปก
คลุมและแนวป่ำสนที่งดงำม ระหว่ำงกำรเดินทำงรถไฟจะจอดให้ท่ำนชมควำมงดงำมและยิ่งใหญ่ของ
เทือกเขำแอลป ์จนเดินทำงถึง ยอดเขาจุงฟราวยอร์ค  ซ่ึงมีควำมสูงกว่ำ 3,454 เมตรจำก
ระดับน้ ำทะเล และได้รับกำรขนำนนำมว่ำ TOP OF EUROPE ที่เพิ่งฉลองครบรอบ 100 ปีของกำร
ก่อสร้ำงเส้นทำงรถไฟสำยน้ี เมื่อ วันที่ 21 กุมภำพันธ์ ค.ศ.2012 ให้ท่ำนเดินชมประวัติของกำร
ก่อสร้ำง น ำท่ำนชมวิวสวยและสัมผัสอำกำศที่หนำวเย็นบนสถานีตรวจวัดสภาพภูมิอากาศ Sphinx 
จำกน้ันน ำชม ถ้้าน้้าแข็ง ที่ได้รับกำรขุดเจำะและตกแต่งไว้อย่ำงงดงำมก่อนให้เวลำเดินเล่นสบำย ๆ 
หรือซ้ือไปรษณียบัตรส่งกลับบ้ำนจำก TOP OF EUROPE 

กลางวัน       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองบนยอดเขา 
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงจำกจุงฟรำว สู่ เมืองเลาเท่นบรุนเน่น โดยเส้นทำงรถไฟอีกด้ำนหน่ึง (แวะเปลี่ยน

รถไฟที่สถำนีไคลน์ไชเด็ค จุดเปลี่ยนรถไฟ ล้นเกล้ำรัชกำลที่ 5 เคยเสด็จเม่ือวันที่ 29 พ.ค. 2440) 
จากน้ันน าท่านเดินทางต่อสู่ เมืองลูเซิร์น (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองท่องเที่ยวอันดับหน่ึงของ
สวิสที่หลายท่านอาจจะเคยไปเยอืนมาแล้ว แต่ลูเซิร์นก็ยังคงมีความสวยงามเหมือนเดิม น าท่านชม 
อนุสาวรีย์สิงโต และถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเพล สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ประดับตกแต่งบน
โครงหลังคาหน้าจั่วด้วยภาพวาดในศตวรรษที่ 17 ซ่ึงภาพเขียนเหล่าน้ีเป็นการเล่าเร่ืองราวประวัติ
ความเป็นมาของเมืองลูเซิร์น โดยมีหอคอยน้ า Wasserturm ซ่ึงเดิมใช้เป็นที่คุมขังนักโทษและเก็บ
เอกสารรวมทั้งของมีค่าของเมืองไว้ หอคอยน้ีมีลักษณะเป็นรูปทรงแปดเหล่ียมที่มีฐานเชื่อมติดอยู่กับ
สะพานสร้างขึ้นราวปี ค.ศ. 1300สะพานแห่งน้ีเคยถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ. 1993 แล้วก็มีการบูรณะ
ใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม (ภาพวาดดั้งเดิมถูกไฟไหม้ไปเยอะ) สะพานชาเพลน้ีถือเป็นสะพาน
ไม้ที่เก่าแก่ทีสุ่ดในยุโรป 

ค่่า  รับประทานอาหารค่ า ณ.ภัตตาคารจีน 
น าท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม  Ibis Styles Luzern City หรือระดับเทียบเท่า 

วันท่ีหก   ลูเซิร์น-ซูริค 
เช้า  รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม   

สมควรแก่เวลาให้ท่านเช็คเอ๊าท์จากที่พกัพร้อมน าท่านออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค 
13.30 น. ออกเดินทางจากนครซูริค โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG971 

 

วันท่ีเจ็ด กรุงเทพฯ  
05.30 น. เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ..โดยสวัสดิภาพ... 
 



รายการทัวร์อาจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆ ท่ีไม่
คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์  ท้ังน้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส่าคัญ 

 

อัตราค่าเดินทาง  04-10 ก.ย./ 18-24 ก.ย. / 06-12 พ.ย./ 20-26 พ.ย.2560 

 27 พ.ย.-03ธ.ค./ 01-07 ธ.ค. / 03-09 ธ.ค. 2560 
   

โมโน สวิส 7 วัน 4 คืน  (TG) 
ราคารวมตั๋ว 

4-10 ก.ย. / 18-24 ก.ย.60 
6-12 พ.ย. / 20-26 พ.ย. /  

27พ.ย.-3 ธ.ค. / 1-7 ธ.ค. / 3-9 ธ.ค.60 
ผู้ใหญ่ ท่านละ 57,900 53,900 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พกักับผูใ้หญ่ 1 ท่าน 56,900 52,900 
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี พกักับผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 52,900 48,900 
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 7,900 6,900 
ราคาไม่รวมตั๋ว 39,900 35,900 

 

**ไม่รวมค่าบริการด้านวีซ่าและค่าบริการท่านละ 3,500 บาท //  
ค่าทิปคนขับและค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท  ช่าระพร้อมค่าทัวร์ก่อนเดินทาง ** 

 
*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้่ามัน  ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม
ภายหลัง *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่่ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

 
หมายเหตุ 
 อัตราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ่านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ่านวนไม่ต่่ากว่า 25 ท่าน และจะต้องช่าระมัดจ่า 

หลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที 
 การด่าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15วัน ดังน้ันจึงขอความร่วมมือในการ

จัดเตรียมเอกสารส่าหรับการยื่นขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ท้ังน้ีเพื่อเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็ว
ในการด่าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตัวต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิว
มือ 

 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ ช่าระค่าธรรมเนียมในการท่าตั๋วอยู่ต่อท่ีสนามบินเดิมได้ไม่เกิน 7 วัน นับจาก
วันท่ีเดินทางออกจากต้นทาง ค่าธรรมเนียม 4,500 บาทต่อท่าน แต่ท้ังน้ีขึ้นอยู่กับในวันน้ันๆ จะสามารถ
ยืนยันการเดินทางได้ และการยื่นวีซ่าจะต้องแยกยื่นวีซ่าเด่ียว ประกันต่างๆ ผู้เดินทางจะต้องซื้อเพิ่มเติม
เพื่อให้ครอบคลุมกับวันท่ีเดินทาง ซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีไม่รวมในราคาทัวร์ 

 กรณีท่านท่ีมีตั๋วโดยสารแล้ว แล้วเดินทางไม่พร้อมหมู่คณะ ตรวจสอบตารางการเดินทางของท่านว่ามีการ
พ่านักอยู่ในประเทศอื่นมากกว่าในประเทศสวิตเซอร์แลนด์หรือไม่ หากมีและระยะเวลาในการพ่านักนาน
กว่าในเขตประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ท่านจะต้องด่าเนินการยื่นวีซ่าท่ีประเทศน้ันๆ แทน โดยท่านจะต้อง



ด่าเนินการด้วยตนเอง โดยค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการยื่นวีซ่าประเทศน้ันๆ ไม่ได้รวมในราคาทัวร์
เช่นเดียวกัน 

 
อัตราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับโดยสายการบินไทยเส้นทาง กรุงเทพฯ-ซูริค-กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด 
 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหน่ึงห้อง) 
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ, ค่าอาหารและเคร่ืองดื่มตามรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยวตามรายการที่ระบุ 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ  ที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 
 ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท เด็กอายุต่ ากว่า 1 ปี และ

ผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปีได้รับความคุ้มครอง 500,000 บาท (ทั้งน้ีเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน) 
 ค่าภาษีน้ ามันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ 

วันที่  28 เม.ย.2560 
 

อัตราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทีเ่กินกว่าสายการบินก าหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนังสือเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นและค่าบริการ ช าระพร้อมค่าทัวร์ท่านละ 3,500 บาท 
 ค่าทิปพนักงานขับรถ, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ที่จะต้องช าระเพิ่มพร้อมค่าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเคร่ืองดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด 

หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายหรือค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 ค่าท าใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว 
 ค่าบริการพนักงานยกกระเป๋าทุกแห่ง 
 ค่าประกันภัยการเดินทางที่นอกเหนือจากรายการทัวร์ 
 
การช่าระเงิน  
 ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทตอ่ผู้โดยสารหน่ึงท่าน ส าหรับการจองทัวร์ส่วนที่
เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันท าการ มิฉะน้ันทางบริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่ามัด
จ าทั้งหมด 
 
การยกเลิก 
 หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทกอ่นเดินทางอย่างน้อย 45 วันท าการ มิฉะน้ันบริษัทฯจะขอสงวนสิทธิ์ในการ

คืนเงินทั้งหมด 
 หากผู้โดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้โดยสารต้องช าระค่ามัดจ าที่ 20,000.- บาท และค่าวีซ่า

ตามที่สถานทูตเรียกเก็บ 
 หากผู้โดยสารท่านใด วีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนออกตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน

ค่ามัดจ า  
 
หมายเหตุ  
o รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักใน

ต่างประเทศ  เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะค านึงถึงความสะดวกของผู้เดนิทางเป็น
ส าคัญ 



o กรณีที่มีการเกดิภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางก าลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ 
เกิดขึ้นและมีเหตุท าให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามก าหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 
จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืน
เงินได้ 

o บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้าม
น าเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย  หรือด้วยเหตผุลใดๆก็ตามที่
กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจ านวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเน่ืองมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบัชาวต่างชาติ 

หรือ คนต่างด้าวที่พ านักอยู่ในประเทศไทย 
o บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบต่อกรณีเกดิการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร 

อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซ่ึงจะ
รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินก าหนด 

o ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต่ ากว่า
มาตรฐานได้ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่วนที่เกิน 

o ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อก าหนด
ที่ชัดเจนในเร่ืองการสูบบุหร่ี และมีสถานที่โดยเฉพาะส าหรับผู้สูบบุหร่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีทีท่่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจ าตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเทีย่วในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่
คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด 

o การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการก าหนดตลอดทั้งปี หรือก าหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับ
วันที่สถานที่เข้าชมน้ันๆ ปิดท าการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยใน
วันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เขา้ชมสถานที่
ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมน้ัน ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศน้ันๆ แต่หาก
มีการล่าช้า หรือ เหตุหน่ึงเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทาง
บริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เน่ืองจากได้ช าระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  

o หากเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสมาสต์หรือปีใหม่ เป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังน้ันขอให้
พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 

 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมท่ีพัก 

1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจท ำให้ห้องพักแบบ
ห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่ำน / 3 เตียง (Triple 
Room) ห้องพักอำจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง
เด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อำจจะไม่มีเคร่ืองปรับอำกำศเน่ืองจำกอยูใ่นแถบที่มีอุณหภูมิ
ต่ ำ เคร่ืองปรับอำกำศที่มีจะบริกำรให้ในช่วงฤดูร้อนเท่ำน้ัน  

3. กรณีที่มีงำนจัดประชุมนำนำชำติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่ำโรงแรมสูงขึ้นมำกและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในกำรปรับเปลี่ยนหรือย้ำยเมืองเพื่อให้เกิดควำมเหมำะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอำจเป็นห้องที่มีขนำดกะทดัรัต และ
ไม่มีอ่ำงอำบน้ ำ ซ่ึงขึ้นอยู่กับกำรออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และห้องแต่ละห้องอำจมีลักษณะแตกต่ำงกัน 

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

 



 

เอกสารในการขอวีซ่า  (โดยย่ืนขอวีซ่าที่สถานทูตสวิสเซอร์แลนด์) 

ใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวม 15 วัน 
ผู้ย่ืนค่าร้องขอวีซ่าทุกท่าน จะต้องมาแสดงตัว,ถ่ายรูป และสแกนนิ้วมือ ที่สถานทูตหรือศูนย์

ย่ืนวีซ่าของสถานทูตนั้นๆ ตามวันและเวลานัดหมาย ไม่ว่าจะเป็นหมู่คณะหรือแบบครอบครัว ซ่ึง
จะต้องมีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า และไม่สามารถยืนยันได้หากไม่มีการท่านัดหมายไวก่้อน (วันและ
เวลานัดหมายเป็นไปตามกฎและเง่ือนไขของสถานทูตนั้นๆ) 

ดังน้ันบริษัทฯ จึงต้องขอความร่วมมือในการเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนและสมบูรณ์พร้อมเบอร์โทร.
ท้ังท่ีท่างานและบ้านและมือถือตามรายละเอียดด้านล่างและกรอกข้อมูลตามใบกรอกข้อมูลท่ีแนบมาพร้อม
กันน้ี  ส่วนเอกสารเกี่ยวกับด้านการท่างาน, ใบเปล่ียนชื่อ, ใบเปล่ียนนามสกุล, ใบทะเบียนสมรส หรือใบ
หุ้นส่วนต่างๆ หรือเอกสารใดๆ ท่ีเป็นภาษาไทย (ยกเว้น ทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน) กรุณาแนบฉบับ
แปลภาษาอังกฤษมาด้วย  (ส่าเนาบัตรข้าราชการใช้แทนบัตรประชาชนไม่ได้)  ** เบอร์โทร.ท้ังท่ีท่างานและ
มือถือเป็นส่วนส่าคัญเช่นกัน กรณีมีการติดต่อกลับจากสถานทูตเพื่อสอบถามข้อมูลบางประการ กรุณาแจ้ง
ให้ครบถ้วนและสามารถติดต่อได้ ** 

 
o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่่ากว่า 6 เดือน  

o โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ ากว่า 6 เดือน 
ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง  

o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างส าหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเน่ืองจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า  
o ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จ าเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางน้ันๆ  
 

o รูปถ่ายสีขนาด 2 น้ิว จ่านวน 2 รูป เน้นหน้าใหญ่  (ขนาดรูปหน้าเท่ากับใน 
หนังสือเดินทาง)   
- ฉากหลังสีขาวเท่าน้ัน เน่ืองจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า   
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวก ** 
 

o ส่าเนาทะเบียนบ้าน และส่าเนาบัตรประจ่าตัวประชาชน 
- กรณีเป็นเด็ก อายุต่่ากว่า 20 ปี  
- ใช้ส าเนาสูติบัตร พรอ้มฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ  
- หากเด็กอายุน้อยกว่า 20 ปี และยงัศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอส าเนาสูติบัตรด้วยและกรุณา

แนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 

o หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถติดต่อได้ท้ังเบอร์ท่ีท่างาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ  
o ส าเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว  
o ส าเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ 
o ส าเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว  
 
o หนังสือรับรองการท่างาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใชใ้บรับรองการท างานของบริษัทท่ีท างานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ
เข้าท างาน, อัตราเงินเดือน, ต าแหน่งงาน เป็นต้น (หนังสือรับรองการท างานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) 

- กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการท างานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน (ตัวจริง) โดยระบุต าแหน่ง, 
อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มท างานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ ส าเนาบัตรประจ าตัว
ราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการท างานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) 



- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบียนการค้า หรือ ส าเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ ส าเนาหนังสือรับรอง
ความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ ากว่า 3 เดือน พรอ้มฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแม่บ้าน   
 หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี พรอ้ม แสดงส าเนาทะเบียนสมรส 
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการท างานและการเงินของสามี พร้อม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพร้อม

แสดงส าเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพือ่แสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชี้แจงเก่ียวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการท างานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผู้รับรอง พรอ้มชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผู้เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องตน้ ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด   (กรณีน้ีหาก
ความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นค าร้องขอวีซ่าน้ี)   

- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรอื นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน  เป็น 
 ภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)  (หนังสือรบัรองการเรียนออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า) 
 

o หลักฐานการเงิน   
-  สเตทเม้นท์จากธนาคารบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัว ขอยอ้นหลัง 6 เดือน และอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันที่สุด
หรือไม่ต่ ากว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมส าเนาหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี 
-  กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่ม กรุณาแสดงส าเนาสมุดบัญชีเล่มอื่นแนบด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจ า 
เป็นต้น 
- กรณีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และท าจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย

ให้บุคคลในครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษพรอ้มระบุความสัมพันธ์เพื่อชี้แจงต่อสถานทูตอีก 1 ฉบับด้วย  โดยเฉพาะคู่
สามี-ภรรยา จะต้องมีส าเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบยีนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินใน
บัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าต้องขอหนังสอืรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และท าจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายพร้อม
ระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 

 
*** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ท้ังน้ีเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเม่ือกลับสู่ภูมิล่าเนา  

 
o กรณเีด็กอายุต่่ากว่า 20 ปี (กรณไีม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองทั้งบิดาและมารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พรอ้มทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา   โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดย
คัดฉบับจริงจากอ าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรอืหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พรอ้มทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจาก
อ าเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรบัรองแก่บุตรด้วย 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแล
บุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 
*** การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ช าระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นค าร้องใหม่ก็ต้องช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั้ง 



***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 
***    กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
***   เม่ือทา่นได้ช าระเงินค่ามัดจ าหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือช าระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
จะขอถอืว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจ านงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนก าหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถน าหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านน้ันจะต้องมา
ยื่นเด่ียวและแสดงตัวที่สถานทูตตามก าหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  ** 

*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศ
ตามที่ระบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวีซ่าอันเน่ืองมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถปุระสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะค านึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทาง
เป็นหลัก                   

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