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เที�ยวสวิส พิชิต 2 เขา 8 วนั 5 คืน  

กรนิเดลวาลดเ์ฟ�ยสต ์หนึ�งในยอดเขายอดนยิม ฉายา Top of 
Adventure 

ขึ&นเขากรอนเนอรแ์กรท เพื�อชมความสวยงามของยอดเขาแมทเธอรฮ์อรน์ 
ซรูคิ-อนิเทอรล์าเกน้-เลาเทอรบ์รนุเนน่-ทาซ-เซอรแ์มท-มองเทรอซ ์
ปราสาทชลิยอง-โลซานน-์กรงุเบริน์-ลเูซริน์-ซรูคิ-นํ&าตกไรน ์
                    

   โดยสายการบนิระดบั 5 ดาว 
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บริษัทฯ ขอนําท่านเดินทางสู่ดินแดนแห่งความฝันของหลายท่าน ประเทศที  อุดมด้วยความงดงามด้านทศันียภาพและ
รํ ารวยธรรมชาติอันสมบูรณ์ นําท่านเดินทางสู่เมืองต่างๆ ดงันี, 
ซูริค   เมืองศูนย์กลางทางด้านการค้าและธุรกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
อินเทอร์ลาเก้น เมืองสวยในหุบเขาที �ตั�งริมฝั�งของ � ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ และบริเวณเมืองนี�ยังใช้เป็นที �

ถ่ายทําของกองละครเรื�องลิขิตรักหรือ The Crown Princess อีกด้วย  
เซอร์แมท หมู่บ้านเซอร์แมทที  น่ารกัๆ และมีบรรยากาศสบายๆ ล้อมด้วยเขาสูงสวยงาม ด้วยเป็นเมืองปลอดพาหนะที  

วุ่นวายมีเขาแมทเทอร์ฮอร์นตั ,งเป็นฉากหลงั 

มองเทรอซ์  เมืองสวยทางใต้ของสวิสริมทะเลสาบเลอมงัค์ เป็นที  ตั ,งของปราสาทชิลยอง และมีหลกัฐานในการก่อสร้างมา
ตั ,งแต่ศตวรรษที   56 

โลซานน์  เมืองที  เต็มไปด้วยโบสถ์ที  มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที  ใหญ่ที  สุดในสวิส และเป็นเมืองที  ชาวไทยรู้จกัดีในสวิส 
นอกจากเป็นเมืองที  ประทบัของสมเด็จย่าแล้ว ยงัเป็นเมืองที  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงสําเร็จ
การศึกษาด้วย 

เบิร์น เมืองหลวงประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้ขึ�นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากยูเนสโกเมื�อปี 1983 
ลูเซิร์น  เมืองสวยที  ตั ,งอยู่ริมฝั งทะเลสาบแห่งสี  พนัธรฐั หรือเวียวาลด์สตรทัซี และเป็นเมืองตากอากาศที  มีชื  อเสียงที  สุด

แห่งหนึ งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์   
ชาฟฮาวเซ่น ที �ตั�งของนํ�าตกไรน์ นํ�าตกที �ใหญ่ที �สุดในทวีปยุโรป เกิดจากการที �แม่นํ�าไรน์ ซึ�งเป็นแม่นํ�านานาชาติที �ใหญ่ที �สุด

ของยุโรปไหลจากต้นนํ�าในเทือกเขาแอลป์ มาบรรจบบริเวณที�พื�นที �โลกเปลี�ยนระดับจึงกลายเป็นนํ�าตกที �
สวยงามมาก 

 

กําหนดการเดินทาง  18-25 กนัยายน 2565 
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วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.30 น. นัดคณะพร้อมกนัที�สนามบินสุวรรณภูม ิ ชั %น 4 ประตูหมายเลข 8 เคาน์เตอร์ P สายการบิน Qatar 
Airways เจ้าหน้าที
พร้อมคอยต้อนรบัและอํานวยความสะดวกด้านเอกสารและสมัภาระ 

  **กรณีที�บางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 กําหนดการเดินทางอ ีกคร ั %งก่อนทําการจองตั <วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื�องจากรายการทัวร์เป็น
 รายการซีรี�ย์และได้ม ีการดําเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม ื�อ เปลี�ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจ 

ม ีการเปลี�ยนแปลงเล็กน้อย** 
 

วนัที �สอง สุวรรณภูมิ-โดฮา(กาต้าร์)-ซูริค-อินเทอร์ลาเก้น 

02.30 น.  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสายการบิน Qatar Airways เที�ยวบินที� QR837 
05.45 น.  เดินทางถึงสนามบินกรุงโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื�อน ําท่านท่านแวะเปลี�ยนเครื�อง 
08.25 น. น ําท่านออกเดินทางจากสนามบินกรุงโดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways เที�ยวบินที� QR095 
13.40 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค เม ืองเศรษฐกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นําท่านผ่านขั  นตอนการตรวจ

หนังสือเดินทางและตรวจรบัสมัภาระ จากนั นนําท่านเดินทางสู่เม ืองอินเทอร์ลาเก้น เมืองสวยในหุบเขา
ที
ตั  งริมฝั 
งของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช ั 
วโมง) และบริเวณ
เมืองนี ยงัใช้เป็นที
ถ่ายทําของกองละครเรื
องลิขติรกัหรือ The Crown Princess อีกด้วย นําท่านเดินเล่นชม
เมืองอินเทอร์ลาเก้น ที
ตั  งอยู่เลียบริมแม่นํ าอาเร่ ชมสวนสาธารณะ Hohematte Park สวนสาธารณะที
มีวิวที

สวยที
สุดแห่งหนึ
งของสวิส จากนั นให้ท่านเดินเล่นพกัผ่อนชื
นชมบรรยากาศของตัวเมืองที
มีทุ่งหญ้ากว้าง
กลางเมืองมีสวนดอกไม้เล็กๆ น่ารกัสร้างสีสนัให้ตัวเมืองรวมทั  งมีอาคารคาสิโนคูซาลอายุกว่า IJJ ปี ที

งดงามด้วยสถาปัตยกรรมที
โดดเด่นและยังเป็นคาสิโนของเมืองอีกด้วย หรือเลือกช้อปปิ งสินค้าคุณภาพดีแบ
รนด์ดงัของสวิส อาทิ นาฬิกา ช็อคโกแลต มีดพกอเนกประสงค์ ฯลฯ  

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคารพื%นเม ือง ให้ท่านได้ลิ %มรสฟองดูว์อาหารพื%นเม ืองขึ%นชื�อของสวิส 
  จากนั %นนําท่านเดินทางเข้าสู่ที�พกั The Hey Hotel Guest House หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัที �สาม อินเทอร์ลาเก้น-กรินเดลวาลเฟียสต์-เลาเทอร์บรุนเน่น-ทาซ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู่สถานีกระเช้ากรินเดลวาลด์ เฟียสต์ Grindelwald First (Top of Adventure) หนึ
งใน 
ยอดเขายอดนิยมที
มีความสวยงามที
สุดแห่งหนึ
งในสวิตเซอร์แลนด์ และยงัใช้เป็นสถานที
ถ่ายทําซีรีย์เกาหลี 

 เรื
องดงั Crash Landing on You ซึ
งเป็นสถานที
ที
ตัวละครในเรื
องได้พบกัน นําท่านนั �งกระเช้าเคเบิ%ลคาร์ 
 Cable car ขึ นพิชิตยอดเขาบนระดบัความสูง R,ITU เมตร นําท่านสู่จุดชมวิวของสถานีเฟียตส์ที
สามารถชม
 วิวได้แบบ WTJ องศา ทั  งยงัเป็นสถานที
ตากอากาศ มีร้านอาหารให้บริการ ให้ท่านสมัผสับรรยากาศแปลก
 ใหม่กับการเดินเล่นเลียบริมผา First Cliffwalk เพื
อเดินชมวิวหน้าผาและจุดชมวิวร้อยล้านหรือมุมมหาชน 

ของกรินเดลวาลด์เฟียตส์ ท่านสามารถชมทศันียภาพแบบพาโนราม่าของยอดเขาต่างๆ เช่น Eiger, Monch,  
Jungfrau เป็นต้น และยอดเขาต่างๆ ในเขตเทือกเขาแอลป์ที
ทอดตัวอยู่ในเขตประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที
เรียก 
ได้ว่ามีความงามแบบสุดๆ และสูดอากาศอันแสนบริสุทธิ \ พร้อมทั  งชมวิวด้านล่าง มองเห็นตัวเมืองกรินเดล 
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วาลด์ได้อย่างชดัเจน **การขึ%น-ลงกระเช้ากรินเดลวาลด์เฟียตส์ ขึ%นอยู่กบัสภาพอากาศเอ ื%ออ ํานวยไม ่
ม ีลมแรง กรณีที�ม ีกระแสลมแรงหรือม ีการซ่อมบาํรุง ไมเ่ปิดให้บริการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิd ในการ 
เปลี�ยนแปลงไปขึ%นชมทัศนียภาพในยอดเขาอ ื�นๆ  อาทิเช่น ฮาร์ดเดอร์คลุม เป็นต้น หรือยอดเขา 
อ ื�นๆ  ในเขตเม ืองอินเทอร์ลาเก้นแทน ในอตัราค่าบริการที�เท่าๆ  กนั** 

  **ในเขตยอดเขาเฟียตส์ นอกเหนือจากการเดินเลียบริมผานี  ยงัมีบริการอื
นๆ ที
ไม่รวมในราคาทวัร์ให้บริการ
  อีกด้วย อาทิ First Flyer การนั 
งสลิงห้อยขาเหมือนล่องลอยอยู่ในอากาศ ระยะทางกว่า UJJ เมตร ด้วย 
  ความเร็ว Ua กิโลเมตร / ช ั 
วโมง, First Mountain Cart การนั 
งโกคาร์ทบนทางคดเคี ยว, Trottibike Scoote 
  การปั 
นจกัรยานบนภูเขาสูงชมวิวเส้นทางธรรมชาติ ทุ่งหญ้าและดอกไม้ ความยาวระยะทางประมาณ a.f 
  กิโลเมตร, First Glider เครื
องเล่นสําหรบับินร่อนเพื
อชมวิวในมุมกว้าง ระยะทางกว่า UJJ เมตร เป็นต้น  
  (กิจกรรมเหล่านี ไม่ได้รวมอยู่ในราคาทวัร์ ท่านที
ต้องการซื อกิจกรรมเพิ
มเติม กรุณาติดต่อสอบถามหวัหน้า
  ทวัร์ และตรวจสอบเวลาท่องเที
ยวบนยอดเขานี )**  
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 
บ่าย นําท่านนั�งกระเช้าลงจากยอดเขา รถโค้ชรอรับท่านที�สถานี จากนั นนําท่านเดินทางสู่เม ืองเลาเทอร์บรุน

เน่น Lauterbrunen (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) หมู่บ้านเล็กๆ ในรฐัเบิร์นของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ตั  งอยู่กลางหุบเขาสูงชนั ซึ
ง เจ.อาร์.อาร์.โทลคีน ผู้แต่งและนักประพนัธ์เรื
อง The Lord of 
The Ring ได้เดินทางมาที
หมู่บ้านแห่งนี เมื
อครั  งอายุ 19 ปี จนเป็นแรงบนัดาลใจในการแต่งเรื
องเดอะ ลอร์ด 
ออฟเดอะริงค์ และหมู่บ้านแห่งนี เองที
ทําให้เกิดฉากอันสวยงามตระการตาของเมือง Rivendell ใน Middle 
Earth ของภาพยนตร์เรื
องนี  ซึ
งเลาเทอร์บรุนเน่นเป็นหมู่บ้านที
เงียบสงบ ไม่วุ่นวายและก็ยงัเป็นทางผ่านไป
ยงัจุดท่องเที
ยวต่างๆ ในแถบเทือกเขาแอลป์ของสวิตเซอร์แลนด์ด้วย นําท่านเดินเล่นชมเมืองเล็กๆ น่ารกัๆ 
แห่งนี ไปยงันํ าตกชเตาบ์บาค Staubbach Falls นํ าตกที
มีความสูงถึง 200 เมตร ที
ตกลงมาจากหน้าผาสูงชนั
เป็นฉากหลงัอันสวยงามราวภาพวาด อิสระให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปชมวิวทศันียภาพที
สวยงามตาม
อัธยาศยั จนได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่เม ืองทาซ Tasch เมืองเล็กๆ น่ารกัที
รายล้อมไปด้วยยอด
เขาสูงมากมายเป็นทศันียภาพที
สวยมากๆ อีกจุดหนึ
ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.30 ชั 
วโมง) 

 จากนั %นนําท่านเดินทางเข้าสู่ที�พกั Hotel Elite Tasch หรือระดบัเทียบเท่า 
คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ห้องอาหารในโรงแรมที�พกั 
 

วนัที �สี�  ทาซ-เซอร์แมท-ยอดเขากรอนเนอร์แกรท-มองเทรอซ์-เมือง Saint Legier La Chiesaz 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

นําท่านนั 
งรถไฟจากเมืองทาซสู่เม ืองเซอร์แมท ด้วย Shuttle Train เมืองเล็ก  ๆน่ารักและมีบรรยากาศ
สบาย  ๆล้อมด้วยเขาสูงสวยงาม ด้วยเป็นเมืองปลอดพาหนะที�วุ่นวาย เนื�องจากไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ�งและ
เป็นเมืองที�ได้รับการยกย่องว่าปลอดมลพิษที�ดีแห่งหนึ�งของโลก จากนั0นนําท่านสู่สถานีรถไฟเพื
อนั 
งรถไฟไต่
เขาสู่ยอดเขากรอนเนอร์แกรท ซึ
งมีความสูง 3,286 เมตรเหนือระดบันํ าทะเล ระหว่างทางท่านจะได้ชม
ธรรมชาติทิวทศัน์อันยิ
งใหญ่สวยงามตลอดสองข้างทาง นําท่านสู่จุดชมวิวกรอนเนอร์แกรท เพื
อชมความงาม
ของยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น ซึ
งมีความสูงกว่า 4,478 เมตรเหนือระดบันํ าทะเล ซึ
งมีรูปทรงที
เป็น
เอกลกัษณ์เฉพาะตัวของแมทเธอร์ฮอร์น แบบสามเหลี
ยมคล้ายปิรามิดที
จุดสูงสุดบนยอดเขา เรียกได้ว่าเป็น



 

Switzerland Calling 8D5N/QR, 18-25 Sep2022                             6 

ยอดเขาที
งดงามที
สุดในสวิต และมีความโดดเด่นไปอีก เมื
อเอกลกัษณ์เฉพาะตัวนี ได้เป็นโลโก้ของช็อคโก
แลตดงัทบัเบอร์โรน และผู้ผลิตภาพยนตร์รายใหญ่พาราเม้าท์พิคเจอร์ส อิสระให้ท่านได้ชมและถ่ายรูปกับวิว
ทิวทศัน์อันตื
นตาตื
นใจของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น จนได้เวลาสมควรนําท่านนั 
งรถไฟกลบัสู่เมืองเซอร์แมท 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นําท่านนั 
งรถไฟจากเมืองเซอร์แมทสู่เม ืองทาซ ด้วย Shuttle Train รถโค้ชรอรบัท่านที
สถานี จากนั นนํา

ท่านเดินทางสู่เม ืองมองเทรอซ์ Montreux เมืองสวยทางใต้ของสวิสริมทะเลสาบเลอมงัค์ (ใช้เวลาเดินทาง
ประมาณ 2 ชั 
วโมง) เป็นที
ตั  งของปราสาทชิลยองที
ตั  งอยู่ริมทะเลสาบและมีหลกัฐานในการก่อสร้างมาตั  งแต่
ศตวรรษที
 IW และยงัคงอนุรกัษ์ไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ นําท่านชมเม ืองมองเทรอซ์ เมืองตากอากาศริม
ทะเลสาบเจนีวาที
มีชื
อเสียงเย้ายวนให้นักท่องเที
ยวเข้ามาพกัผ่อน ด้วยความเงียบสงบของตัวเมืองกับ
บรรยากาศที
สุดแสนสบาย นําท่านชมรูปปั นของ เฟรดดี  เมอร์คูรี
 นักร้องวงควีนเจ้าของบทเพลง We are 
the Champion และถัดไปเป็น Casino Barrière de Montreux โดยตรงข้ามกับคาสิโนคือ Tour d'Ivoire ตึก
สูงที
สุดของมองเทรอซ์สร้างมาตั  งแต่ปี ค.ศ.I~TR มีจํานวนชั  นทั  งหมด R~ ชั  น ใช้เป็นที
พกัอาศยัอีกด้วย  

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
  จากนั %นนําท่านเดินทางสู่เม ือง Saint Legier La Chiesaz เพื�อเข้าสู่ที�พกั Modern Times Hotel   

หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัที �ห้า  เมือง Saint Legier La Chiesaz-มองเทรอซ์-ปราสาทชิลยอง-โลซานน์-ศาลาไทย-กรุงเบิร์น 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

นําท่านเข้าชมปราสาทชิลยอง ปราสาทยุคกลางที
มีความเก่าแก่กว่า I,JJJ ปี โดยปราสาทถูกสร้างขึ น
ในช่วงสมยัของโดยราชวงศ์ซาวอย ซึ
งถือได้ว่าเป็นอัญมณีทางประวตัิศาสตร์ของสวิตเซอร์แลนด์ ในอดีต
ปราสาทแห่งนี ถูกสร้างขึ นเพื
อเป็นจุดควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินค้าที
จะสญัจรผ่านไป
มาจากเหนือสู่ใต้หรือจากตะวนัตกสู่ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ จากนั นนําท่านเดินทางสู่เมืองโลซานน์ 
Lausanne เมืองสําคญัแห่งหนึ
งของชาวไทย เป็นเมืองที
ประทบัของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช รชักาลที
 ~ ในวยัเยาว์  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นําท่านชมวิวของตัวเมืองเก่าของโลซานน์ บนเนินเขาที
ตั  งของมหาวิหารแห่งเมืองโลซานน์โบสถ์ที
สร้างใน

สถาปัตยกรรมแบบโกธิคที
ใหญ่ที
สุดในสวิส ผ่านชมโบสถ์นอร์ทเทรอดาม, โบริวาจพาเลส, ศาลาว่าการและ
โบสถ์เซ้นต์ฟรานซิส ถ่ายรูปกับศาลาไทย Thai Pavi lion ที
รฐับาลไทยส่งไปตั  งในสวนสาธารณะของ
เมืองโลซานน์ ตั  งอยู่ในสวนสาธารณะที
มีรูปปั นลิง W ตัว ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อันเป็นสถานที
ทรงโปรดของ
ในหลวงเมื
อทรงพระเยาว์ จากนั นนําท่านเดินทางสู่กรุงเบิร์น Berne เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
สร้างขึ นเมื
อ UJJ ปีในยุคกลางของยุโรป มีหลกัฐานทางประวตัิศาสตร์มากมายซึ
งองค์การยูเนสโก้ประกาศ
ให้ส่วนหนึ
งของเมืองเป็นมรดกโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั 
วโมง) นําท่านชมบ่อหม ีสีน ํ%าตาล 
Bear Park  สตัว์ที
เป็นสญัลกัษณ์ของกรุงเบิร์น จากนั นแวะถ่ายรูปภายนอกกบัโบสถ์แห่งกรุงเบิร์น The 
Cathedral of Bern มหาวิหารแห่งนี ถูกสร้างขึ นในสไตล์กอธิคตั  งแต่ปีค.ศ.1964 หอคอยมีความสูงราวๆ 
IJJ เมตร สร้างแล้วเสร็จในปีค.ศ. 1893 ถือเป็นมหาวิหารที
สูงที
สุดในสวิตเซอร์แลนด์และถือเป็นสมบตัิทาง
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วฒันธรรมของสวิสด้วย จากนั นชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์ไซ้ท์ กล็อคเค่น Zytglogge Clock Tower 
อายุกว่า UJJ ปี ที
จะมีตุ๊กตาออกมาเริงระบําให้ดูทุกๆ ชั 
วโมงที
นาฬิกาตีบอกเวลา ถัดจากหอนาฬิกาไปไม่
ไกล จะเป็นไอน์สไตน์เฮาส์ Einstein House ให้ท่านแวะถ่ายรูปภายนอกกับบ้านที
อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เคย
อาศยัอยู่ช่วงเวลาหนึ
ง ปัจจุบนัเป็นพิพิธภัณฑ์จดัแสดงข้าวของเครื
องใช้ต่างๆ รวมถึงภาพถ่าย เพื
อเป็น
อนุสรณ์แด่นักฟิสิกส์ชื
อก้องโลกคนนี  

 คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
  จากนั %นนําท่านเดินทางเข้าสู่ที�พกั Hotel Ambassador หรือระดบัเทียบเท่า 
 

วนัที �หก  กรุงเบิร์น-ลูเซิร์น-สะพานไม้ชาเพล-อนุสาวรีย์สิงโต-ซูริค-ย่านเมืองเก่า-ถนนคนเดิน 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม  

นําท่านเดินทางสู่เม ืองลูเซิร์น Lucerne (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั 
วโมง) เมืองท่องเที
ยวอันดบัหนึ
งของ
สวิสที
หลายท่านอาจจะเคยไปเยือนมาแล้ว แต่ลูเซิร์นก็ยงัคงมีความสวยงามเหมือนเดิม นําท่านเดินชม
เมืองลูเซิร์น โดยเริ
มจากสะพานไม ้ชาเพล (Chapel bridge) สร้างขึ นตั  งแต่สมยัศตวรรษที
 14 ประดบั
ตกแต่งบนโครงหลงัคาหน้าจั 
วด้วยภาพวาดในศตวรรษที
 17 ซึ
งภาพเขียนเหล่านี เป็นการเล่าเรื
องราวประวตัิ
ความเป็นมาของเมืองลูเซิร์น โดยมีหอคอยนํ า Wasserturm ซึ
งเดิมใช้เป็นที
คุมขงันักโทษและเก็บเอกสาร
รวมทั  งของมีค่าของเมืองไว้ หอคอยนี มีลกัษณะเป็นรูปทรงแปดเหลี
ยมที
มีฐานเชื
อมติดอยู่กับสะพาน สร้าง
ขึ นราวปี ค.ศ.1300 สะพานแห่งนี เคยถูกไฟไหม้ไปเมื
อปี ค.ศ.1993 แล้วก็มีการบูรณะใหม่จนมีสภาพ
ใกล้เคียงของเดิม (ภาพวาดดั  งเดิมถูกไฟไหม้ไปเยอะ) สะพานไม้ชาเพลนี ถือเป็นสะพานไม้ที
เก่าแก่ที
สุดใน
ยุโรป จากนั นนําท่านชมอนุเสาวรีย์สิงโต (The Lion Monument) ที
แกะสลกัอยู่บนหน้าผา ที
หวัของสิงโต
จะมีโล่ ซึ
งมีกากบาทสญัลกัษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ โดยสร้างขึ นเพื
อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิต ในด้าน
ความกล้าหาญ ซื
อสตัย์และจงรกัภักดี ที
เสียชีวิตไปในประเทศฝรั 
งเศส และชมฮอฟเคียร์เคอ (Hofki rche) 
โบสถ์หอคอยคู่ปลายแหลม เป็นโบสถ์ที
สําคญัและยงัเป็นแลนด์มาร์กของเมืองลูเซิร์น ถูกสร้างขึ นในปี 1633-
1639 ภายในจะมีแท่นบูชาพระแม่มาเรีย รูปปั นนักบุญ Leodegar และ Mauritus ซึ
งเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์
ของเมืองลูเซิร์น มีชื
อเรียกอีกชื
อว่า St.Leodegar Church  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย นําท่านเดินทางสู่นครซูริค Zurich (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั 
วโมง) เมืองที
มีขนาดใหญ่ที
สุดในสวิส และ

มีแม่นํ าลิมมตัเป็นแม่นํ าที
ใหญ่ที
สุด เมืองซูริคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื
อเสียงระดบัโลกและเป็น
เมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย นําท่านเดินชมย่านเม ืองเก่าลินเดอร์
ฮอฟ ประกอบไปด้วยโบสถ์ในสมยักลาง สถานที
โดดเด่นเห็นจะเป็นมหาวิหารคู่บ้านคู่เมืองโบสถ์กรอสม ุน
เตอร์ Grossmunster Church ซึ
งถือเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองซูริค ตั  งอยู่บริเวณริมฝั 
งแม่นํ าลิมมตั ปัจจุบนั
กลายเป็นหนึ
งในสถานที
ท่องเที
ยวของซูริค แวะถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอม ุนสเตอร์ สร้างขึ นในปี ค.ศ.853 โดย
กษัตริย์เยอรมนัหลุยส์ ใช้เป็นสํานักแม่ชีที
มีกลุ่มหญิงสาวชนชั  นสูงจากทางตอนใต้ของเยอรมนัอาศยัอยู่ นํา
ท่านสู่จ ัตุร ัสปาราเดพลาทซ์ เป็นจตัุรัสเก่าแก่ที
มีมาตั  งแต่สมยัศตวรรษที
 17 ปัจจุบนัเป็นชุมทางรถรางที

สําคญัของเมืองและยงัเป็นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบนัการเงินที
ใหญ่ที
สุดในประเทศ 
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อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง ถ่ายรูปกับทะเลสาบซูริค รวมถึงเลือกซื อสินค้าแบรนด์แนมของที
ระลึกตาม
อัธยาศยัจากย่านถนนคนเดินบาห์นฮอฟสตราสเซ่ ที
ทอดยาวจากตัวเมืองเก่าจนถึงทะลสาบซูริค   

คํ�า  รบัประทานอาหารคํ�า ณ ภตัตาคาร 
 จากนั %นนําท่านเดินทางเข้าสู่ที�พกั A-Ja Resort  Zurich หรือระดบัเทียบเท่า 

 

วนัที �เจ็ด  ซูริค-สนามบิน 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้าในโรงแรม  
 นําท่านเดินทางสู่ ชาฟฮาวเซ่น ที�ต ั %งของนํ%าตกไรน์ ให้ท่านแวะชมความสวยงามของนํ าตกไรน์ นํ าตกที


ใหญ่ที
สุดในทวีปยุโรป เกิดจากการที
แม่นํ าไรน์ ซึ
งเป็นแม่นํ านานาชาติที
ใหญ่ที
สุดของยุโรปไหลจากต้นนํ า
ในเทือกเขาแอลป์ มาบรรจบบริเวณที
พื นที
โลกเปลี
ยนระดบัจึงกลายเป็นนํ าตกที
สวยงามมาก ตัวนํ าตกมี
ความสูง 25 เมตร กว้าง 150 เมตร มีอายุราว 14,000 - 17,000 ปี อิสระให้ท่านได้ชื
นชมธรรมชาติ และ
ถ่ายรูปไว้เป็นที
ระลึก 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนั นนําท่านเดินทางสู่สนามบินซูริค และเผื
อเวลาสําหรบัการทําคืนภาษีที
สนามบิน  
 

16.40 น.  ออกเดินทางจากนครซูริค โดยสายการบิน Qatar Airways เที�ยวบินที� QR096 
23.20 น.  เดินทางถึงสนามบินโดฮา ประเทศกาต้าร์ เพื�อน ําท่านแวะเปลี�ยนเครื�อง 
 

วนัที �แปด โดฮา(กาต้าร์)-สนามบินสุวรรณภูมิ  

02.20 น.  ออกเดินทางจากสนามบินโดฮา โดยสายการบิน Qatar Airways เที�ยวบินที� QR836 
13.10 น.  เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ โดยสวสัดิภาพ... 

**กรณีที�บางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรือต่างจงัหวดั โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ
 กําหนดการเดินทางอ ีกคร ั %งก่อนทําการจองตั <วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื�องจากรายการทัวร์เป็น
 รายการซีรี�และได้ม ีการดําเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เม ื�อ เปลี�ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจม ี
 การเปลี�ยนแปลงเล็กน้อย** 

 

 

รายการทัวร์อาจมีการเปลี�ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื�นๆ  
ที�ไม่คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทัวร์  และหากที�พกัตามรายการไม่ได้รบัการยืนยนั  

บริษัทฯ ขอทําการเปลี�ยนโรงแรมที�พกัในระดบัเดียวกนัหรือเมืองใกล้เคียงให้  
ทั 5งนี5เพื�อประโยชน์ของคณะเป็นสําคญั 
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อตัราค่าเดินทาง  18-25 กนัยายน 2565   
 

**รบัส่วนลด 5,000 บาท** เมื�อจองและชําระมดัจาํภายใน 31 พ.ค.65 (จาก 79,900 ลดเหลือ 74,900) 
 

ไม่รวมค่าบริการด้านนัดหมายและเอกสารด้านวีซ่าทา่นละ 4,800 บาท (ชําระพร้อมค่าทวัร์งวดสุดท้าย) 
 

*** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิH ในการเรียกเก็บค่าภาษีนํ5ามนั ในกรณีที�สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ�มเติมภายหลงั *** 
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุตํ�ากว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 

 

หมายเหตุ 

• อัตราค่าเดินทางนี0ต้องมีจํานวนผู้โดยสารที�เป็นผู้ใหญ่จํานวนไม่น้อยกว่า 16 ท่าน **ไม่มีราคาเด็ก**ตามข้อกําหนดและ
เงื�อนไขของบริษัทฯและจะต้องชําระมัดจําหลังจากยืนยันการจองทวัร์ทนัที 

• เนื�องจากเป็นตั 4วโปรโมชั �น จองแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี�ยนคนเดินทางได้รวมทั 0งไม่สามารถ Refund ตั 4วได้ 

• กรณีท่านที�มีตั 4วของสายการบินอื�นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั 4วโดยสารตามรายการทวัร์หรือของทางบริษัททวัร์ กรุณาแจ้ง
ล่วงหน้าเนื�องจากมีการเกี�ยวข้องกับการยื�นวีซ่า ซึ�งผู้เดินทางไม่สามารถยื�นวีซ่าพร้อมคณะได้  
***การดําเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-20 วันทําการ ซึ�งผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตัวด้วยตัวเองและ
ได้รับการสแกนนิ0วมือจากศูนย์รับคําร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการกรอกในใบรายละเอียด
ด้านล่าง และสําเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื�อทําการนัดหมาย** 

 
 
อตัรานี%รวมบริการ 
• ค่าตั 4วเครื�องบินไป-กลับโดยสายการบินกาต้าร์ เส้นทาง กรุงเทพฯ-โดฮา-ซูริค-โดฮา-กรุงเทพฯ ชั 0นประหยัด 
• ค่าภาษีนํ0ามันเชื0อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที�มีการเรียกเก็บจากสายการบิน โดยคํานวนจากวันที�จองและออกตั 4ว

โดยสาร หากมีเปลี�ยนแปลงตั 4วโดยสารหรือเพิ�มเติมภายหลังหรือมีการเปลี�ยนแปลงอัตราการผกผันค่านํ0ามันหรือภาษีใด  ๆ
จะต้องมีการชําระเพิ�มตามกฎและเงื�อนไขของสายการบิน 

• ค่าโรงแรมที�พกัตามรายการที�ระบุ (2 ท่านต่อห้อง) เนื�องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณี
ที�เดินทาง 3 ท่าน ท่านต้องพกัเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชําระค่าพกัเดี�ยวเพิ�ม  

• ค่าเข้าชมสถานที�ต่าง  ๆค่าอาหารและเครื�องดื�มตามรายการ 
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที�มี 

SWITZERLAND CALLING 
เที�ยวสวิต พิชิต 2 เขา 8วนั 5คืน 

ราคารวมตั Iวโดยสาร 

ราคาผู้ใหญ่ ท่านละ 79,900 
ท่านที
ต้องการพกัเดี
ยว เพิ
มท่านละ 10,900 



 

Switzerland Calling 8D5N/QR, 18-25 Sep2022                             10 

• ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ�นในเขตเมืองเก่า, พระราชวัง และหวัหน้าทวัร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ อํานวยความ
สะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

• ค่าทิปบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ�น, พนักงานขับรถรวมถึงทิปหวัหน้าทัวร์ที�เดินทางด้วยตลอดการเดินทาง 
• ค่าประกันอุบตัิเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, สําหรบัเด็กอายุตํ
ากว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุเกิน 75 ปี วงเงิน

คุ้มครอง 500,000 บาท (เฉพาะค่ารกัษาพยาบาลเท่านั น ไม่ได้รวมถึงค่าใช้จ่ายอื
นๆ อันเกิดจากอุบตัิเหตุ อาทิ ค่าตั �ว
โดยสาร, ค่าที
พกั, ค่าอาหารหรืออื
นๆ ทั  งนี เป็นไปตามเงื
อนไขของบริษัทประกันฯ) หากสนใจซื อประกันสุขภาพหรือ
ประกันภัยการเดินทางแบบอื
นๆ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที
ทวัร์ 

อตัรานี5ไม่รวมบริการ 

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ
ม 7% และภาษีหกั ณ ที
จ่าย 3% (เฉพาะกรณีที
ต้องการใบกํากับภาษีเท่านั น) 
• ค่านํ0าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที�เกินกว่าสายการบินกําหนด  
• ค่าธรรมเนียมการทําหนังสือเดินทาง 
• ค่าธรรมเนียมการยื�นคําร้องขอวีซ่าและบริการนัดหมายยื�นวีซ่า ชําระพร้อมค่าทัวร์งวดสุดท้ายท่านละ 4,800 บาท 

• ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ�งขึ0นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึ�งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สิน
ด้วยตัวท่านเองเพื�อป้องกันการสูญหาย 

• ค่าอาหารที�ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื�องดื�มและค่าอาหารที�สั �งเพิ�มเอง ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ 
• ค่าทําใบอนุญาตที�กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว 
• ทวัร์ไม่มีแจกกระเป๋าหรือของที�ระลึกและไม่มีแจกนํ0าดื�มในระหว่างทวัร์ ยกเว้นนํ0าดื�มระหว่างมื0ออาหาร อาทิ มื0อกลางวันและ

คํ�าที�กําหนดไว้ในรายการทวัร์ 
• สัญญาณ Wifi และค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพื0นที�สาธารณะภายในโรงแรมที�มีการให้บริการฟรีหรือบางโรงแรม

อาจมีให้บริการบนห้องพกัด้วยขึ0นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงแรม)   
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบุ เช่น ค่าเครื�องดื�มและค่าอาหารที�สั �งเพิ�มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือ

ค่าใช้จ่ายอื�น  ๆที�มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่านํ0ามัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที�นอกเหนือจากที�ระบุหรือค่าแปล 
เอกสาร, ค่าบริการที�เกี�ยวกับวีซ่า การนัดหมายแบบพรีเมี�ยม หรืออื�น  ๆที�มิได้ระบุไว้ในรายการ 

• ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที�นอกเหนือจากประกัน
อุบติัเหตุที�ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื0อประกันเพิ�มเติมได้ 

• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test หรือ ATK ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย (การเปลี�ยนแปลงขึ0นอยู่กับมาตรการของ
ประเทศปลายทางและสายการบินนั0น )ๆ 

• ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลบัสู่ประเทศไทย (การเปลี
ยนแปลงให้ดูประกาศจากทางภาครฐัและ
มาตรการของสายการบินนั นๆ) 

• ค่าธรรมเนียมบริการเกี�ยวกับการดําเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass โดยต้องลงทะเบียนออนไลน์ในระบบ 
Thailand Pass ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเดินทาง https://tp.consular.go.th/ 

• ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการทํา Vaccine Passport 
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• ค่าใช้จ่ายเกี�ยวกับการกักตัวเมื�อมีการตรวจพบโควิด 
• ค่าธรรมเนียมการตรวจ RT-PCR Test และค่าโรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) เมื
อเดินทางถึงไทย (การเปลี
ยนแปลง

มาตรการและการเปลี
ยนแปลงจํานวนวันให้ดูประกาศจากทางภาครฐัเป็นสําคญั) 
 

การชําระเงิน 

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจําเป็นจํานวน 30,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ�งท่าน สําหรับการจองทวัร์ โดยเรียกเก็บทนัที

หลังจากการจองทวัร์ ส่วนที�เหลือจะขอเก็บทั 0งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันก่อนวันเดินทาง 
 

การยกเลิก 
1.  หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า `a วันก่อนวันที�นําเที�ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิbในการคืนเงินมัดจํา โดยทางบริษัทฯขอสงวน

สิทธิbในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที�เกิดขึ0นจริง อาทิ ค่ามัดจําตั 4วโดยสารเครื�องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และ
ค่าใช้จ่ายที�จําเป็นอื�น  ๆ

2.  หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า cd วันก่อนวันที�นําเที�ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิbในการคืนเงิน da% ของค่าทวัร์ รวมถึงบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิbในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที�เกิดขึ0นจริง อาทิ ค่ามัดจําตั 4วโดยสารเครื�องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอ
วีซ่า และค่าใช้จ่ายที�จําเป็นอื�น  ๆ

3.  หากมีการยกเลิกน้อยกว่า cd วันทําการก่อนวันที�นําเที�ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิbไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั 0งหมด 
4.  กรณีที�ต้องการออกตั 4วภายในประเทศ กรณีที�ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที�ทวัร์ก่อนออกบตัรโดยสารทุกครั0ง 

หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที
ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ \ไม่รบัผิดชอบค่าใช้จ่ายที
เกิดขึ น 

หมายเหตุ  
o ผู้ที�สามารถเดินทางเข้ายุโรปได้นั0น จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสตามชนิดของวัคซีน ไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยต้องเป็น

วัคซีนที�ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ให้การรับรอง และควรมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนรวมถึงวัคซีนพาสปอร์ต 
o รายการอาจจะมีการเปลี�ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื�องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที�พกัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคํานึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 
o กรณีที�มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั 0งในประเทศไทยและต่างประเทศที�ผู้เดินทางกําลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่าง  ๆเกิดขึ0นและมี

เหตุทําให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกําหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิbในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยัน
จากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที�บริษัททวัร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้  

o บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื�องจากมีสิ�งผิดกฎหมายหรือสิ�งของห้ามนําเข้า
ประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื�อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใด ก็ๆตามที�กองตรวจคนเข้า
เมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจํานวนทั 0งหมดหรือบางส่วน 

o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที�สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื�องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที�กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คน

ต่างด้าวที�พํานักอยู่ในประเทศไทย 
o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน 

ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ�งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหาย
ของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที�สายการบินกําหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที�ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที�ยวบิน 
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o บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที�ผู้โดยสารต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที�เกี�ยวกับการนําสิ�งของต้องห้ามเข้าสู่
อาคารสนามบินหรือตรวจคนเข้าเมืองหรือบนเครื�องบินหรือส่วนหนึ�งส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาทิ อาวุธปืนทุกชนิด
และส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอัดอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่าง /ๆปืนเด็กเล่น/ปืนจําลองหรือเลียนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลัก
เกลียว/ปืนยิงตะปู, ธนูและลูกธนูหรือหน้าไม้, กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆ่าสัตว์, สเปรย์เครื�องเทศ/สเปรย์พริกต่าง /ๆสเปรย์ไล่
สัตว์/สเปรย์กรด, แก๊สนํ0าตา, วัตถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มีด มีดพบั ใบมีดโกน/ใบมีดคัตเตอร์, ขวานทุกชนิด, กรรไกรที�ยาว
กว่า l ซ.ม.เมื�อวัดจากจุดหมุน, เครื�องมือสําหรับศิลปะการต่อสู้ที�มีคมหรือปลายแปลม, ดาบ/กระบี�, แชลงหรือตะขอเกี�ยว
สินค้า, สว่านเจาะและหวัเจาะ, เครื�องมือช่างทุกชนิด, เลื�อย, เครื�องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มีคมแต่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น 
ไม้เบสบอล/ไม้ซอฟท์บอล/ไม้กอล์ฟ/ไม้ฮอกกี0/ไม้เลอครอส/ไม้คิว/ไม้คํ0าสําหรับเล่นสกี, กระบอง, สนับมือ, วัตถุระเบิดทุก
ชนิด/ดอกไม้เพลิง/สารเคมีหรือส่วนประกอบที�ก่อให้เกิดเพลิงเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศยาน และอื�น  ๆ
นอกเหนือจากข้างต้นที�เป็นสิ�งต้องห้ามตามสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกําหนดและ/หรือภายใต้การประเมิน
ความเสี�ยงด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนและการประเมินภัยคุกคามของสํานักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที� ml  มี.ค.mdl`)   

o ในบางรายการทวัร์ ที�ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ นํ0าหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ตํ�ากว่ามาตรฐานได้ 
ทั 0งนี0ขึ0นอยู่กับข้อกําหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิbไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในนํ0าหนักส่วนที�
เกิน 

o ท่านที�มีอาการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านที�ต้องการความช่วยเหลือและการ
ดูแลเป็นพิเศษ อาทิ ท่านที�ต้องใช้วีลแชร์ตลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอให้แจ้งทางบริษัทฯ ให้ทราบล่วงหน้าตั0งแต่เริ�มจอง
ทวัร์ เนื�องจากกฎทางด้านการรักษาความปลอดภัย  ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รับความ
สะดวกสําหรับผู้ที�มีปัญหาข้างต้น  

o ในประเทศต่าง  ๆในยุโรป มีการรณรงค์เรื�องการงดสูบบุหรี� บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที�ต่าง  ๆจะมีข้อกําหนดที�ชดัเจน
ในเรื�องการสูบบุหรี� และมีสถานที�โดยเฉพาะสําหรับผู้สูบบุหรี� ทั 0งนี0เนื�องจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

o กรณีที�ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที�ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
(Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจําตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที�ยวในระยะเวลาเกินกว่า o - d  ชั �วโมง
ติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื�องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 
หวัหน้าทวัร์มีความจําเป็นต้องดูแลคณะทวัร์ทั 0งหมด 

o การจัดโปรแกรมทวัร์ เป็นการกําหนดตลอดทั 0งปี หรือกําหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที�
สถานที�เข้าชมนั0น  ๆปิดทําการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที�คณะจะเข้า
ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื�อให้ท่านได้เข้าชมสถานที�ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงิน
ค่าเข้าชมนั0น  ๆตามเงื�อนไขราคาที�ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั0น  ๆแต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ�งเหตุใดใน
ระหว่างการเดินทาง เป็นผลทําให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที�ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใด  ๆให้แก่ท่าน 
เนื�องจากได้ชําระค่า Reservation Fee ไปแล้ว  

o เนื
องจากรายการทวัร์นี เป็นเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ \การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฎิเสธการเข้า
ประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ \ไม่คืนเงินในทุกกรณี 

o เมื
อท่านตกลงชําระเงินมดัจําหรือค่าทวัร์ทั  งหมดกับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัเงื
อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทั  งหมด 

o หากช่วงที�เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสต์มาสหรือปีใหม่ ซึ�งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั0น
ขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์ 
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ข้อม ูลเพิ�มเติมเรื�องโรงแรมที�พกั 
 

1. เนื
องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทําให้ห้องพกัแบบห้องเดี
ยว 
(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพกัแบบ W ท่าน / W เตียง (Triple Room) ห้องพกัอาจจะไม่
ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม ่ม ีห้องพกัแบบ x เตียงเดี�ยว แต่อาจจะได้เป็น y เตียงใหญ่กบั 
y เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น y ห้องคู่และ y ห้องเดี�ยว กรณีที�มา x ท่าน  

2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื
องปรบัอากาศเนื
องจากอยู่ในแถบที
มีอุณหภูมิตํ
า  
3. กรณีที
มีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ นมากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวน

สิทธิ \ในการปรบัเปลี
ยนหรือย้ายเมืองเพื
อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมที
มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที
เป็นห้องเดี
ยวอาจเป็นห้องที
มีขนาดกะทดัรตั และไม่มีอ่างอาบนํ า ซึ
ง

ขึ นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 
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เอกสารในการขอยื�นวีซ่าเชงเก้น (สวิตเซอร์แลนด์) 

ใช้เวลาพิจารณาโดยรวมประมาณ 15-20 วนัทําการ  

- ผู้ยื�นคําร้องต้องแสดงตัวและสแกนนิ%วม ือ ณ วนันัดหมายยื�นคําร้องที�ศ ูนย์ยื�น 

- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทูตและศูนย์ยื�น  

- รูปถ่ายหากไม ่ได้มาตรฐาน ต้องทําการถ่ายใหม ่ที�ศ ูนย์ยื�น โดยผู้ยื�นคําร้องต้องชําระเงินค่าถ่ายรูปด้วยตนเอง 

- การถ่ายสําเนาเอกสารใดๆ  ผู้ยื�นคําร้องชําระเงินด้วยตนเอง 

- ผู้ยื�นคําร้อง กรุณาส่งสําเนาหน้าหนังสือเดินทางที�เป็นปัจจุบนัที�สุด พร้อมกรอกข้อม ูลเบื%องต้นสําหรบัเพื�อใช้ในการ

ทําน ัดหมาย กรุณากรอกข้อม ูลตามความเป็นจริง พร้อมเบอร์โทร.ที�สามารถติดต่อได้ ไม ่ควรใช้เบอร์โทร.ผู้แทน 

ยกเว้น ผู้ยื�นคําร้องสูงอายุมากๆ  หรือเด็กเล็กมากๆ  

- เอกสารต้นฉบบัที�เป็นภาษาไทย อาทิ สําเนาหนังสือรบัรองบริษัท / กิจการร้านค้า, สําเนาทะเบียนบ้าน (กรณีเด็ก), 

สําเนาสูติบตัร (กรณีผู้ที�อายุตํ�ากว่า �� ปี), สําเนาทะเบียนสมรส, สําเนาทะเบียนหย่า, สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ , สําเนาใบ

เปลี�ยนนามสกุล จะต้องถกูแปลเป็นภาษาองักฤษ ทั %งนี%ทางบริษัทฯ จะบริการท่าน ยกเว้น สําเนาหนังสือสญัญาซื%อ

ขาย/สญัญากู้/สญัญาอาชีพพิเศษที�ม ีเนื%อหาระบุเจาะจง กรุณาใช้บริการศูนย์การแปลภาษาองักฤษ เพื�อหลีกเลี�ยง

ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผู้ยื�นคําร้องจะต้องชําระด้วยตนเอง 

 

o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ตํ�ากว่า 6 เดือน  
o โดยนับวันเริ�มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน l  เดือนหนังสือเดินทางนี0สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วตํ�ากว่า l เดือน 

ผู้เดินทางจะต้องไปยื�นคําร้องขอทําหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที�กองหนังสือเดินทาง  
o หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสําหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ตํ�ากว่า ` หน้า   
o หากท่านเปลี�ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื�องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ�งในการยื�นคําร้องขอวีซ่า  
o ท่านที�มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จําเป็นต้องส่งให้กับบริษัททวัร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่

รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั0น  ๆ 
 

o รูปถ่ายสีขนาด LL  x MN มิลลิเมตร จาํนวน 2 รูป 
เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลังสีขาวเท่านั0น เนื�องจากสถานทูตจะต้อง

สแกนรูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสื0อสีขาว)   
- รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่

หมวกหรือเครื�องประดับ 
บดบงัหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิpก
อายส์ ** 
 

o สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจาํตัว
ประชาชน 
- กรณีเป็นเด็ก อายุตํ�ากว่า OP ปี  
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- ใช้สําเนาสูติบตัร พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาอังกฤษ  
- หากเด็กอายุน้อยกว่า ma  ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบตัรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสําเนาสูติบตัรด้วยและกรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาอังกฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัท์ที�สามารถติดต่อได้ทั 5งเบอร์ที�ทํางาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ  
o สําเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที�สมรสแล้ว  
o สําเนาใบเปลี�ยนชื�อ กรณีท่านที�มีการเปลี�ยนชื�อ 
o สําเนาใบเปลี�ยนนามสกุล กรณีท่านที�มีการเปลี�ยนนามสกุล 
o สําเนาใบหย่า กรณีท่านที�หย่าแล้ว  
 
o หนังสือรบัรองการทํางาน หรือเอกสารบ่งชี5การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทํางานของบริษัทที�ทํางานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั0น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการ
เข้าทํางาน, อัตราเงินเดือน, ตําแหน่งงาน และระบุวันลางานหรือระบุวันที�เดินทางอย่างชดัเจน (หนังสือรับรองการ
ทํางานออกมาไม่เกิน c เดือนนับจากวันยื�นวีซ่า) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใช้หนังสือรับรองการทํางานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั0น (ตัวจริง) โดยระบุตําแหน่ง, 
อัตราเงินเดือนในปัจจุบนั, วันเดือนปีที�เริ�มทํางานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สําเนาบตัรประจําตัว
ราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการทํางานออกมาไม่เกิน c เดือนนับจากวันยื�นวีซ่า) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สําเนาทะเบียนการค้า หรือ สําเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สําเนาหนังสือรับรอง
ความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ตํ�ากว่า ` เดือน พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

- กรณีท่านที�เป็นแม่บ้าน   
• หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสําเนาทะเบียนสมรส 
• หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทํางานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสําเนาทะเบียนสมรสพร้อม

แสดงสําเนาสูติบตัรบุตร ทั 0งนี0เพื�อแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา   หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือ
ชี0แจงเกี�ยวกับความสัมพนัธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน     

- กรณีท่านที�ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทํางานและหลักฐาน
ทางด้านการเงินของผู้รับรอง พร้อมชี0แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี0แจงการรับรองค่าใช้จ่าย
ให้แก่ผู้เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื0องต้น ควรมีความสัมพนัธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด   (กรณีนี0หาก
ความสัมพนัธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื�นคําร้องขอวีซ่านี0)   

- กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา 
- ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาอังกฤษ (ฉบบัจริง)  (หนังสือรับรองการเรียนออกมาไม่เกิน c เดือนนับจากวันยื�นวีซ่า) 
 

o หลกัฐานการเงิน   
-  สเตทเม้นท์จากธนาคารบญัชีเงินฝากออมทรพัย์ส่วนตัว ขอย้อนหลัง l  เดือน และอัพเดทถึงเดือนปัจจุบนัที�สุด
หรือไม่ตํ�ากว่า cd วันนับจากวันนัดหมายยื�นวีซ่า พร้อมสําเนาหน้าบญัชีหน้าแรกที�มีชื�อเจ้าของบญัชี 
- กรณีมีเงินฝากในบญัชีน้อยเกินไปใน c  เล่มหรือ c บญัชี กรุณาแสดงสําเนาสมุดบญัชีอื�นแนบด้วยหรือ statement 

บญัชีอื�นร่วมด้วย อาทิ เช่น บญัชีเงินฝากประจํา เป็นต้น 
- กรณีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร c ฉบบั และทําจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย

ให้บุคคลในครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษพร้อมระบุความสัมพนัธ์เพื�อชี0แจงต่อสถานทูตอีก c  ฉบบัด้วย  โดยเฉพาะคู่
สามี-ภรรยา จะต้องมีสําเนาสมุดบญัชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินใน
บญัชีน้อย ฝ่ายที�มีการเงินมากกว่าต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร c ฉบบั และทําจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายพร้อม
ระบุชื�อและความสัมพนัธ์ชี0แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย 
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*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทั 5งนี5เพื�อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที�จะ
ครอบคลุมกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื�อกลบัสู่ภูมิลาํเนา  

 
o กรณีเด็กอายุตํ�ากว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)  

- จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองทั 0งบิดาและมารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป

ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพนัธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที�อาจจะเกิดขึ0นโดย
คัดฉบบัจริงจากอําเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทั 0งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื�อรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเด็กเดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพนัธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที�อาจจะเกิดขึ0นโดย
คัดฉบบัจริงจากอําเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาอังกฤษ
แนบด้วย พร้อมทั 0งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื�อรับรองแก่บุตรด้วย 

- หากเด็กไม่ได้เดินทางทั 5งกบับิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับ
มารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที�อาจจะเกิดขึ0นโดยคัดฉบบัจริงจาก
อําเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อม
ทั 0งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื�อรับรองแก่บุตรด้วย 

- กรณีเด็กที�บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแล
บุตร พร้อมฉบบัแปลเป็นภาษาอังกฤษ 

 
*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่า
ท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที�ได้ชําระไปแล้วและหากต้องการขอยื�นคําร้องใหม่ก็ต้องชําระค่าธรรมเนียม
ใหม่ทุกครั0ง 
***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและ
โปรดแต่งกายสุภาพ ทั 0งนี0ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที�ไปอํานวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอ
เอกสารเพิ�มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน 
***    กรณีที�ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิbในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของ
ท่าน เนื�องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบนัทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 
***   เมื�อท่านได้ชําระเงินค่ามัดจําหรือทั 0งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชําระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชําระโดยตรงกับทางบริษัทฯ 
จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื�อนไขต่าง  ๆของบริษัทฯที�ได้ระบุไว้โดยทั 0งหมด 

** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื�นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจํานงแก่บริษัททวัร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หาก
กรณีท่านที�ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกําหนดวันยื�นวีซ่าและท่านไม่สามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทนั ท่านนั0นจะต้องมา
ยื�นเดี�ยวและแสดงตัวที�สถานทูตตามกําหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  ** 

*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที�มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที�จะเดินทางไปท่องเที�ยวยังประเทศ
ตามที�ระบุเท่านั0น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื�องมาจากหลักฐานในการขอยื�นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื�นขอวีซ่าท่องเที�ยว 
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิbในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ0นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทวัร์ออกเดินทางภายใน ma  
วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั 0งนี0จะคํานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทาง
เป็นหลัก                   

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกบัการยื�นขอวีซ่าเข้ายุโรป 

หากมีรายละเอียดใดๆ ที�ไม่เหมือนกบัความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกบัตอนนําเอกสารส่ง
ยื�นคาํร้องขอวีซ่า ทางศูนย์ยื�นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการ
เปลี�ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการยื�นวีซ่าใหม่ 

กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ /  
ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบุมาให้เรียบร้อย 

(กรุณาใช้แบบฟอร์มนี5และกรอกเป็นภาษาอังกฤษ เพื�อป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด
ตวัอกัษรและเพื�อให้เกิดความสะดวกต่อการทําเอกสารออนไลน์ต่อไป) 

 

 

�.  ชื�อ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 

 ชื�อ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
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 ชื�อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี�ยนชื�อหรือชื�อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

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

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

     สถานที�เกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

*.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบยีน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบยีน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 
 

/.   กรณีทา่นที�แตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบยีนหรือไมก่ต็าม กรุณากรอกรายละเอยีดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ชื�อ-นามสกุล........................................................................................................................ 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานที�เกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

4.  ที�อยูปั่จจุบนัตามทะเบยีนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

    ............................................................................................................. รหัสไปรษณีย ์............................. 
     ที�อยูปั่จจุบนัปัจจุบนั หากเหมือนในทะเบยีนบา้นใหเ้ขยีนวา่ As above (ภาษาองักฤษ)....................................... 
 

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

     รหัสไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัทบ์า้น ................................................................... 
  

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

8.  ชื�อสถานที�ทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการที�ทาํนั<นเกี�ยวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและที�อยูท่ี�ทาํงานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ที�อยูส่ถานที�ทาํงาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

 ............................................................................................................  รหัสไปรษณีย ์............................. 
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 ตาํแหน่งหน้าที� (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

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

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชั<นหรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอุดมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัที�ศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 

=.  ชื�อบุคคลที�ร่วมเดินทางไปดว้ย.......................................................................................................................... 
 

 ความสัมพนัธ์กบัผูเ้ดินทางร่วมครั<งนี<  (ระบุ)........................................................................................................          
 

@.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน / ปีที�ผา่นมาหรือไม ่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัที�) 
 

    ตั<งแตว่นัที� ...................................... ถึงวนัที� .........................................   รวม ........... วนั 

    ไดรั้บวีซา่จากสถานทูตใด ..................................................................................................... 
   

    ทา่นเคยไดรั้บการสแกนนิ<วมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  
 

    กรณีที�ทา่นเคยไดรั้บการสแกนนิ<วแลว้ กรุณาระบุวนัที� ............................................................... 
 

B.  ทา่นเคยถูกปฏิเสธวีซา่หรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ) 
 

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

�D.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 

(กรณีที�มีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสัมพนัธ์และเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 
 

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

ความสัมพนัธ์กบัทา่น ......................................................................................................................................... 
 

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

 

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


