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บินตรงซรูคิ ชมน ้ำตกไรน ์ชำฟฮำวเซ่น 

ตำมรอยละครดงัลิขิตรกั The Crown Princess 

นัง่รถไฟข้ึนยอดเขำจงุฟรำว Top of Europe  

ชมศำลำไทยในโลซำนน ์ 

พกัเซอรแ์มทเมืองในหบุเขำ บรรยำกำศชวนฝัน 

ซรูิค-เบิรน์-เจนีวำ-โลซำนน-์เวเว่ย-์เซอรแ์มท-มองเทรอซ ์

อินเทอรล์ำเกน้-จงุฟรำว-ลเูซิรน์ 
 

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

ซูริค  เมอืงศนูยก์ลางทางดา้นการคา้และธุรกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด์ 
ชาฟฮาวเซ่น ทีต่ัง้ของน ้ำตกไรน์ น ้ำตกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในทวปียุโรป เกดิจำกกำรทีแ่ม่น ้ ำไรน์ ซึง่เป็นแม่น ้ ำนำนำชำตทิีใ่หญ่ทีสุ่ด

ของยุโรปไหลจำกต้นน ้ ำในเทอืกเขำแอลป์ มำบรรจบบรเิวณทีพ่ื้นทีโ่ลกเปลีย่นระดบัจงึกลำยเป็นน ้ำตกที ่
สวยงำมมำก 

เบิรน์  เมอืงหลวงของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์สรำ้งขึ้นเมือ่ 800 ปีทีแ่ลว้ 
โลซานน์  เมอืงทีเ่ตม็ไปดว้ยโบสถ์ทีม่สีถาปตัยกรรมแบบโกธคิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในสวสิ และเป็นเมอืงทีช่าวไทยรูจ้กัดใีนสวสิ 

นอกจากเป็นเมอืงทีป่ระทบัของสมเดจ็ย่าแลว้ ยงัเป็นเมอืงทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัทรงส าเรจ็
การศกึษาดว้ย 

 
เจนีวา  เมอืงแสนสวยอกีเมอืงหนึง่ทีม่ทีศันียภาพงดงามไปดว้ยทะเลสาบและน ้าพุกลางใจเมอืงซึง่เป็น 

สญัลกัษณ์ของเมอืง 
มองเทรอซ์  เมอืงสวยทางใต้ของสวสิรมิทะเลสาบเลอมงัค ์เป็นทีต่ ัง้ของปราสาทชลิยอง และมหีลกัฐานในการก่อสรา้งมา

ตัง้แต่ศตวรรษที ่13 
เซอรแ์มท หมู่บ้านเซอรแ์มททีน่่ารกัๆ และมบีรรยากาศสบายๆ ลอ้มดว้ยเขาสงูสวยงาม ดว้ยเป็นเมอืงปลอดพาหนะที ่

วุ่นวาย 
อินเทอรล์าเก้น เมอืงสวยในหุบเขาทีต่ ัง้รมิฝ ัง่ของ 2 ทะเลสาบ คอืทะเลสาบธุนน์และเบรยีนซ ์
ลเูซิรน์ เมอืงสวยทีต่ ัง้อยู่รมิฝ ัง่ทะเลสาบแห่งสีพ่นัธรฐั หรอืเวยีวาลดส์ตรทัซ ีและเป็นเมอืงตากอากาศทีม่ชีือ่เสยีงทีสุ่ด

แห่งหนึง่ในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์  

 

Mono Swiss 7 D 
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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.  นัดคณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  ชัน้ 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร ์สายการบินไทย 

ROW D7-12 เจา้หน้าทีพ่รอ้มคอยต้อนรบัและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 
**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 

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

หนงัสอืเดนิทางและตรวจรบัสมัภาระ น าท่านเดนิทางสู่ ชาฟฮาวเซ่น ท่ีตัง้ของน ้าตกไรน์ ใหท้่านแวะชม
ความสวยงามของน ้าตกไรน์ น ้าตกที่ใหญ่ทีสุ่ดในทวปียุโรป เกดิจากการที่แม่น ้าไรน์ ซึง่เป็นแม่น ้านานาชาติ
ทีใ่หญ่ทีสุ่ดของยุโรปไหลจากต้นน ้าในเทอืกเขาแอลป์ มาบรรจบบรเิวณทีพ่ืน้ทีโ่ลกเปลีย่นระดบัจงึกลายเป็น
น ้าตกทีส่วยงามมาก ตวัน ้าตกมคีวามสงู 25 เมตร กวา้ง 150 เมตร มอีายุราว 14,000 – 17,000 ปี อสิระให้
ท่านไดช้ื่นชมธรรมชาต ิและถ่ายรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึ จนไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่เมอืงซรูคิ ใหท้่าน ชม
เมืองซูริค Zurich เมอืงทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในสวสิ และมแีม่น ้าลมิมตัเป็นแม่น ้าทีใ่หญ่ทีสุ่ด เมอืงซรูคิไม่ใช่
เมอืงหลวงของประเทศ แต่มชีื่อเสยีงระดบัโลกและเป็นเมอืงศนูยก์ลางทางธุรกจิ ธนาคาร และวฒันธรรมของ
ประเทศอกีดว้ย น าท่านผ่านชมย่านเมอืงเก่าลนิเดอร์ฮอฟ ประกอบไปดว้ยโบสถ์ในสมยักลาง สถานทีโ่ดด
เด่นเหน็จะเป็นมหาวหิารคู่บ้านคู่เมอืงโบสถ์กรอสมุนเตอร ์Grossmunste Church ซึง่ถอืเป็นเอกลกัษณ์ของ
เมอืงซรูคิ ตัง้อยูบ่รเิวณรมิฝ ัง่แม่น ้าลมิมตั ปจัจุบนักลายเป็นหน่ึงในสถานทีท่่องเทีย่วของซรูคิ  

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

มรดกโลกอนัล ้าค่าทีถ่่ายทอดและอนุรกัษ์มาสู่ปจัจุบนั น าท่าน ชมกรงุเบิรน์ ทีส่รา้งขึน้ในยุคกลางของยุโรป 
มหีลกัฐานทางประวตัศิาสตรม์ากมาย องคก์ารยเูนสโกป้ระกาศให้ส่วนหน่ึงของเมอืงเป็นมรดกโลก ชมย่าน
เมอืงเก่าซึง่ปจัจุบนัเตม็ไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบูตคิ เป็นย่านทีป่ลอดรถยนต์ จงึเหมาะกบัการเดนิทางเทีย่ว
ชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี ชมหอนาฬกิาดาราศาสตร ์(ไซท้ ์กลอ็คเค่น) อายุกว่า 800 ปี ทีจ่ะมตุ๊ีกตา
ออกมา เรงิระบ าใหด้ทูุกๆ ชัว่โมงทีน่าฬิกาตบีอกเวลา ชมศาลาว่าการเมอืง ในศลิปะแบบโกธคิและชมเบ
เรน็กราเบน็ หรอื บ่อหม ีสตัวท์ีเ่ป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงน้ี สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ เมืองโลซานน์  
เมอืงส าคญัแห่งหน่ึงของชาวไทยเป็นเมอืงทีป่ระทบัของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั ปรมนิทรมหาภูมพิลอ
ดุลยเดช รชักาลที ่9 ในวยัเยาว ์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1.30 ชัว่โมง) 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
  จากนัน้น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม ระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
**ในช่วงบางก าหนดการเดินทาง ท่ีเมืองโลซานน์ติดงานแฟรห์รือการจดัการต่างๆ ในเมืองโลซานน์เอง ดงันัน้อาจมี
ผลท าให้เมืองโลซานน์ไม่มีห้องพกัว่าง ดงันัน้ บริษทัฯ จึงขอโยกย้ายเมืองท่ีพกัเป็นเมืองเจนิวาแทนเพ่ือความสะดวก
และความเรียบร้อยของรายการทวัร*์* 
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วนัทีส่าม  โลซานน์-เจนิวา-เวเว่ย-์ทาซ-เซอรแ์มท 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

น าท่านชมววิของตวัเมอืงเก่าของ โลซานน์ บนเนินเขาทีต่ ัง้ของมหาวหิารแห่งเมอืงโลซานน์โบสถ์ทีส่รา้งใน
สถาปตัยกรรมแบบโกธคิทีใ่หญ่ทีสุ่ดในสวสิ ผ่านชมโบสถ์นอรท์เทรอดาม, โบรวิาจพาเลส, ศาลาว่าการและ
โบสถ์เซน้ต์ฟรานซสิ ก่อนน าท่านถ่ายรปูกบั ศาลาไทย ทีร่ฐับาลไทยส่งไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมอืงโล
ซานน์ ตัง้อยู่ในสวนสาธารณะทีม่รีปูป ัน้ลงิ 3 ตวั ปิดห ูปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานทีท่รงโปรดของในหลวง
เมื่อทรงพระเยาว ์ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ นครเจนิวา  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) พนัธรฐัทีเ่ลก็
ทีสุ่ดของสวสิ ตัง้อยูร่มิทะเลสาบเจนิวาหรอืเลคเลอมงัค ์เมอืงทีว่่ากนัว่าเป็นพนัธรฐัสวสิทีแ่ทบจะไม่มอีะไร
เป็นสวสิเลย นอกจากนโยบายการต่างประเทศ ศาสนาและเป็นทีต่ัง้ของธนาคารจ านวนมาก น าท่านเดนิ ชม
กรงุเจนีวา ชมความสวยงามบรเิวณองิลชิ การเ์ดน้ ทีต่ ัง้อยูร่มิทะเลสาบเจนีวา ในวนัทีอ่ากาศสดใสท่านอาจ
ไดเ้หน็น ้าพุเจท็โด พุ่งทะยานขึน้เหนือทะเลสาบ สงูถงึ 140 เมตร  รวมทัง้นาฬกิาดอกไม ้สญัลกัษณ์แห่งเจนิ
วาและยงับ่งบอกถงึความส าคญัของอุตสาหกรรมการผลตินาฬกิาทีม่ต่ีอเมอืงเจนีวาและสภากาชาตแิห่งนคร
เจนีวาอกีดว้ย  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองเวเว่ย ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 30 นาท)ี เมอืงทีต่ ัง้อยู่บนชายฝ ัง่ทางตอนเหนือของ

ทะเลสาบเจนีวา ต่างกข็นานนามใหเ้มอืงเวเวย่ ์เป็นไข่มุกแห่งรเิวยีร่าสวสิ  ทีแ่มแ้ต่ศลิปินตลกชื่อดงัแห่งฮอล
ลวีูด้ ชาล ีแชปลนิ ยงัหลงใหลและไดอ้าศยัอยู่ทีเ่มอืงน้ีในบัน้ปลายชวีติ ชมและถ่ายรปูอนุเสาวรยีข์องชาล ี
แชปลนิและโบสถ์เซน้ต์มารต์นิ จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่เมืองทาซ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) 
เมอืงเลก็ๆ น่ารกัทีร่ายลอ้มไปดว้ยยอดเขาสงูมากมายเป็นทศันียภาพทีส่วยมากๆ อกีจุดหน่ึง น าท่านนัง่
รถไฟสู่ เมืองเซอรแ์มท ด้วย Shuttle Train เดินทางถึงเมืองเซอรแ์มท 
น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารทีโ่รงแรมทีพ่กั จากนัน้ใหท้่านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 
 

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

ดว้ยเป็นเมอืงปลอดพาหนะทีวุ่่นวาย โดยหา้มรถทีใ่ชแ้ก๊สและน ้ามนัเขา้มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้ ทีม่ี
ไวบ้รกิารนกัท่องเทีย่ว สรา้งบรรยากาศทีแ่ปลกตา เดนิเล่นชอ้ปป้ิงสนิค้าคุณภาพดขีองสวสิมากมาย  จาก
เมอืงดา้นล่างน้ีหากสภาพอากาศดแีละสดใด จะสามารถมองเหน็ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ ทีค่วามสงู 3,833 
เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล  ซึง่ความสงูของ ยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ สงูเด่นเป็นสง่าท่ามกลางเทอืกเขาแอลป์ 
ดว้ยความสงู 4,447 เมตรจากระดบัน ้าทะเล และมรีูปทรงทีเ่ป็นเอกลกัษ์เฉพาะตวัของแมทเทอรฮ์อรน์ แบบ
สามเหลีย่มคลา้ยปิรามดิทีจุ่ดสงูสุดบนยอดเขา เรยีกไดว้่าเป็นยอดเขาทีง่ดงามทีสุ่ดในสวสิ และมคีวามโดด
เด่นไปอกีเมื่อเอกลกัษณ์เฉพาะตวัน้ีไดเ้ป็นโลโกข้องชอ็คโกแลต็ดงัทบัเบอรโ์รน และผูผ้ลติภาพยนตรร์าย
ใหญ่พาราเมา้ทพ์คิเจอรส์ ซึง่ความงดงามน้ีเอง สวยงามราวภาพวาดบวกกบัทะเลสาบแสนงามในยามฤดู
รอ้น ซึง่สะทอ้นความงามบนยอดเขาทีม่หีมิะปกคลุมตลอด (หากมเีวลาหรอืในวนัทีอ่ากาศเอื้ออ านวย
สามารถเลอืกซือ้ทวัรก์อนเนอแกรต็เพื่อชมทวิทศัน์ของแมทเทอรฮ์อรน์ได ้สามารถสอบถามจากหวัหน้าทวัร)์ 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพืน้เมอืง 
บ่าย น าท่านนัง่รถไฟชทัเท้ิลเทรนกลบัสู่เมืองทาซ จากนัน้รถโคช้น าท่านเดนิทางต่อสู่เมืองมองเทรอซ์ เมอืง

สวยทางใต้ของสวสิ รมิทะเลสาบเลอมงัค ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) น าท่านชมเมอืงตากอากาศรมิ
ทะเลสาบเจนีวาทีม่ชีื่อเสยีงเยา้ยวนใหน้กัท่องเทีย่วเขา้มาพกัผ่อน ดว้ยความเงยีบสงบของตวัเมอืงกบั
บรรยากาศทีสุ่ดแสนสบาย น าท่านชมสวนดอกไมแ้ละรปูป ัน้ของ เฟรดดี ้เมอรค์รูี ่นกัรอ้งวงควนีเจา้ของบท
เพลง We are the Champion ซึง่ถดัไปเป็น Casino Barrière de Montreux โดยตรงขา้มกบัคาสโินคอื Tour 
d'Ivoire ตกึสงูทีสุ่ดของมองเทรอซส์รา้งมาตัง้แต่ปีค.ศ. 1962 มจี านวนชัน้ทัง้หมด 29 ชัน้ ใชเ้ป็นทีพ่กัอาศยั
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อกีดว้ย จากนัน้น าท่านเดนิทางต่อสู่เมืองอินเทอรล์าเก้น เมอืงสวยในหุบเขาทีต่ ัง้รมิฝ ัง่ของ 2 ทะเลสาบ 
คอืทะเลสาบธุนน์และเบรยีนซ ์(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2 ชัว่โมง) และบรเิวณเมอืงน้ียงัใชเ้ป็นทีถ่่ายท าของ
กองละครเรื่องลขิติรกัหรอื The Crown Princess อกีดว้ย 

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

จากนัน้น าท่านเดนิทางจากอนิเทอรล์าเกน้โดยรถโคช้ สู่ เมืองกรินเดอรว์าลกรนุ (Grinderwald Grund) 
ชุมชนเลก็ๆ น่ารกัเพื่อ ข้ึนรถไฟฟ้า (Cog Wheel) สายจงุฟราวบาห์เนน (Jungfrau Banen) สู่ ยอดเขา
จงุฟราว ซึง่ตลอด 2 ขา้งทางท่านจะไดส้มัผสักบัธรรมชาตขิองภูเขาทีม่หีมิะปกคลุมและแนวป่าสนทีง่ดงาม 
ระหว่างการเดนิทางรถไฟจะจอดใหท่้านชมความงดงามและยิง่ใหญ่ของเทอืกเขาแอลป์ จนเดนิทางถงึ ยอด
เขาจงุฟราวยอรค์  ซึง่มคีวามสงูกว่า 3,454 เมตรจากระดบัน ้าทะเล และไดร้บัการขนานนามว่า TOP OF 
EUROPE ทีเ่พิง่ฉลองครบรอบ 100 ปีของการก่อสรา้งเสน้ทางรถไฟสายน้ี เมือ่ วนัที ่21 กุมภาพนัธ ์ค.ศ.
2012 ใหท้่านเดนิชมประวตัขิองการก่อสรา้ง น าท่านชมววิสวยและสมัผสัอากาศทีห่นาวเยน็บนสถานี
ตรวจวดัสภาพภมิูอากาศ Sphinx จากนัน้น าชม ถ า้น ้าแขง็ ทีไ่ดร้บัการขุดเจาะและตกแต่งไวอ้ย่างงดงาม
ก่อนใหเ้วลาเดนิเล่นสบาย ๆ หรอืซือ้ไปรษณียบตัรส่งกลบับ้านจาก TOP OF EUROPE 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมืองบนยอดเขา 
บ่าย น าท่านเดนิทางจากจุงฟราว สู่ เมืองเลาเท่นบรนุเน่น โดยเสน้ทางรถไฟอกีดา้นหน่ึง (แวะเปลีย่นรถไฟที่

สถานีไคลน์ไชเดค็ จุดเปลีย่นรถไฟ ลน้เกลา้รชักาลที ่5 เคยเสดจ็เมื่อวนัที ่29 พ.ค. 2440) จากนัน้น าท่าน
เดนิทางต่อสู่ เมืองลเูซิรน์ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมอืงท่องเทีย่วอนัดบัหน่ึงของสวสิทีห่ลาย
ท่านอาจจะเคยไปเยอืนมาแลว้ แต่ลเูซริน์กย็งัคงมคีวามสวยงามเหมอืนเดมิ น าทา่นชม อนุสาวรยีส์งิโต และ
ถ่ายรปูกบั สะพานไมช้าเพล สรา้งขึน้ตัง้แต่สมยัศตวรรษที ่14 ประดบัตกแต่งบนโครงหลงัคาหน้าจัว่ดว้ย
ภาพวาดในศตวรรษที ่17 ซึง่ภาพเขยีนเหล่าน้ีเป็นการเล่าเรื่องราวประวตัคิวามเป็นมาของเมอืงลเูซริน์ โดย
มหีอคอยน ้า Wasserturm ซึง่เดมิใชเ้ป็นทีคุ่มขงันกัโทษและเกบ็เอกสารรวมทัง้ของมค่ีาของเมอืงไว ้หอคอย
น้ีมลีกัษณะเป็นรปูทรงแปดเหลีย่มทีม่ฐีานเชื่อมตดิอยูก่บัสะพานสรา้งขึน้ราวปี ค.ศ. 1300สะพานแห่งน้ีเคย
ถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ. 1993 แลว้กม็กีารบูรณะใหม่จนมสีภาพใกลเ้คยีงของเดมิ (ภาพวาดดัง้เดมิถูกไฟ
ไหมไ้ปเยอะ) สะพานชาเพลน้ีถอืเป็นสะพานไมท้ีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในยุโรป 

ค า่  รบัประทานอาหารค ่า ณ.ภตัตาคารจนี 
น าท่านเขา้สู่ทีพ่กั โรงแรม ระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห่ก   ลเูซิรน์-สนามบินซูริค 
เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

สมควรแก่เวลาใหท้่านเชค็เอ๊าทจ์ากทีพ่กัพรอ้มน าท่านออกเดนิทางสู่ สนามบินซูริค 
13.15 น.  ออกเดินทางจากนครซูริค โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG971 
 

วนัทีเ่จด็  กรงุเทพฯ  
06.10 น.  เดินทางกลบัถึงสนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ..โดยสวสัดิภาพ... 

**กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 ก าหนดการเดินทางอีกครัง้ก่อนท าการจองตัว๋โดยสารส่วนตวัของท่าน เน่ืองจากรายการทวัรเ์ป็น
 รายการซีรี่และได้มีการด าเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี
 การเปล่ียนแปลงเลก็น้อย** 
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รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อ่ืนๆ  
ท่ีไมค่าดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ และหากท่ีพกัตามรายการไมไ่ด้รบัการยืนยนั  

บริษทัฯ ขอท าการเปล่ียนโรงแรมท่ีพกัในระดบัเดียวกนัหรือเมอืงใกล้เคียงให้  
ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ของคณะเป็นส 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 ราคาไมร่วมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ ทา่นละ 57,900 34,900 

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

**ไมร่วมค่าบริการด้านวีซ่าและบริการด้านเอกสารและนัดหมาย ท่านละ 3,500 บาท // ค่าทิปคนขบั และ 
ค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,500 บาท (ค่าใช้จ่ายวีซ่าและทิปช าระพร้อมค่าทวัรก่์อนออกเดินทาง) ** 

 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม
ภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

 
หมายเหต ุ
 อตัราค่าเดินทางน้ีต้องมีจ านวนผู้โดยสารท่ีเป็นผู้ใหญ่จ านวนไม่ต า่กว่า 25 ท่าน และจะต้องช าระมดัจ า หลงัจาก

ยืนยนัการจองทวัรท์นัที 
 การด าเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15วนั ดงันัน้จึงขอความร่วมมือในการ

จดัเตรียมเอกสารส าหรบัการย่ืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ทัง้น้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการ
ด าเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าท่ีสถานทูตพร้อมถ่ายภาพและสแกนน้ิวมือ 

 กรณีท่านท่ีต้องการอยู่ต่อ ช าระค่าธรรมเนียมในการท าตัว๋อยู่ต่อท่ีสนามบินเดิมได้ไม่เกิน 7 วนั นับจากวนัท่ี
เดินทางออกจากต้นทาง ค่าธรรมเนียม 4,500 บาทต่อท่าน แต่ทัง้น้ีข้ึนอยู่กบัในวนันัน้ๆ จะสามารถยืนยนัการ
เดินทางได้ และการย่ืนวีซ่าจะต้องแยกย่ืนวีซ่าเด่ียว ประกนัต่างๆ ผู้เดินทางจะต้องซ้ือเพ่ิมเติมเพ่ือให้ครอบคลมุ
กบัวนัท่ีเดินทาง ซ่ึงค่าใช้จ่ายเหล่าน้ีไม่รวมในราคาทวัร ์
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 กรณีท่านท่ีมีตัว๋โดยสารแล้ว แล้วเดินทางไม่พร้อมหมู่คณะ ตรวจสอบตารางการเดินทางของท่านว่ามีการพ านักอยู่
ในประเทศอ่ืนมากกว่าในประเทศสวิตเซอรแ์ลนดห์รือไม่ หากมีและระยะเวลาในการพ านักนานกว่าในเขตประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนด ์ท่านจะต้องด าเนินการย่ืนวีซ่าท่ีประเทศนัน้ๆ แทน โดยท่านจะต้องด าเนินการด้วยตนเอง โดย
ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการย่ืนวีซ่าประเทศนัน้ๆ ไม่ได้รวมในราคาทวัรเ์ช่นเดียวกนั 

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

อายุเกนิ 75 ปีไดร้บัความคุม้ครอง 500,000 บาท (ทัง้น้ีเป็นไปตามเงื่อนไขของบรษิทัประกนั) 
 ค่าภาษนี ้ามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางที่มกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที ่ 24 

เม.ย.2561 หากมเีพิม่เตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัค่าน ้ามนัหรอืภาษใีดๆ จะต้องมกีารช าระเพิม่ตามกฏและเงื่อนไข
ของสายการบนิ   

 

 

 

 

 

 
 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน ้าหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการท าหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซ่ีาเชงเกน้และค่าบรกิารด้านเอกสาร ช าระเพิม่ท่านละ 3,500 บาท (ช าระพรอ้มค่าทวัรก่์อนเดนิทาง) 
 ค่าทปิพนกังานขบัรถ, ค่าทปิหวัหน้าทวัรท์ีเ่ดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละประมาณ 1,500 บาท 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี หรอื

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้โดยมไิดค้าดหมายหรอืค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าน ้าดื่มระหว่างทวัร ์(ไม่ได้แจกน ้าดื่มระหว่างทวัร)์  
 ค่าท าใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 ค่าบรกิารพนกังานยกกระเป๋าทุกแห่ง 
 ค่าประกนัภยัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทวัร์ 
 
การช าระเงิน  
 ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิคา่มดัจ าเป็นจ านวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึง่ทา่น ส าหรบัการจองทวัรส์่วนที่
เหลอืจะขอเกบ็ทัง้หมดกอ่นเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัท าการ มฉิะนัน้ทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มดั
จ าทัง้หมด 
 
การยกเลิก 
 หากมกีารยกเลกิเกนิ 45 วนัท าการแต่ไมเ่กนิ 90 วนัท าการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าคา่ตัว๋โดยสาร

ของทา่นนัน้ๆ (เงือ่นไขคา่มดัจ าตามทีท่างสายการบนิเรยีกเกบ็) 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกวา่ 45 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 
 หากมกีารยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัท าการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
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 หากผูโ้ดยสารทา่นใด ยืน่วซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนุมตั ิ ผูโ้ดยสารตอ้งช าระคา่มดัจ า 20,000.- บาท และคา่วซีา่ตามที่
สถานทตูเรยีกเกบ็ 

 หากผูโ้ดยสารทา่นใดวซีา่ผา่นแลว้แจง้ยกเลกิกอ่นออกตัว๋โดยสารเครือ่งบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ า  
 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ทวัร์ทัง้หมด  
 
หมายเหตุ  
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าช้าของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
 กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมี

เหตุท าใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั
จากสายการบนิ โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัร์ตดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยค่าเสยีหาย เน่ืองจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอื่นๆ ทีม่เีหตุท าให้
ไม่สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามก าหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

 บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้
ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรอื ความประพฤตสิ่อไปในทางเสื่อมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามที่กองตรวจคน
เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางส่วน 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซ่ีา อนัสบืเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทีพ่ านกัอยู่ในประเทศไทย 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณิชย ์ซึง่จะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย
ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทีส่ายการบนิก าหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณีเทีย่วบนิล่าชา้หรอืยกเลิกเทีย่วบนิ 

 ในบางรายการทวัร ์ทีต่้องมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากว่ามาตรฐานได ้
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัภาระความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในน ้าหนักส่วนที่
เกนิ 

 ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มกีารรณรงคเ์รื่องการงดสบูบุหรี ่บนรถโคช้, โรงแรม และสถานทีต่่าง ๆ จะมขีอ้ก าหนดทีช่ดัเจน
ในเรื่องการสบูบุหรี ่และมสีถานทีโ่ดยเฉพาะส าหรบัผูส้บูบุหรี ่ทัง้น้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

 กรณีทีท่่านเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ที่ต้องไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 
(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจ าตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทีย่วในระยะเวลาเกนิกว่า 4 - 5 ชัว่โมง
ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัต้องใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัรม์คีวามจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการก าหนดตลอดทัง้ปี หรอืก าหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที่
สถานทีเ่ขา้ชมนัน้ๆ ปิดท าการ หรอื ปิดโดยมไิด้แจง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทีค่ณะจะเขา้
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพื่อใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานที่ดงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ
ค่าเขา้ชมนัน้ ๆ ตามเงื่อนไขราคาทีไ่ดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนัน้ๆ แต่หากมกีารล่าช้า หรอื เหตุหน่ึงเหตุใดใน
ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลท าใหท้่านไม่สามารถเข้าชมสถานทีด่งักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้ก่ท่าน 
เน่ืองจากไดช้ าระค่า Reservation Fee ไปแลว้  

 หากช่วงทีเ่ดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสต์หรอืปีใหม่ ซึง่เป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันัน้
ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์

 

 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมท่ีพกั 

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 หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้อง
เด่ียว กรณีท่ีมา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบทีม่อุีณหภูมติ ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 
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4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอ่ีาง
อาบน ้า ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 

 

 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าเชงเก้น สวิตเซอรแ์ลนด ์

ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม 15 วนั 

- ผู้ย่ืนค าร้องต้องแสดงตวัและสแกนน้ิวมือ ณ วนันัดหมายย่ืนค าร้องท่ีศนูยย่ื์น 

- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทูตและศนูยย่ื์น 

- รปูถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องท าการถ่ายใหม่ท่ีศนูยย่ื์น โดยผู้ย่ืนค าร้องต้องช าระเงินค่าถ่ายรปูด้วยตนเอง 

- การถ่ายส าเนาเอกสารใดๆ ผู้ย่ืนค าร้องช าระเงินด้วยตนเอง 

- ผู้ย่ืนค าร้อง กรณุาส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทางท่ีเป็นปัจจบุนัท่ีสดุ พร้อมกรอกข้อมูลเบือ้งต้นส าหรบัเพ่ือใช้ในการ

ท านัดหมาย กรณุากรอกข้อมูลตามความเป็นจริง พร้อมเบอรโ์ทร.ท่ีสามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอรโ์ทร.ผู้แทน 

ยกเว้น ผู้ย่ืนค าร้องสงูอายมุากๆ หรือเดก็เลก็มากๆ 

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

ส าเนาสติูบตัร (กรณีผู้ท่ีอายตุ า่กว่า 20 ปี), ส าเนาทะเบียนสมรส, ส าเนาทะเบียนหย่า, ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ, ส าเนาใบ

เปล่ียนนามสกลุ จะต้องถกูแปลเป็นภาษาองักฤษ ทัง้น้ีทางบริษทัฯ จะบริการท่าน ยกเว้น ส าเนาหนังสือสญัญาซ้ือ

ขาย/สญัญากู้/สญัญาอาชีพพิเศษท่ีมีเน้ือหาระบุเจาะจง กรณุาใช้บริการศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพ่ือหลีกเล่ียง

ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผู้ย่ืนค าร้องจะต้องช าระด้วยตนเอง 

 
o หนังสือเดินทางมีอายุไมต่ า่กว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเริม่เดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ 6 เดอืนหนงัสอืเดนิทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะต้องไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทีก่องหนงัสอืเดนิทาง  

o หน้าหนงัสอืเดนิทางจะต้องมหีน้าว่างส าหรบัวซ่ีาอย่างน้อยไม่ต ่ากว่า 3 หน้า   
o หากท่านเปลีย่นหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรุณาเตรยีมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิง่ในการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีา  
o ท่านทีม่ปีกหนงัสอืเดนิทางกรุณาถอดออกและไม่จ าเป็นต้องส่งใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนัน้ๆ  
 

o รปูถา่ยสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จ านวน 2 รปู 
เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเท่านัน้ เน่ืองจากสถานทตูจะต้อง

สแกนรปูลงบนวซ่ีา (ไม่ควรสวมเสือ้สขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใส่แว่น, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครื่องประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใส่คอนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบิก๊
อายส ์** 
 

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

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ท่ีสามารถติดต่อได้ทัง้เบอรท่ี์ท างาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์อืถอื  
o ส าเนาทะเบยีนสมรส กรณีท่านทีส่มรสแลว้  

http://www.aprilholiday.com/


www.aprilholiday.com    9 

o ส าเนาใบเปลีย่นชื่อ กรณีท่านทีม่กีารเปลีย่นชื่อ 
o ส าเนาใบเปลีย่นนามสกุล กรณีท่านที่มกีารเปลีย่นนามสกุล 
o ส าเนาใบหย่า กรณีท่านทีห่ย่าแลว้  
 
o หนังสือรบัรองการท างาน หรือเอกสารบง่ช้ีการมีอาชีพและมีรายได้ของผูเ้ดินทาง 

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

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นงัสอืรบัรองการท างานจะต้องคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ตวัจรงิ) โดยระบุต าแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปจัจุบนั, วนัเดอืนปีทีเ่ริม่ท างานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ ส าเนาบตัรประจ าตวั
ราชการ 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองการท างานออกมาไม่เกนิ 1 เดอืนนบัจากวนัยื่นวซ่ีา) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ หรอื ส าเนากรมพฒันาธุรกจิการค้า หรอื ส าเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะต้องคดัมาไม่ต ่ากว่า 3 เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านท่ีเป็นแมบ่า้น   
 หากไม่มอีาชพีหรอืเป็นแม่บ้าน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสารการท างานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงส าเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงส าเนาสตูบิตัรบุตร ทัง้น้ีเพือ่แสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไม่มบุีตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชีแ้จงเกีย่วกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสามี-ภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไมมี่รายได้ จะต้องมผีูส้นบัสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการท างานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชีแ้จงโดยหนงัสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชีแ้จงการรบัรองค่าใชจ้่าย
ใหแ้ก่ผูเ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบื้องตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณีน้ีหาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไม่เป็นความจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธการยื่นค ารอ้งขอวซ่ีาน้ี)   

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

o หลกัฐานการเงิน   
-  สเตทเมน้ท์จากธนาคารบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั ขอยอ้นหลงั 6 เดอืน และอพัเดทถงึเดอืนปจัจุบนัทีสุ่ด
หรอืไม่ต ่ากว่า 15 วนันบัจากวนันัดหมายยื่นวซ่ีา พรอ้มส าเนาหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัช ี
- กรณีมเีงนิฝากในบญัชน้ีอยเกนิไปใน 1 เล่มหรอื 1 บญัช ีกรุณาแสดงส าเนาสมุดบญัชอีื่นแนบดว้ยหรอื statement 

บญัชอีื่นร่วมดว้ย อาท ิเช่น บญัชเีงนิฝากประจ า เป็นต้น 
- กรณีรบัรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ต้องขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่าย

ใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบุความสมัพนัธเ์พื่อชีแ้จงต่อสถานทตูอกี 1 ฉบบัดว้ย  โดยเฉพาะคู่
สาม-ีภรรยา จะต้องมสี าเนาสมุดบญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิใน
บญัชน้ีอย ฝา่ยทีม่กีารเงนิมากกว่าต้องขอหนงัสอืรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และท าจดหมายรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้ม
ระบุชื่อและความสมัพนัธช์ีแ้จงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 

 
*** สถานทูตไมร่บับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทัง้น้ีเพื่อแสดงให้เหน็ว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไมเ่ดือดร้อนเมือ่กลบัสู่ภมิูล าเนา  

 
o กรณีเดก็อายุต า่กว่า 20 ปี (กรณีไมไ่ด้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะต้องมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดา 
- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายที่อาจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดย
คดัฉบบัจรงิจากอ าเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- หากเดก็ไม่ได้เดินทางทัง้กบับิดาและมารดา โดยบดิาจะต้องคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยค่าเสยีหายทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบบัจรงิจาก
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อ าเภอต้นสงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย พรอ้ม
ทัง้แนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพื่อรบัรองแก่บุตรดว้ย 

- กรณีเดก็ท่ีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดว่าฝา่ยใดเป็นผูด้แูล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 
*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่า
ท่านจะถูกปฏเิสธวซ่ีา สถานทตูไม่คนืค่าธรรมเนียมที่ไดช้ าระไปแลว้และหากต้องการขอยื่นค ารอ้งใหม่กต็้องช าระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครัง้ 
***  หากสถานทตูมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความร่วมมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทัง้น้ีทางบรษิทัฯ จะส่งเจา้หน้าทีไ่ปอ านวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษิทัฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู ยกเลกิวซ่ีาของ
ท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมื่อท่านไดช้ าระเงนิค่ามดัจ าหรอืทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืว่าท่านรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

** กรณีมกีารขอใชห้นงัสอืเดนิทางในระหว่างการยื่นวซ่ีา ท่านต้องแจง้ความจ านงแก่บรษิทัทวัรใ์หท้ราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านทีต่้องใชห้นงัสอืเดนิทางก่อนก าหนดวนัยื่นวซ่ีาและท่านไม่สามารถน าหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนัน้จะต้องมา
ยื่นเดีย่วและแสดงตวัทีส่ถานทตูตามก าหนดการของสถานทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะท่านทีม่เีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงค์ทีจ่ะเดนิทางไปท่องเทีย่วยงัประเทศ
ตามทีร่ะบุเท่านัน้ การปฏเิสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวซ่ีาปลอมหรอืผดิวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวซ่ีาท่องเทีย่ว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ โดยจะหกัค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิและจะคนืใหท่้านหลงัจากทวัรอ์อกเดนิทางภายใน 20 
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทัง้น้ีจะค านึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                   

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

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการย่ืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 
หากมีรายละเอียดใดๆ ท่ีไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนน าเอกสารส่ง
ย่ืนค าร้องขอวีซ่า ทางศนูยย่ื์นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ

เปล่ียนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ 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 กรณีมกีารเปลี่ยนช่ือหรือช่ือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

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

     วนัออกหนังสือเดินทาง ....................................... วนัหมดอายุหนังสือเดินทาง ................................................ 
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     สถานที่เกดิ ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ        โสด        แตง่งานจดทะเบยีน        แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน        หยา่     

   หมา้ย 

 
3.   กรณีทา่นที่แตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบยีนหรือไมก่ต็าม กรุณากรอกรายละเอยีดของ คูส่ามี-ภรรยา 

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

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

 

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

 

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

 รหสัไปรษณีย ์         

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

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

 รหสัไปรษณีย ์        โทรศพัทบ์า้น 

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

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

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

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

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการที่ท  าน้ันเกี่ยวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชพีอสิระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและที่อยูท่ ี่ท  างานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

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

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

     

 ต าแหน่งหนา้ที่ (ภาษาองักฤษ) ...................................................................................................................... 
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 โทรศพัท ์ ............................................  หมายเลขต่อภายใน (ถา้มี) 

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

 

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

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวชิาหลกัที่ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

 

7.  ช่ือบุคคลที่ร่วมเดินทางไปดว้ย...................................................................................................... 
 

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

8.  ทา่นเคยเดนิทางเขา้ยุโรปใน 3 ปีที่ผา่นมาหรือไม ่        ไมเ่คย        เคย (กรณีที่เคยใหร้ะบุวนัที่) 

    ตัง้แตว่นัที่ ..............................  ถึงวนัที่ ..............................  

 รวม ........... วนั 

 ทา่นเคยไดร้ับการสแกนน้ิวมือหรือไม ่   ไมเ่คย        เคย   

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

9.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่ ตวัเอง        มผูีส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย  

(กรณีที่มผูีส้นับสนุดคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธ ์และเดนิทางดว้ยกนัหรือไม)่ 

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

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

 เดินทางดว้ยกนักบัทา่นหรือไม ่        เดนิทางดว้ยกนั        ไมไ่ดเ้ดินทางดว้ยกนั 

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