
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

พาโนราม่าสวิส  วนั พิชิต 3 เขา 
ซูริค-ชาฟฮาวเซ่น-นําตกไรน์-อินเทอรล์าเก้น-ขนึเขาฮารเ์ดอรค์ลุม- 

ลูเซิรน์-เบิรน์-เขากลาเซียร ์ -มองเทรอซ์-โลซานน์-ซุก 

นังกระเช้าลอยฟ้าขึนเขาชทานสเ์ซอรฮ์อรน์ 

บินตรง...เทียวสบาย...โดยสายการบินไทย (TG) 
 

Panorama Swiss with 3 Mountains 
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ซูริค  เมอืงศนูยก์ลางทางดา้นการคา้และธรุกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
ชาฟฮาวเซ่น ทตีงัของนําตกไรน์ นําตกทใีหญ่ทสีดุในทวปียโุรป เกดิจากการทแีม่นําไรน์ ซงึเป็นแม่นํานานาชาตทิใีหญ่ทสีดุ

ของยโุรปไหลจากตน้นําในเทอืกเขาแอลป์มาบรรจบบรเิวณทพีนืทโีลกเปลยีนระดบัจงึกลายเป็นนําตกที

สวยงามมาก 

ลเูซิรน์ เมอืงสวยทตีงัอยูร่มิฝังทะเลสาบแหง่สพีนัธรฐั หรอืเวยีวาลดส์ตรทัซ ีและเป็นเมอืงตากอากาศทมีชีอืเสยีงทสีดุ

แหง่หนึงในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์  

ยอดเขากลาเซียร ์3000   ยอดเขาสงู 3,000 เมตร สถานททีอ่งเทยีวชอืดงัอกีแหง่หนงึของสวติเซอรแ์ลนด ์

มองเทรอซ์  เมอืงสวยทางใตข้องสวสิรมิทะเลสาบเลอมงัค ์เป็นทตีงัของปราสาทชลิยอง และมหีลกัฐานในการก่อสรา้งมา

ตงัแต่ศตวรรษท ี  

อินเทอรล์าเก้น เมอืงสวยในหุบเขาทตีงัรมิฝังของ  ทะเลสาบ คอืทะเลสาบธุนน์และเบรยีนซ์ และเป็นทตีงัของสถานีรถไฟเพอื

ขนึสูย่อดเขาฮารเ์ดอรค์ลุม 

ยอดเขาฮารเ์ดอรค์ลุม หนงึในยอดเขาชมววิของสวสิทขีนึไดง้า่ยทสีุด ใชเ้วลาน้อยทสีดุ แต่ววิไม่แพท้ใีด ตงัอยูท่เีมอืงอนิเทอร์

ลาเกน้ 

เบิรน์  เมอืงหลวงของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์สรา้งขนึเมอื  ปีทแีลว้ 

โลซานน์  เมอืงทเีตม็ไปดว้ยโบสถท์มีสีถาปัตยกรรมแบบโกธคิทใีหญ่ทสีดุในสวสิ และเป็นเมอืงทชีาวไทยรูจ้กัดใีนสวสิ 

นอกจากเป็นเมอืงทปีระทบัของสมเดจ็ยา่แลว้ ยงัเป็นเมอืงทพีระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัทรงสาํเรจ็

การศกึษาดว้ย 
Mt.Stanserhorn ตงัอยู่ในนิดวาลเดน มคีวามสงูถงึ1,898 เมตรจากระดบันําทะเลขนึกระเชา้ Cabrio กระเชา้ลอยฟ้าเปิดประทุน

ทมี ี  ชนัแหง่แรกของโลก 

 

กาํหนดการเดินทาง  -  ส.ค./ 2-8 ก.ย. / -  ก.ย.2562 

  -  ต.ค. / -  ต.ค.2562 
    

วนัแรก  กรงุเทพฯ 

22.0 น.  นัดคณะพร้อมกนัทีสนามบินสวุรรณภมิู  ชนั  ประตหูมายเลข  เคาน์เตอร ์สายการบินไทย 

ROW D7-12 เจา้หน้าทพีรอ้มคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

**กรณีทีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 กาํหนดการเดินทางอีกครงัก่อนทาํการจองตวัโดยสารส่วนตวัของท่าน เนืองจากรายการทวัรเ์ป็น

 รายการซีรีและได้มกีารดาํเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมือเปลียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี

 การเปลียนแปลงเลก็น้อย** 
 

วนัทีสอง  ซูริค-ชาฟฮาวเซ่น-ลเูซิรน์-ครีนส ์

01.05 น.  ออกเดินทางสู่นครซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG-970  

07.50 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค เมอืงเศรษฐกจิของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ใหท้่านผา่นขนัตอนการตรวจหนังสอื

เดนิทางและตรวจรบัสมัภาระ จากนนันําทา่นเดนิทางสู ่ชาฟฮาวเซ่น Schaffhausen ทีตงัของนําตกไรน์ 

(ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  ชวัโมง) ใหท้่านแวะชมความสวยงามของนําตกไรน์ นําตกทใีหญ่ทสีดุในทวปี

ยโุรป เกดิจากการทแีม่นําไรน์ ซงึเป็นแม่นํานานาชาตทิใีหญ่ทสีุดของยโุรปไหลจากต้นนําในเทอืกเขาแอลป์ 

มาบรรจบบรเิวณทพีนืทโีลกเปลยีนระดบัจงึกลายเป็นนําตกทสีวยงามมาก ตวันําตกมคีวามสงู 25 เมตร 

กวา้ง 150 เมตร มอีายรุาว 14,000 - 17,000 ปี อสิระใหท่้านไดช้นืชมธรรมชาต ิและถา่ยรปูไวเ้ป็นทรีะลกึ 
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จนไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางกลบัสูเ่มอืงซูรคิใหท้่าน ชมเมอืงซูริค Zurich เมอืงทมีขีนาดใหญ่ทสีดุ

ในสวสิ และมแีม่นําลมิมตัเป็นแม่นําทใีหญ่ทสีุด เมอืงซรูคิไม่ใช่เมอืงหลวงของประเทศ แต่มชีอืเสยีงระดบั

โลกและเป็นเมอืงศนูยก์ลางทางธุรกจิ ธนาคาร และวฒันธรรมของประเทศอกีดว้ย นําท่านผา่นชมยา่นเมอืง

เก่าลนิเดอรฮ์อฟ ประกอบไปดว้ยโบสถ์ในสมยักลาง สถานทโีดดเดน่เหน็จะเป็นมหาวหิารคูบ่า้นคูเ่มอืงโบสถ์

กรอสมุนเตอร ์Grossmunste Church ซงึถอืเป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงซูรคิ ตงัอยูบ่รเิวณรมิฝังแม่นําลมิมตั 

ปัจจุบนักลายเป็นหนึงในสถานทที่องเทยีวของซรูคิ  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมอืง 

บ่าย นําทา่นเดนิทางต่อสูเ่มืองลูเซิรน์ Lucerne (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ .30 ชวัโมง) เมอืงท่องเทยีวอนัดบั

หนึงของสวสิทหีลายท่านอาจจะเคยไปเยอืนมาแลว้ แต่ลเูซริน์กย็งัคงมคีวามสวยงามเหมอืนเดมิ  

นําทา่นชมอนุสาวรียสิ์งโตและถ่ายรปูกบัสะพานไม้ชาเพล สรา้งขนึตงัแต่สมยัศตวรรษท ี  ประดบั

ตกแต่งบนโครงหลงัคาหน้าจวัดว้ยภาพวาดในศตวรรษท ี  ซงึภาพเขยีนเหล่านีเป็นการเล่าเรอืงราวประวตัิ

ความเป็นมาของเมอืงลเูซริน์ โดยมหีอคอยนํา Wasserturm ซงึเดมิใชเ้ป็นทคีมุขงันักโทษและเกบ็เอกสาร

รวมทงัของมคีา่ของเมอืงไว ้หอคอยนีมลีกัษณะเป็นรปูทรงแปดเหลยีมทมีฐีานเชอืมตดิอยูก่บัสะพานสรา้งขนึ

ราวปี ค.ศ. สะพานแหง่นีเคยถูกไฟไหมไ้ปเมอืปี ค.ศ.  แลว้กม็กีารบรูณะใหม่จนมสีภาพใกลเ้คยีง

ของเดมิ (ภาพวาดดงัเดมิถกูไฟไหมไ้ปเยอะ) สะพานชาเพลนีถอืเป็นสะพานไมท้เีก่าแก่ทสีุดในยโุรป 

จากนนัอสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นชมเมอืงลเูซริน์หรอืเลอืกซอืของฝากของทรีะลกึ ** เพือความสะดวกในการ

เลือกซือสินค้าให้ท่านอิสระอาหารคาํตามอธัยาศยั **  

  สมควรแกเ่วลานัดหมายนําท่านเดนิทางสู ่เมอืงครนีส ์Kriens เขา้สูท่พีกั โรงแรมระดบั  ดาว หรอืระดบั 

  เทยีบเทา่ 
 

วนัทีสาม ครีนส-์ยอดเขาฮารเ์ดอรค์ลุม-เบิรน์-บีล 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

  นําทา่นเดนิทางสูส่ถานีรถไฟทเีมอืงอนิเทอรล์าเกน้ (ใชเ้วลาประมาณ  ชวัโมง) เพอืนําท่านนงัรถไฟสู ่ยอด

  เขาฮารเ์ดอรค์ลมุ Harder Kulm หนึงในยอดเขาชมววิของสวสิทขีนึไดง้า่ยทสีุด ใชเ้วลาน้อยทสีดุ แต่ววิไม่

  แพท้ใีดๆ ตงัอยูท่เีมอืงอนิเทอรล์าเกน้ ดว้ยความโดดเดน่ของยอดเขานี คอื มจุีดชมววิมุมสงูทรีะดบัความสงู 

  1,  เมตรจากระดบันําทะเล สามารถมองเหน็ววิตวัเมอืงอนิเทอรล์าเกน้ทงัหมด ไกลไปถงึยอดเขาจุงฟราว 

  ดา้นซา้ยเป็นววิทะเลสาบเบรยีนซ์และสว่นดา้นขวาเป็นทะเลสาบธนู ใหท้่านไดช้มทศันียภาพความงามของ

  ยอดเขาฮารเ์ดอรค์ลมุและเมอืงอนิเทอรเ์กน้แบบพาโนราม่า จนไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางกลบัสูอ่นิ

  เทอรล์าเกน้ 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพนืเมอืง 

บ่าย นําทา่นเดนิทางสู ่กรงุเบิรน์ Berne (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชวัโมง) นครหลวงอนังามสง่าของ

ประเทศ เมอืงมรดกโลกอนัลาํค่าทถีา่ยทอดและอนุรกัษ์มาสูปั่จจุบนั นําทา่น ชมกรงุเบิรน์ ทสีรา้งขนึในยคุ

กลางของยโุรป มหีลกัฐานทางประวตัศิาสตรม์ากมาย องคก์ารยเูนสโกป้ระกาศใหส้ว่นหนึงของเมอืงเป็น

มรดกโลก ชมยา่นเมอืงเก่าซงึปัจจบุนัเตม็ไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบตูคิ เป็นยา่นทปีลอดรถยนต์ จงึเหมาะกบั

การเดนิทางเทยีวชมอาคารเกา่อาย ุ -  ปี ชมหอนาฬกิาดาราศาสตร ์(ไซท้์ กลอ็คเคน่) อายุกว่า  ปี 

ทจีะมตีุ๊กตาออกมา เรงิระบาํใหด้ทูุกๆ ชวัโมงทนีาฬกิาตบีอกเวลา ชมศาลาวา่การเมอืง ในศลิปะแบบโกธคิ

และชมเบเรน็กราเบน็ หรอื บ่อหม ีสตัวท์เีป็นสญัลกัษณข์องเมอืงนี จากนนัอสิระใหท้่านไดเ้ดนิเล่นชมกรุง

เบริน์ เลอืกซอืของฝากของทรีะลกึฝากคนทางบา้น ** เพือความสะดวกในการเลือกซือสินค้าให้ท่าน

อิสระอาหารคาํตามอธัยาศยั **  
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จากนนันําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงบีลหรือเบยีนน์  Biel / Bienne  (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 นาท)ี เป็นเมอืง

ทตีงัอยูป่ลายสดุทะเลสาบบลีเลอร์ในรฐัเบริน์ ตวัมอืงในเป็นอนัดบั 2 รองจากกรงุเบริน์ อยูบ่นเขตรอยต่อ

เยอรมนักบัฝรงัเศส การเขยีนชอืเมอืงจงึตอ้งบอกทงัสองภาษา ไม่ว่าจะเป็นชอืถนนกต็อ้งม ี2 ภาษาเช่นกนั 

ซงึอาคารบา้นเรอืนในเขตเมอืงเกา่ถกูอนุรกัษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ีมรีา้นคา้ รา้นอาหารตงัอยูต่ลอดเพอืรองรบั

นกัท่องเทยีวทเีขา้มาเยอืน  

จากนนันําทา่นเขา้สูท่พีกั โรงแรม ระดบั 3 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีสี  บีล-ยอดเขากลาเซียร ์ -มองเทรอซ-์โลซานน์-ลลัลี 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 จากนนัเดนิทางสูเ่มืองโกลเดอ ปิยง Col Du Pillon (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชวัโมง) เมอืงทตีงัของ

สถานีกระเชา้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ทจีผุูโ้ดยสารไดถ้งึ  คน นําท่านขึนกระเช้ายกัษ์ขึนสู่ยอดเขากลาเซียร ์

3000 Glacier 3000 นําท่านเดนิขา้ม The Peak Walk by Tissot สะพานแขวนทมีคีวามยาว  เมตร 

ขา้มหน้าผาทรีะดบัความสงู ,  เมตร ทา่นจะไดช้มทศันียภาพทสีวยงามของเทอืกเขาแอลป์ อนัสวยงาม

แบบกวา้งไกลสดุสายตา ซงึทา่นจะไดส้นุกสนาน เพลดิเพลนิและชมววิทวิทศัน์ของทวิเขาโดยรอบทงั 360 

องศา อกีทงับรเิวณลานหมิะ สามารถทํากจิกรรมกฬีากลางแจง้ไดอ้ยา่งมากมาย อาท ิการเล่นสก ีสโนว์

บอร์ด (กรณีทีกระเช้ากลาเซียร ์  จะปิดเพือทาํการซ่อมบาํรงุช่วง  ต.ค.-  พ.ย.  คณะทีเดิน

ทางตรงกบัช่วงเวลาดงักล่าว ทางบริษทัขอนําท่านขึนเขาอืนเป็นการทดแทน)  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา 

บ่าย นําทา่นลงจากยอดเขาและเดนิทางสูเ่มืองมองเทรอซ ์Montreuxโดยรถโคช้ (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 45 

นาท)ี เมอืงสวยทางใตข้องสวสิ รมิทะเลสาบเลอมงัค ์นําทา่นชมเมอืงตากอากาศรมิทะเลสาบเจนีวาทมีี

ชอืเสยีงเยา้ยวนใหน้ักท่องเทยีวเขา้มาพกัผ่อน ดว้ยความเงยีบสงบของตวัเมอืงกบับรรยากาศทสีดุแสนสบาย

ชมสวนดอกไมแ้ละรปูปันของ เฟรดด ีเมอรค์รู ีนักรอ้งวงควนีเจา้ของบทเพลง We are the Champion ซงึ

ถดัไปเป็น Casino Barrière de Montreux โดยตรงขา้มกบัคาสโินคอื Tour d'Ivoire ตกึสงูทสีดุของ 

 มองเทรอซ์สรา้งมาตงัแต่ปีค.ศ.  มจีาํนวนชนัทงัหมด  ชนั ใชเ้ป็นทพีกัอาศยัอกีดว้ย และนําท่านแวะ

ถ่ายรปูกบัปราสาทชิลยอง ปราสาทยคุกลางทมีคีวามเกา่แก่กวา่ ,  ปี โดยปราสาทถูกสรา้งขนึในช่วง

สมยัของโดยราชวงศซ์าวอย ซงึถอืไดว้า่เป็นอญัมณทีางประวตัศิาสตรข์องสวติเซอรแ์ลนด ์ในอดตีปราสาท

แหง่นีถกูสรา้งขนึเพอืเป็นจุดควบคมุการเดนิทางของนักเดนิทางและขบวนสนิคา้ทจีะสญัจรผ่านไปมาจาก

เหนือสู่ใตห้รอืจากตะวนัตกสูต่ะวนัออกของสวติเซอรแ์ลนด ์จากนนันําทา่นเดนิทางต่อสูเ่มอืงโลซานน์ 

Lausanne (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  นาท)ี นําทา่นชมววิของตวัเมอืงเก่าของโลซานน์บนเนินเขาทตีงั

ของมหาวหิารแหง่เมอืงโลซานน์โบสถท์สีรา้งในสถาปัตยกรรมแบบโกธคิทใีหญ่ทสีุดในสวสิ ผา่นชมโบสถ ์

 นอรท์เทรอดาม, โบรวิาจพาเลส, ศาลาว่าการและโบสถเ์ซน้ต์ฟรานซสิ กอ่นนําท่านถา่ยรปูกบัศาลาไทย ที

รฐับาลไทยสง่ไปตงัในสวนสาธารณะของเมอืงโลซานน์ ตงัอยูใ่นสวนสาธารณะทมีรีปูปันลงิ  ตวั ปิดห ูปิด

ปาก ปิดตา อนัเป็นสถานททีรงโปรดของในหลวงเมอืทรงพระเยาว ์จากนนัอสิระใหท้่านไดเ้ดนิเลน่ชมเมอืง 

โลซานน์ ** เพือความสะดวกในการเลือกซือสินค้าให้ท่านอิสระอาหารคาํตามอธัยาศยั **  
จนไดเ้วลาสมควรนําท่านเดนิทางสูเ่มอืงลลัลี Lully (ใชเ้วลาเดนิทาง  ชวัโมง) 

  จากนันนําทา่นเขา้สูท่พีกั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 

 ** สาํหรบัช่วงการเดนิทางวนัท ี -  ต.ค. จะตรงกบัช่วงทกีลาเซยีร ์  ปิดซ่อมบํารงุ ดงันนักําหนดวนั

เดนิทางน ีจะนําทา่นเดนิทางขนึเขาอนืแทน นําท่านเดนิทางสู ่เมอืงมองเทรอซ ์Montreux (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ .  ชวัโมง) เพอืนําทา่นเดนิทางสูส่ถานีรถไฟสาํหรบัขนึเขา เพอืนังรถไฟขึนเขา 

Rochers de Naye ยอดเขามคีวามสงู ,  เมตร อยูใ่นเทอืกเขาสวสิแอลป์ ใหท้่านไดช้มววิของเมอืงมอง
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เทรอซ์ ววิของปราสาทชลิยองและทะเลสาบเจนีวาอยูเ่บอืงลา่งผ่านหน้าต่างของรถไฟทคีอ่ยๆ วงิไต่เขา

จนกระทงัถงึยอดเขา อสิระใหท่้านชนืชมและถ่ายรปูกบัความงดงามของเทอืกเขาแอลป์ตามอธัยาศยั จนได้

เวลาสมควรนําท่านเดนิทางกลบัสูเ่มอืงมองเทรอซ์  

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัาคารจนี 

บ่าย นําทา่นชมเมอืงมองเทรอซ์ เมอืงทมีคีวามสวยงามทางตอนใตข้องสวสิ รมิทะเลสาบเลอมงัค ์ชมเมอืงตาก

อากาศรมิทะเลสาบเจนีวาทมีชีอืเสยีงเยา้ยวนใหน้ักท่องเทยีวเขา้มาพกัผ่อน ดว้ยความเงยีบสงบของตวัเมอืง

กบับรรยากาศทสีดุแสนสบายชมสวนดอกไมแ้ละรปูปันของ เฟรดด ีเมอรค์รู ีนักรอ้งวงควนีเจา้ของบทเพลง 

We are the Champion ซงึถดัไปเป็น Casino Barrière de Montreux โดยตรงขา้มกบัคาสโินคอื Tour 

d'Ivoire ตกึสงูทสีดุของมองเทรอซส์รา้งมาตงัแต่ปีค.ศ.  มจีํานวนชนัทงัหมด  ชนั ใชเ้ป็นทพีกัอาศยัอกี

ดว้ย และนําท่านแวะถ่ายรปูกบัปราสาทชิลยอง ปราสาทยคุกลางทมีคีวามเกา่แก่กวา่ ,  ปี โดย

ปราสาทถกูสรา้งขนึในช่วงสมยัของโดยราชวงศ์ซาวอย ซงึถอืไดว้า่เป็นอญัมณทีางประวตัศิาสตรข์อง

สวติเซอรแ์ลนด ์ในอดตีปราสาทแหง่นีถกูสรา้งขนึเพอืเป็นจุดควบคมุการเดนิทางของนกัเดนิทางและขบวน

สนิคา้ทจีะสญัจรผา่นไปมาจากเหนือสูใ่ตห้รอืจากตะวนัตกสูต่ะวนัออกของสวติเซอรแ์ลนด ์จากนนันําท่าน

เดนิทางต่อสูเ่มอืงโลซานน์ Lausanne (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  นาท)ี นําท่านชมววิของตวัเมอืงเก่า

ของโลซานน์บนเนินเขาทตีงัของมหาวหิารแหง่เมอืงโลซานน์โบสถท์สีรา้งในสถาปัตยกรรมแบบโกธคิทใีหญ่

ทสีดุในสวสิ ผา่นชมโบสถน์อรท์เทรอดาม, โบรวิาจพาเลส, ศาลาวา่การและโบสถเ์ซน้ตฟ์รานซสิ ก่อนนําท่าน

ถา่ยรปูกบัศาลาไทย ทรีฐับาลไทยสง่ไปตงัในสวนสาธารณะของเมอืงโลซานน์ ตงัอยูใ่นสวนสาธารณะทมีรีปู

ปันลงิ  ตวั ปิดห ูปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานททีรงโปรดของในหลวงเมอืทรงพระเยาว์ จากนนัอสิระใหท้่าน

ไดเ้ดนิเลน่ชมเมอืง 

โลซานน์ ** เพือความสะดวกในการเลือกซือสินค้าให้ท่านอิสระอาหารคาํตามอธัยาศยั **  
จนไดเ้วลาสมควรนําท่านเดนิทางสูเ่มอืงลลัลี Lully (ใชเ้วลาเดนิทาง  ชวัโมง) 

  จากนนันําทา่นเขา้สูท่พีกั โรงแรมระดบั  ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีห้า   ลลัลี-ชทานส-์ซุก-ซูริค 

เช้า รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  

นําทา่นเดนิทางสูเ่มืองชทานส ์Stans (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 2.30 ชวัโมง) นําทา่นนังรถรางไอนําสู่

ยอดเขาชทานเซอรฮ์อรน์ Mt.Stanserhorn ตงัอยูใ่นเขตนิดวาลเดน มคีวามสงูถงึ1,898 เมตรจาก

ระดบันําทะเล ระหวา่งทางใหท้่านไดช้มววิแบบพาโนราม่าและสมัผสัการเดนิทางโดยขนึกระเชา้ “Cabrio” 

กระเชา้ลอยฟ้าเปิดประทุนทมี ี2 ชนัแหง่แรกของโลก ใชง้บประมาณในการสรา้งถงึ 28,100,000 CHF หรอื

ประมาณ 983,500,000 บาท เสน้ทางขนสง่สาธารณะแห่งนีถูกสรา้งขนึตงัแต่ ค.ศ.1981 เสรจ็ในปี ค.ศ.1893 

ใหท่้านไดช้มความงดงามของยอดเขาและทศันียภาพรอบๆแบบ  องศา จนไดเ้วลาสมควรนําท่านลงจาก

ยอดเขา แลว้นําท่านเดนิทางสูเ่มืองซุก Zug (ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  นาท)ี เมอืงเลก็ๆ รมิทะเลสาบที

สวยงามราวกบัเทพนิยาย ตงัอยูท่างภาคกลางตอนบนของประเทศ นําท่านชมเมอืงชมหอนาฬกิา Clock 

Tower แลนดม์ารก์ทสีาํคญัแหง่หนึงของเมอืง ดว้ยความสงูของหอถงึ 52 เมตรและความโดดเด่น ของหลงัคา

ซงึเป็นสนํีาเงนิขาวโดนเด่นตดักบัสหีลงัคาสนํีาตาลของบา้นเมอืงสวยงามอยา่งยงิ นําท่านแวะชมและถ่ายรปู

กบัโบสถเ์ซนท์ออสวอรล์ St.Oswald's Church โบสถศ์กัดสิทิธทิสีาํคญัของเมอืง ตวัโบสถ์สรา้งขนึตงัแต่ ค.ศ. 

1478 ใชเ้วลาการก่อสรา้งนานถงึ 6 ปี ถอืเป็นหนึงในสถาปัตยกรรมทสีาํคญัทสีุดในช่วงโกธคิตอนปลายแหง่

หนึงในสวติเซอรแ์ลนด ์นอกจากนีชาวสวสิยงัมคีวามเชอือกีวา่ ถา้ใครมเีรอืงทุกขร์อ้นใดๆ หรอืเจบ็ป่วย ถา้

ไดม้าขอพรกบัโบสถแ์หง่นี จะช่วยบรรเทาใหด้ขีนึอยา่งรวดเรว็ นําท่านเขา้ชมรา้นทาํทองทเีกา่แกท่สีดุใน

ยโุรป ของครอบครวั Lohri เปิดทาํการตงัแต่สมยัศตัวรรตท ี16 ภายในตวัอาคารมกีารตกแต่งในรปูแบบ
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สถาปัตยกรรมสมยัจกัวรรดนิโปเลยีน มซุีม้ประตแูละเสาโรมนั มรีปูปันและจติรกรรมฝาผนงั ดว้ยการวาดลาย

หนิอ่อนดว้ยมอื ในปี 1971 ไดเ้ปิดรา้นนเีป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะลาํคา่และเครอืงประดบัหายาก และบางชนิมี

เพยีงชนิเดยีวในโลก มเีวลาใหท้่านเดนิชนืชมอาคาร งานศลิปะลาํคา่และเครอืงประดบัหายากแลว้ ในส่วน

ของ Lohri Store ยงัมนีาฬกิาชนันําระดบัโลกใหท้่านเลอืกซอืเลอืกชมอาท ิเชน่ Patek Philippe, Franck 

Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, 

Tag Heuer ฯลฯ อสิระใหท้่านเลอืกชมและชอ้ปปิงตามอธัยาศยั ** เพือความสะดวกในการเลือกซือสินค้า

ให้ท่านอิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั **  

บ่าย สมควรแกเ่วลาช่วงบ่ายนําท่านเดนิทางสูเ่มอืงเมอืงซูริค Zurich เมอืงทใีหญ่ทสีดุในประเทศ (ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ  นาท)ี นําท่านถา่ยรปูกบัโบสถฟ์รอมุนสเตอร ์สรา้งขนึในปี ค.ศ. 853 โดยกษตัรยิ์

เยอรมนัหลุยส ์ใชเ้ป็นสาํนักแม่ชทีมีกีลุ่มหญงิสาวชนชนัสงูจากทางตอนใตข้องเยอรมนัอาศยัอยู ่นําท่านสู่

จตัุรสัปาราเดพลาทซ์ เป็นจตัุรสัเก่าแก่ทมีมีาตงัแต่สมยัศตวรรษท ี17 ปัจจุบนัเป็นชุมทางรถรางทสีาํคญัของ

เมอืงและยงัเป็นศนูยก์ลางการคา้ของยา่นธุรกจิ ธนาคาร สถาบนัการเงนิทใีหญ่ทสีดุในประเทศ อสิระใหท้่าน

ไดเ้ดนิชมเมอืง ถา่ยรปูและเลอืกซอืของทรีะลกึตามอธัยาศยั ** เพือความสะดวกในการเลือกซือสินคา้ให้

ท่านอิสระอาหารคาํตามอธัยาศยั **  

  จากนนันําทา่นเขา้สูท่พีกั โรงแรมระดบั  ดาว หรอืระดบัเทยีบเท่า 
 

วนัทีหก   ซูริค-สนามบินซูริค 

เช้า  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

สมควรแก่เวลาให้ท่านเชค็เอ๊าท์จากทีพกัพร้อมนําท่านออกเดินทางสู่สนามบินซูริค 

13.30 น.  ออกเดินทางจากนครซูริค โดยสายการบินไทย เทียวบินที TG971 
 

วนัทีเจด็  กรงุเทพฯ  

05.30 น.  เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ..โดยสวสัดิภาพ... 

**กรณีทีบางท่านเดินทางกลบัต่างประเทศหรือต่างจงัหวดักรณุาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 กาํหนดการเดินทางอีกครงัก่อนทาํการจองตวัโดยสารส่วนตวัของท่าน เนืองจากรายการทวัรเ์ป็น

 รายการซีรีและได้มกีารดาํเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมือเปลียนฤดกูาล เวลาการเดินทางอาจมี

 การเปลียนแปลงเลก็น้อย** 

 

 

รายการทวัรอ์าจมีการเปลียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อืนๆ  

ทีไม่คาดคิดหรอืมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ และหากทีพกัตามรายการไมไ่ด้รบัการยืนยนั  

บริษทัฯ ขอทาํการเปลียนโรงแรมทีพกัในระดบัเดียวกนัหรอืเมืองใกล้เคียงให้  

ทงันีเพอืประโยชน์ของคณะเป็นสาํคญั 
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อตัราคา่เดินทาง -  ส.ค./ 2-8 ก.ย. / -  ก.ย.2562 

-  ต.ค. / -  ต.ค.   
 

Panorama Swiss with 3 Mountains 

พาโนราม่าสวิส พิชิต  เขา  วนั  (TG) 
อตัราค่าบริการ 

ผูใ้หญ่ ท่านละ 54,300 
เดก็อายุตาํกว่า  ปี พกักบัผูใ้หญ่  ท่าน 52,300 

เดก็อายุตาํกว่า  ปี พกักบัผูใ้หญ่  ท่าน มเีตยีงเสรมิ 49,300 

พกัเดยีว เพมิท่านละ 8,500 

ราคาทวัรไ์ม่รวมตวัเครอืงบนิ 31,900 
 

**ราคานีรวมรายการทวัร ์ตวัเครอืงบิน** 
**ไม่รวมค่าบริการด้านนัดหมายวีซ่าและเอกสารด้านวีซ่าท่านละ 3,500 บาท //  

ค่าทิปคนขบั, ทิปไกดท้์องถิน และค่าทิปหวัหน้าทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท  
เรียกเกบ็และชาํระพร้อมค่าทวัรง์วดสดุท้าย 

 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีนํามนั ในกรณีทีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพิมเติมภายหลงั *** 

*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุาํกว่า  ปี เข้าพกัแบบไม่มเีตียงเสริม *** 
 

หมายเหต ุ

 อตัราค่าเดินทางนีต้องมีจาํนวนผู้โดยสารทีเป็นผู้ใหญ่จาํนวนไม่ตาํกว่า 25 ท่าน และจะต้องชาํระมดัจาํ หลงัจาก
ยืนยนัการจองทวัรท์นัที 

 การดาํเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ วนั ดงันันจึงขอความร่วมมอืในการ

จดัเตรียมเอกสารสาํหรบัการยืนขอวีซ่าให้ครบถ้วนและสมบรูณ์ ทงันีเพือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเรว็ในการ

ดาํเนินการขอวีซ่าและทกุท่านจะต้องไปแสดงตวัต่อเจ้าหน้าทีสถานทตูพร้อมถ่ายภาพและสแกนนิวมอื 

 กรณีท่านทีต้องการอยู่ต่อ ชาํระค่าธรรมเนียมในการทาํตวัอยู่ต่อทีสนามบินเดิมได้ไมเ่กิน  วนั นับจากวนัที
เดินทางออกจากต้นทาง ค่าธรรมเนียม ,  บาทต่อท่าน แต่ทงันีขึนอยู่กบัในวนันันๆ จะสามารถยืนยนัการ

เดินทางได้ และการยืนวีซ่าจะต้องแยกยืนวีซ่าเดียว ประกนัต่างๆ ผู้เดินทางจะต้องซือเพิมเติมเพือให้ครอบคลุม

กบัวนัทีเดินทาง ซึงค่าใช้จ่ายเหล่านีไม่รวมในราคาทวัร ์

 กรณีท่านทีมีตวัโดยสารแล้ว แล้วเดินทางไม่พร้อมหมูค่ณะ ตรวจสอบตารางการเดินทางของท่านว่ามีการพาํนักอยู่

ในประเทศอืนมากกว่าในประเทศสวิตเซอรแ์ลนดห์รอืไม่ หากมีและระยะเวลาในการพาํนักนานกว่าในเขตประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนด ์ท่านจะต้องดาํเนินการยืนวีซ่าทีประเทศนันๆ แทน โดยท่านจะต้องดาํเนินการด้วยตนเอง โดย

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการยืนวีซ่าประเทศนันๆ ไม่ได้รวมในราคาทวัรเ์ช่นเดียวกนั 

 

อตัรานีรวมบริการ 

 คา่ตวัเครอืงบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทยเสน้ทาง กรงุเทพฯ-ซรูคิ-กรงุเทพฯ ชนัประหยดั 

 คา่โรงแรมทพีกัตามรายการทรีะบ ุ(สองท่านต่อหนึงหอ้ง) 
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 คา่เขา้ชมสถานทตี่างๆ, คา่อาหารและเครอืงดมืตามรายการ 

 คา่รถรบัสง่ระหวา่งนําเทยีวตามรายการทรีะบ ุ

 คา่ภาษสีนามบนิทุกแหง่ทมี ี

 คา่บรกิารหวัหน้าทวัรข์องบรษิทัจากกรงุเทพฯ  ทคีอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 

 คา่ประกนัอบุตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท สาํหรบัซงึเดก็อายตุาํกว่า  ปี และผูใ้หญ่อายเุกนิ  ปี 

วงเงนิคุม้ครอง ,  บาท (เฉพาะคา่รกัษาพยาบาลเท่านัน ไม่ไดร้วมถงึคา่ใชจ่้ายอนืๆ อนัเกดิจากอบุตัเิหตุ อาท ิคา่ตวั

โดยสาร, คา่ทพีกั, คา่อาหารหรอือนืๆ ทงันีเป็นไปตามเงอืนไขของบรษิทัประกนัฯ) 
 คา่ภาษนํีามนัเชอืเพลงิและคา่ประกนัภยัการเดนิทางทมีกีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซงึเป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัท ี 26 

ม.ีค.  หากมเีพมิเตมิภายหลงัหรอือตัราการผกผนัคา่นํามนัหรอืภาษใีดๆ จะตอ้งมกีารชาํระเพมิตามกฏและเงอืนไขของ

สายการบนิ   
 

อตัรานีไมร่วมบริการ 

 คา่นําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีเีกนิกว่าสายการบนิกาํหนด (20 กโิลกรมัต่อทา่น) 

 คา่ธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 

 คา่ธรรมเนียมการยนืวซี่าเชงเกน้และบรกิารดา้นเอกสารนัดหมายและงานวซี่า ท่านละ 3,500 บาท เรยีกเกบ็และชาํระพรอ้ม
คา่ทวัรง์วดสดุทา้ย 

 คา่ทปิพนักงานขบัรถ,คา่ทปิไกดท์อ้งถนิและคา่ทปิหวัหน้าทวัร ์เดนิทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 1,800 บาท เรยีกเกบ็
และชาํระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสดุทา้ย 

 คา่ธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 

 คา่ใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการทรีะบ ุเช่น คา่เครอืงดมืและคา่อาหารทสีงัเพมิเองคา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี หรอื
คา่ใชจ่้ายอนืๆ ทเีกดิขนึโดยมไิดค้าดหมายหรอืคา่อาหารทไีม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 คา่นําดมืระหวา่งทวัร ์(ไม่ไดแ้จกนําดมืระหวา่งทวัร)์  

 คา่ทาํใบอนุญาตทกีลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 

 คา่บรกิารพนักงานยกกระเป๋าทุกแหง่ 

 คา่ประกนัภยัการเดนิทางทนีอกเหนือจากรายการทวัร ์
 
การชาํระเงิน  

ทางบรษิทัฯ จะขอเกบ็เงนิค่ามดัจาํเป็นจาํนวน 20,000 บาทต่อผูโ้ดยสารหนึงท่าน สําหรบัการจองทวัรส์่วนทเีหลอืจะ

ขอเกบ็ทงัหมดก่อนเดนิทางอย่างน้อย 21 วนัทําการ มฉิะนนัทางบรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิค่ามดัจาํ

ทงัหมด 

 
การยกเลิก 

 หากมกีารยกเลกิเกนิ  วนัทาํการแต่ไม่เกนิ  วนัทาํการ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิมดัจาํคา่ตวัโดยสารของท่าน

นนัๆ (เงอืนไขคา่มดัจาํตามททีางสายการบนิเรยีกเกบ็) 

 หากมกีารยกเลกิน้อยกวา่ 45 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิมดัจาํทงัหมด 

 หากมกีารยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัทาํการ บรษิทัฯ จะขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิคา่ทวัรท์งัหมด 

 หากผูโ้ดยสารทา่นใด ยนืวซี่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตั ิผูโ้ดยสารตอ้งชาํระคา่มดัจาํ 20,000.- บาท และคา่วซ่ีาตามทสีถานทูต

เรยีกเกบ็ 

 หากผูโ้ดยสารทา่นใดวซ่ีาผ่านแลว้แจง้ยกเลกิก่อนออกตวัโดยสารเครอืงบนิบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่มดัจาํ  

 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลกิการเดนิทางหลงัจากออกตวัโดยสารแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการไมค่นืคา่ทวัรท์งัหมด  
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หมายเหต ุ 

 รายการอาจจะมกีารเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม เนืองจากความลา่ชา้ของสายการบนิ โรงแรมทพีกัในต่างประเทศ  

เหตุการณ์ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะคาํนงึถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

 กรณทีมีกีารเกดิภยัธรรมชาต ิทงัในประเทศไทยและต่างประเทศทผีูเ้ดนิทางกาํลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขนึและมี

เหตุทาํใหก้ารเดนิทางไม่สามารถออกเดนิทางตามกาํหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ จนกว่าจะไดร้บัการยนืยนั

จากสายการบิน โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทบีรษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้ 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบและชดเชยคา่เสยีหาย เนืองจากภยัธรรมชาต ิหรอืเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอนืๆ ทมีเีหตุทาํให้

ไม่สามารถเดนิทางไป-กลบัไดต้ามกาํหนดการเดนิทางของรายการทวัร ์ 

 บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เนืองจากมสีงิผดิกฎหมายหรอืสงิของหา้มนําเขา้

ประเทศ  เอกสารเดนิทางไม่ถกูตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสอืมเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทกีองตรวจคน

เขา้เมอืงพจิารณาแลว้ ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไม่ว่าจาํนวนทงัหมดหรอืบางสว่น 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณทีสีถานทตูงดออกวซ่ีา อนัสบืเนืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คน

ต่างดา้วทพีาํนักอยูใ่นประเทศไทย 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบต่อกรณเีกดิการสญูเสยี, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกดิจากสายการบนิ 

ทางสายการบนิผูใ้หบ้รกิารจะเป็นผูร้บัผดิชอบตามกฎของกรมการบนิพาณชิย ์ซงึจะรบัผดิชอบต่อการสญูหายหรอืเสยีหาย

ของสมัภาระใบใหญ่ในวงเงนิตามทสีายการบนิกาํหนด รวมถงึไม่รบัผดิชอบกรณเีทยีวบนิล่าชา้หรอืยกเลกิเทยีวบนิ 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในรายละเอยีดของการแพอ้าหารรนุแรง หรอืการแพอ้าหารหลายชนิดของผูเ้ดนิทาง ดงันันท่านที

แพอ้าหารเลก็น้อยควรเตรยีมยาประจาํตวัไปดว้ย หรอืไมส่ามารถจองทวัรไ์ดใ้นกรณทีา่นทแีพอ้าหารหลายชนิดหรอืแพ้

อาหารในระดบัรนุแรง 

 ท่านทมีอีาการ แพอ้าหาร, มปัีญหาดา้นสขุภาพหรอืตอ้งมกีารใชย้าเฉพาะ, รวมถงึทา่นทตีอ้งการความช่วยเหลอืและการ
ดแูลเป็นพเิศษ อาท ิท่านทตีอ้งใชว้ลีแชรต์ลอดการเดนิทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบรษิทัฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตงัแต่เรมิจอง
ทวัร ์เนืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบนิ และดา้นการบรกิาร อาจจะไม่ไดร้บัความ
สะดวกสาํหรบัผูท้มีปัีญหาขา้งตน้  

 ในบางรายการทวัร ์ทตีอ้งมบีนิดว้ยสายการบนิภายในประเทศ นําหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้าํกว่ามาตรฐานได ้

ทงันีขนึอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบนิ บรษิทั ฯ ขอสงวนสทิธไิมร่บัภาระความรบัผดิชอบคา่ใชจ่้ายในนําหนักสว่น

ทเีกนิ 

 ในประเทศต่าง ๆ ในยโุรป มกีารรณรงคเ์รอืงการงดสบูบุหร ีบนรถโคช้, โรงแรม และสถานทตี่าง ๆ จะมขีอ้กาํหนดที

ชดัเจนในเรอืงการสบูบุหร ีและมสีถานทโีดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบหุร ีทงันีเนืองจากสุขภาพของคนสว่นรวม 

 กรณทีทีา่นเดนิทางเป็นครอบครวัใหญ่ หรอืเดนิทางพรอ้มสมาชกิในครอบครวั ทตีอ้งไดร้บัการดแูลเป็นพเิศษ 

(Wheelchair), เดก็, และผูส้งูอายุ มโีรคประจาํตวั ไม่สะดวกในการเดนิท่องเทยีวในระยะเวลาเกนิกวา่  -  ชวัโมง

ตดิต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายในครอบครวัของท่านเอง เนืองจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ 

หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์งัหมด 

 การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทงัปี หรอืกาํหนดล่วงหน้าคอ่นขา้งนาน หากวนัเดนิทางดงักล่าวตรงกบัวนัที

สถานทเีขา้ชมนนัๆ ปิดทําการ หรอื ปิดโดยมไิดแ้จง้ล่วงหน้า หรอื การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัทคีณะจะเขา้

ชมไม่สามารถจองผา่นระบบดงักล่าวได ้ทางบรษิทัฯ จะสลบัรายการเพอืใหท้่านไดเ้ขา้ชมสถานทดีงักล่าวใหไ้ด ้หรอื คนืเงนิ

คา่เขา้ชมนนั ๆ ตามเงอืนไขราคาทไีดร้บัจากทาง บรษิทั supplier ประเทศนนัๆ แต่หากมกีารล่าชา้ หรอื เหตุหนงึเหตุใดใน

ระหว่างการเดนิทาง เป็นผลทาํใหท้า่นไม่สามารถเขา้ชมสถานทดีงักลา่วได ้ทางบรษิทัฯ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆ ใหแ้กท่่าน 

เนืองจากไดช้ําระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  
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 หากช่วงทเีดนิทางเป็นช่วงอสีเตอร,์ ครสิมาสต์หรอืปีใหม่ ซงึเป็นช่วงวนัหยดุของชาวยโุรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงันนั

ขอใหพ้จิารณาก่อนการจองทวัร ์
 

ข้อมลูเพิมเติมเรืองโรงแรมทีพกั 

1. เนืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้ง

เดยีว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ  ท่าน /  เตยีง (Triple Room) 

หอ้งพกัอาจจะไม่ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ  เตียงเดียว แต่อาจจะ

ได้เป็น  เตียงใหญ่กบั  เตียงพบัเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น  ห้องคู่และ  ห้อง

เดียว กรณีทีมา  ท่าน  

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครอืงปรบัอากาศเนืองจากอยูใ่นแถบทมีอีณุหภมูติาํ  

3. กรณทีมีงีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขนึมากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอ

สงวนสทิธใินการปรบัเปลยีนหรอืยา้ยเมอืงเพอืใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทมีลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทเีป็นหอ้งเดยีวอาจเป็นหอ้งทมีขีนาดกะทดัรตั และไม่มอีา่ง

อาบนํา ซงึขนึอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
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เอกสารในการขอยืนวีซ่าเชงเก้น (สวิตเซอรแ์ลนด)์ 

ใช้เวลาพิจารณาโดยรวม  วนั 

- ผู้ยืนคาํร้องต้องแสดงตวัและสแกนนิวมือ ณ วนันัดหมายยืนคาํร้องทีศนูยย์นื 

- วนั/เวลานัดหมายเป็นไปตามกฏของสถานทตูและศนูยยื์น 

- รปูถ่ายหากไม่ได้มาตรฐาน ต้องทาํการถ่ายใหมที่ศนูยยื์น โดยผู้ยืนคาํร้องต้องชาํระเงินค่าถ่ายรปูด้วยตนเอง 

- การถ่ายสาํเนาเอกสารใดๆ ผู้ยืนคาํร้องชาํระเงินด้วยตนเอง 

- ผู้ยืนคาํร้อง กรณุาส่งสาํเนาหน้าหนังสือเดินทางทีเป็นปัจจบุนัทีสดุ พร้อมกรอกข้อมลูเบอืงต้นสาํหรบัเพือใช้ในการ

ทาํนัดหมาย กรณุากรอกข้อมลูตามความเป็นจริง พร้อมเบอรโ์ทร.ทีสามารถติดต่อได้ ไม่ควรใช้เบอรโ์ทร.ผู้แทน 

ยกเว้น ผูยื้นคาํร้องสงูอายมุากๆ หรือเดก็เลก็มากๆ 

- เอกสารต้นฉบบัทีเป็นภาษาไทย อาทิ สาํเนาหนังสือรบัรองบริษทั / กิจการร้านค้า, สาํเนาทะเบียนบา้น (กรณีเดก็), 

สาํเนาสติูบตัร (กรณีผู้ทีอายตุาํกว่า  ปี), สาํเนาทะเบียนสมรส, สาํเนาทะเบยีนหย่า, สาํเนาใบเปลียนชือ, สาํเนาใบ

เปลียนนามสกลุ จะต้องถกูแปลเป็นภาษาองักฤษ ทงันีทางบริษทัฯ จะบริการท่าน ยกเว้น สาํเนาหนังสือสญัญาซือ

ขาย/สญัญากู้/สญัญาอาชีพพิเศษทีมีเนือหาระบเุจาะจง กรณุาใช้บริการศนูยก์ารแปลภาษาองักฤษ เพือหลีกเลียง

ความผิดพลาดในด้านงานแปล ค่าใช้จ่ายผูยื้นคาํร้องจะต้องชาํระด้วยตนเอง 

 
o หนังสือเดินทางมีอายุไม่ตาํกว่า 6 เดือน  

o โดยนบัวนัเรมิเดนิทางเป็นหลกั หากนบัแลว้เกนิ  เดอืนหนงัสอืเดนิทางนสีามารถใชไ้ด ้แต่หากนบัแลว้ตาํกวา่  เดอืน 
ผูเ้ดนิทางจะตอ้งไปยนืคาํรอ้งขอทําหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ทกีองหนงัสอืเดนิทาง  

o หน้าหนังสอืเดนิทางจะต้องมหีน้าว่างสาํหรบัวซ่ีาอยา่งน้อยไม่ตาํกว่า  หน้า   
o หากทา่นเปลยีนหนงัสอืเดนิทางเล่มใหม่ กรณุาเตรยีมเล่มเกา่ใหด้ว้ยเนืองจากประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อยา่งยงิในการยนืคาํรอ้งขอวซ่ีา  
o ทา่นทมีปีกหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออกและไม่จาํเป็นตอ้งสง่ใหก้บับรษิทัทวัร ์หากมกีารสญูหาย บรษิทัฯ จะไม่

รบัผดิชอบต่อปกหนงัสอืเดนิทางนันๆ  
 

o รปูถ่ายสีขนาด 33 x  มิลลิเมตร จาํนวน 2 รปู 
เน้นขนาดใบหน้า  
- ฉากหลงัสขีาวเทา่นนั เนืองจากสถานทตูจะตอ้ง

สแกนรปูลงบนวซ่ีา (ไม่ควรสวมเสอืสขีาว)   
- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใสแ่วน่, หา้มคาดผมและหา้มใส่

หมวกหรอืเครอืงประดบั 
บดบงัหน้าตา, หา้มใส่คอนแทก็เลนสช์นิดสหีรอืบกิ
อายส ์** 
 

o สาํเนาทะเบยีนบ้าน และสาํเนาบตัรประจาํตวั
ประชาชน 
- กรณีเป็นเดก็ อายุตาํกว่า  ปี  
- ใชส้าํเนาสตูบิตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  
- หากเดก็อายนุ้อยกวา่  ปี และยงัศกึษาอยู่ถงึแมม้บีตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอสาํเนาสตูบิตัรดว้ยและกรณุา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 
 

o หมายเลขโทรศพัทที์สามารถติดต่อได้ทงัเบอรที์ทาํงาน, เบอรบ์า้นและเบอรม์ือถือ  
o สาํเนาทะเบยีนสมรส กรณที่านทสีมรสแลว้  
o สาํเนาใบเปลยีนชอื กรณทีา่นทมีกีารเปลยีนชอื 
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o สาํเนาใบเปลยีนนามสกุล กรณีท่านทมีกีารเปลยีนนามสกุล 
o สาํเนาใบหยา่ กรณที่านทหียา่แลว้  
 
o หนังสือรบัรองการทาํงาน หรือเอกสารบง่ชีการมอีาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง 

- กรณีลกูจ้าง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบรษิทัททีาํงานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเท่านนั (ตวัจรงิ) โดยมรีายละเอยีดการ
เขา้ทาํงาน, อตัราเงนิเดอืน, ตาํแหน่งงาน และระบุวนัลางานหรอืระบุวนัทเีดนิทางอยา่งชดัเจน (หนงัสอืรบัรองการ
ทาํงานออกมาไม่เกนิ  เดอืนนับจากวนัยนืวซี่า) 

- กรณีมอีาชีพรบัราชการ ใชห้นังสอืรบัรองการทํางานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่านัน (ตวัจรงิ) โดยระบตุาํแหน่ง, 
อตัราเงนิเดอืนในปัจจบุนั, วนัเดอืนปีทเีรมิทาํงานกบัหน่วยงาน หรอื องคก์ร พรอ้มใบลาและ สาํเนาบตัรประจาํตวั
ราชการ 1 ชุด (หนงัสอืรบัรองการทํางานออกมาไม่เกนิ  เดอืนนบัจากวนัยนืวซี่า) 

- กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบยีนการคา้ หรอื สาํเนากรมพฒันาธุรกจิการคา้ หรอื สาํเนาหนงัสอืรบัรอง
ความเป็นเจา้ของกจิการ โดยจะตอ้งคดัมาไม่ตํากวา่  เดอืน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีท่านทีเป็นแมบ้่าน   
 หากไม่มอีาชพีหรอืเป็นแม่บา้น ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรส 
 หากสมรสโดยไม่จดทะเบยีน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงนิของสาม ีพรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบยีนสมรสพรอ้ม

แสดงสาํเนาสตูบิตัรบุตร ทงันีเพอืแสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยา   หากไม่มบุีตรดว้ยกนั ควรคดัหนงัสอื
ชแีจงเกยีวกบัความสมัพนัธก์ารเป็นสาม-ีภรรยากนั โดยมไิดจ้ดทะเบยีน     

- กรณีท่านทีว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะตอ้งมผีูส้นบัสนุนคา่ใชจ่้าย พรอ้มแสดงหลกัฐานการทาํงานและหลกัฐาน
ทางดา้นการเงนิของผูร้บัรอง พรอ้มชแีจงโดยหนังสอืหรอืจดหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษร ชแีจงการรบัรองคา่ใชจ้า่ย
ใหแ้กผู่เ้ดนิทางพรอ้มแสดงความสมัพนัธ ์โดยเบอืงตน้ ควรมคีวามสมัพนัธใ์กลช้ดิ หรอืญาตใิกลช้ดิ   (กรณนีีหาก
ความสมัพนัธไ์ม่สามารถสบืได ้หรอืไมเ่ป็นความจรงิ ท่านอาจถกูปฏเิสธการยนืคาํรอ้งขอวซี่านี)   

- กรณีเป็นเดก็นักเรียนและนักศึกษา 
- ใชห้นังสอืรบัรองทางการศกึษาและแสดงความเป็นนักเรยีน หรอื นักศกึษา จากโรงเรยีนหรอืจากสถาบนั  เป็น 
 ภาษาองักฤษ (ฉบบัจรงิ)  (หนงัสอืรบัรองการเรยีนออกมาไม่เกนิ  เดอืนนบัจากวนัยนืวซี่า) 
 

o หลกัฐานการเงิน   
-  สเตทเมน้ทจ์ากธนาคารบญัชีเงินฝากออมทรพัยส่์วนตวั ขอย้อนหลงั  เดือนพรอ้มประทบัตราจากธนาคาร 

และอพัเดทไม่เกิน 7 วนันับจากวนันัดหมายยืนวีซ่า พร้อมสาํเนาหน้าบญัชีหน้าแรกทีมีชือเจ้าของบญัชี 

- กรณมีเีงนิฝากในบญัชนี้อยเกนิไปใน  เล่มหรอื  บญัช ีกรุณาแสดง statement บญัชอีนืร่วมดว้ย อาท ิเชน่ บญัชเีงนิ

ฝากประจาํ เป็นตน้ 

- กรณรีบัรองคา่ใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครวั ตอ้งขอหนังสอืรบัรองจากธนาคาร  ฉบบั และทาํจดหมายรบัรองคา่ใชจ่้าย

ใหบุ้คคลในครอบครวัเป็นภาษาองักฤษพรอ้มระบุความสมัพนัธเ์พอืชแีจงต่อสถานทูตอกี  ฉบบัดว้ย  โดยเฉพาะคู่

สาม-ีภรรยา จะตอ้งมสีาํเนาสมุดบญัชกีารเงนิส่วนตวัประกอบดว้ยแมว้า่จะจดทะเบยีนสมรสแลว้กต็าม หากมกีารเงนิใน

บญัชน้ีอย ฝ่ายทมีกีารเงนิมากกวา่ตอ้งขอหนังสอืรบัรองจากธนาคาร  ฉบบั และทาํจดหมายรบัรองคา่ใชจ่้ายพรอ้ม

ระบุชอืและความสมัพนัธช์แีจงต่อสถานทูตเป็นลายลกัษณ์อกัษรดว้ย 
 

*** สถานทตูไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทงันีเพอืแสดงให้เหน็ว่ามฐีานะทางการเงินเพียงพอทีจะ
ครอบคลมุกบัค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมอืกลบัสู่ภมิูลาํเนา  

 

o กรณีเดก็อายตุาํกว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกบับิดาหรอืมารดา หรอื บิดา-มารดา หยา่ร้าง)  
- จะตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครองทงับดิาและมารดา 

- หากเดก็เดินทางไปกบับิดาจะต้องมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ่้ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทอีาจจะเกดิขนึโดย
คดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทงัแนบสถานะทางการงานและการเงนิของมารดาเพอืรบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- หากเดก็เดินทางกบัมารดาจะต้องมีใบรบัรองจากบิดา   โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ่้ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธ์และยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทอีาจจะเกดิขนึโดย
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คดัฉบบัจรงิจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรณุาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ
แนบดว้ย พรอ้มทงัแนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพอืรบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- หากเดก็ไมไ่ด้เดินทางทงักบับิดาและมารดา โดยบดิาจะตอ้งคดัจดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมกีารรบัรองคา่ใชจ่้ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดชีดเชยคา่เสยีหายทอีาจจะเกดิขนึโดยคดัฉบบัจรงิ
จากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรอืหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 
พรอ้มทงัแนบสถานะทางการงานและการเงนิของบดิาเพอืรบัรองแกบ่ตุรดว้ย 

- กรณีเดก็ทีบิดา-มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูด้แูล
บตุร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

 

*** การบดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิประการใดกต็ามอาจจะถูกระงบัมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้า่
ทา่นจะถูกปฏเิสธวซี่า สถานทตูไม่คนืคา่ธรรมเนียมทไีดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยนืคาํรอ้งใหม่กต็้องชาํระคา่ธรรมเนียม
ใหม่ทุกครงั 
***  หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางท่าน ทางบรษิทั ขอความรว่มมอืในการเชญิท่านไปสมัภาษณ์ตามนดัหมายและ
โปรดแต่งกายสภุาพ ทงันีทางบรษิทัฯ จะสง่เจา้หน้าทไีปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทตูขอ
เอกสารเพมิเตมิ ทางบรษิทัฯใครข่อรบกวนท่านจดัสง่เอกสารดงักล่าวเช่นกนั 
***    กรณทีที่านยกเลกิการเดนิทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการแจง้สถานทตู ยกเลิกวซี่าของ
ทา่น เนืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถูกบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษิทัฯ 
***   เมอืท่านไดช้าํระเงนิคา่มดัจําหรอืทงัหมด ไม่วา่จะเป็นการชาํระผา่นตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืชาํระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 
จะขอถอืวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงอืนไขต่าง ๆ ของบรษิทัฯทไีดร้ะบุไวโ้ดยทงัหมด 

** กรณมีกีารขอใชห้นังสอืเดนิทางในระหวา่งการยนืวซ่ีา ท่านตอ้งแจง้ความจาํนงแกบ่รษิทัทวัรใ์หท้ราบลว่งหน้า แต่หาก
กรณทีา่นทตีอ้งใชห้นังสอืเดนิทางก่อนกาํหนดวนัยนืวซี่าและท่านไม่สามารถนําหนงัสอืเดนิทางมาแสดงไดท้นั ท่านนันจะตอ้งมา
ยนืเดยีวและแสดงตวัทสีถานทตูตามกาํหนดการของสถานทตูเช่นเดยีวกนั  ** 

*** ทางสถานทตูจะรบัพจิารณาเฉพาะทา่นทมีเีอกสารพรอ้มและมคีวามประสงคท์จีะเดนิทางไปทอ่งเทยีวยงัประเทศ
ตามทรีะบุเทา่นนั การปฏเิสธวซ่ีาอนัเนืองมาจากหลกัฐานในการขอยนืวซี่าปลอมหรอืผดิวตัถปุระสงคใ์นการยนืขอวซีา่ท่องเทยีว 
ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืเงนิ โดยจะหกัคา่ใชจ่้ายทเีกดิขนึจรงิและจะคนืใหท้่านหลงัจากทวัร์ออกเดนิทางภายใน  
วนั โปรแกรมการเดนิทางอาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทงันีจะคาํนึงถงึประโยชน์และความปลอดภยัของผูเ้ดนิทาง
เป็นหลกั                   

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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กรอกข้อมลูตามความจริง เพราะมผีลกบัการยืนขอวีซ่าเข้ายโุรป 

หากมีรายละเอียดใดๆ ทีไม่เหมอืนกบัความเป็นจริงหรอืไมเ่หมอืนกบัตอนนําเอกสารส่ง

ยนืคาํร้องขอวีซ่า ทางศนูยยื์นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมในการ

เปลียนแปลงแก้ไขข้อมลูในระบบออนไลน์ และเสียค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่าใหม่ 

กรณุากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บา้น / อาชีพอิสระ /  

ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ เป็นต้น รบกวนระบมุาให้เรียบร้อย 

(กรณุาใช้แบบฟอรม์นีและกรอกเป็นภาษาองักฤษ เพือป้องกนัความผิดพลาดในการสะกด

ตวัอกัษรและเพือให้เกิดความสะดวกต่อการทาํเอกสารออนไลน์ต่อไป) 

 
 

.  ชือ-สกุล (ภาษาไทย)................................................................................................................................... 
 
 ชือ-สกุล (ภาษาองักฤษ) ............................................................................................................................. 
 

 ชือ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลียนชือหรือชือ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมกอ่นแตง่งาน 

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

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

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

     สถานทีเกิด ............................................ หมายเลขบตัรประชาชน ............................................................... 

2.  สถานภาพ  ........ โสด   ......... แตง่งานจดทะเบียน    ......... แตง่งานไมจ่ดทะเบียน   ......... หยา่   ......... หมา้ย 
 

.   กรณีทา่นทีแตง่งานแลว้ ไมว่า่จะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไมก็่ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คูส่ามี-ภรรยา 

      สามี, ภรรยา ชือ-นามสกุล........................................................................................................................ 

      วนัเกิด ของสามี-ภรรยา ................................................  สถานทีเกิด สามี-ภรรยา ..................................... 

.  ทีอยูป่ัจจุบนัตามทะเบียนบา้น (ภาษาองักฤษ)................................................................................................ 

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

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

     รหสัไปรษณีย ์...............................................     โทรศพัทบ์า้น ................................................................... 
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 โทรศพัทมื์อถือ    ................................................. อีเมลล ์

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

.  ชือสถานทีทาํงาน / สถานศึกษา (ภาษาองักฤษ)............................................................................................. 

 (กรุณาแจง้ดว้ยวา่ กิจการทีทาํนันเกียวกบัอะไร ดา้นใด ..................................................................................) 

 กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจง้ลกัษณะการงานและทีอยูท่ีทาํงานใหช้ดัเจนเชน่กนั)  

  ทีอยูส่ถานทีทาํงาน / สถาบนัศึกษา (ภาษาองักฤษ) ........................................................................................ 

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

 ตาํแหน่งหนา้ที (ภาษาองักฤษ) ..................................................................................................................... 

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

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

 กรณีศึกษาอยู ่กรุณาแจง้ระดบัชนัหรือระดบัการศึกษา (ภาษาองักฤษ) ............................................................... 

 กรณีในระดบัอดุมศึกษา กรุณาแจง้คณะและวิชาหลกัทีศึกษา (ภาษาองักฤษ) ...................................................... 
 

.  ชือบุคคลทีร่วมเดินทางไปดว้ย.......................................................................................................................... 
 

 ความสมัพนัธก์บัผูเ้ดินทางร่วมครงันี (ระบุ)........................................................................................................          
 
.  ทา่นเคยเดินทางเขา้ยุโรปใน  ปีทีผา่นมาหรือไม ่   ........ ไมเ่คย   ......... เคย (กรณีเคยใหร้ะบุวนัที) 

    ตงัแตว่นัที   ......................................   ถึงวนัที   .........................................

      รวม   ........... วนั 
   

   ทา่นเคยไดร้ับการสแกนนิวมือหรือไม ่  ........ ไมเ่คย   ......... เคย  
 

   กรณีทีทา่นเคยไดรั้บการสแกนนิวแลว้ กรุณาระบุวนัที ............................................................... 
 

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

.  ทา่นสนับสนุนคา่ใชจ้า่ยในการเดินทางดว้ยตวัทา่นเองหรือไม ่  ........ ตวัเอง   ......... มีผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ย 
(กรณีทีมีผูส้นัสนุนคา่ใชจ้า่ยใหร้ะบุผูส้นับสนุนคา่ใชจ้า่ยของทา่นและระบุความสมัพนัธแ์ละเดินทางดว้ยกนัหรือไม)่ 
 

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

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

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

 
 

 
 


