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SWITZERLAND พชิติยอดเขากลาเซยีร ์3000 & จุงเฟรา 

จุดเด่น 

 

 ขึน้รถไฟภเูขาสู ่ยอดเขาจงุเฟรา 

 ขึน้กระเชา้ยักษ์สู ่ยอดเขากลาเซยีร ์3000 

 จตัรุสัปาราเดพลาทซ ์จัตรัุสเกา่แกท่ีม่มีาตัง้แตส่มัยศตวรรษที ่17 

 ถา่ยรูปกับ สะพานไม ้และ อนุสาวรยีส์งิโต  

 ชม มหาวทิยาลยัโลซานน ์ซึง่เป็นมหาวทิยาลัยทีพ่ระองคท์รงเขา้ศกึษา 

 ชม โรงแรมโบรวิาจ ซึง่เป็นโรงแรมทีพ่ระบรมราชชนก 
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 ชม พระต าหนกัวลิลา่วฒันา 

 ชม ศาลาไทยเฉลมิพระเกยีรต ิ

 ชม น า้พเุจดโด กลางทะเลสาบเลคเลมังค ์ 

 ชม นาฬกิาดอกไม ้

 ปราสาทชลิยอง ปราสาทโบราณอายกุวา่ 800 ปี สรา้งบนเกาะหนิรมิทะเลสาบเจนวีา 
 

ชื่อโปรแกรม SWITZERLAND พชิติยอดเขากลาเซียร ์3000 & จุงเฟรา   
จ านวน 7 วนั 4 คนื 
 

ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ - โดฮา 

 

17:00 น. คณะพรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสาร
ขาออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ 8 เคาน์เตอร์ Q สายการบิน 

QATAR AIRWAYS โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้าร
ตอ้นรับ 

 

21:15 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร  ์โดย
เทีย่วบนิที ่QR833 

 

วนัที ่2 โดฮา - ซูรคิ - น า้ตกไรน ์- ซไตนแ์อมไรน ์- ลูเซริน์ 

 
00:05 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน โดฮา ประเทศกาตาร ์(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

 

01:30 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงซูรคิ Zurich ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่
QR093  

 
06:35 น. เดินทางถึง  ท่าอากาศยาน กรุงซูร ิค  Zurich ประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด  ์หลังจากผ่านพิธกีารตรวจคนเขา้เมือง และ
ตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชาฟเฮา

เซ่น เพื่อน าท่านชม น า้ตกไรน ์Rhein Fall ที่ยิ่งใหญ่และ

สวยงาม ใหเ้วลาท่านเดินเล่น-ถ่ายรูป-ชมน ้ าตกไรน์กับ
บรรยากาศสบายๆ ยามเชา้ไดเ้วลาน าท่านออกเดินทางสู่ 

เมอืงซไตนแ์อมไรน ์เมอืงเล็กๆ น่ารักรมิฝ่ังแม่น ้าไรน์ ใหเ้วลา
ทา่นเดนิเลน่ชมเมอืงสบายๆ ไดเ้วลาเดนิทางกลบั เมอืงซูรคิ 

 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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น าท่านเทีย่วชม เมอืงซูรคิ 
เมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศ

สวิตเซอร์แลนด์ น าท่านสู่ 

จตัุ ร ัสปาราเดพลาทซ์ 
Paradeplatz จัตรัุสเกา่แก่

ทีม่ีมาตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 
1 7  ใ น อ ดี ต เ ค ย เ ป็ น

ศูนยก์ลางของการคา้สัตวท์ี่

ส า คั ญ ข อ ง เ มื อ ง ซู ริ ค 
ปัจจุบันจัตุรัสนี้ไดก้ลายเป็น

ชมุทางรถรางทีส่ าคัญของ
เมืองและยังเป็นศูนย์กลางการคา้ของย่านธุรกิจ  ธนาคาร 

สถาบันการเงนิทีใ่หญ่ทีส่ดุในประเทศสวติเซอร์แลนด์ น าท่าน
แวะถ่ายรูปกบั โบสถฟ์รอมุนสเตอร ์ Fraumunster Abbey 

โบสถท์ีม่ชี ือ่เสยีงของเมืองซูริค สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 853 โดย

กษัตริย์เยอรมันหลุยส ์ใชเ้ป็นส านักแม่ชทีีม่ ีกลุ่มหญงิสาวชน
ชัน้สูงจากทางตอนใตข้องเยอรมันอาศัยอยู่ น าท่านสู่ ถนน

บาหน์โฮฟซตราสเซอ Bahnhofstrasse เป็นถนนอันลอืชือ่
ทีม่ีความยาวประมาณ 1.4 กโิลเมตร เป็นถนนทีเ่ป็นทีรู่จ้ักใน

ระดบันานาชาตวิา่เป็น ถนนชอ้ปป้ิงทีม่สีนิคา้ราคาแพงทีส่ดุแห่ง

หนึ่งของโลก ตลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แต่เป็นที่ตัง้ของ
หา้งสรรพสนิคา้ รา้นคา้อัญมณี รา้นเครื่องประดับ รา้นนาฬกิา

และโรงแรมระดับหรู น าท่านออกเดนิทางต่อสู ่เมอืงลูเซริน์ 
เมืองริมทะเลสาบทีไ่ดช้ ือ่ว่าถูกถ่ายรูปมากทีสุ่ดในสวสิฯ ให ้

เวลาท่านเดนิเล่นถ่ายรูปกับ สะพานไม ้และ อนุสาวรีย์สงิโต 

สญัลักษณ์ของเมอืงลเูซริน์ หรือเดนิเล่นเลอืกซือ้ของทีร่ะลกึ 
สนิคา้คณุภาพดขีองสวสิ อาท ินาฬกิาหลากหลายยีห่อ้, ช็อค

โกแลต, มดีพับของทหารสวสิ รองเทา้ แฟชัน่ Bally ฯลฯ 
 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 

ทีพ่กั NOVOTEL LUSANNE หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่3 กรนิเดอวาล - จเุฟรา - อนิเทอรล์าเกน้ 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงกรนิเดอวาล Grindelwald อันไดช้ือ่
ว่าเป็นเมอืงสกรีีสอร์ททีส่วยทีส่ดุใน

โลกตั ้งอยู่ในหุบเขารายลอ้มดว้ย
ภูเขาที่สวยงามเป็นสถานที่โรแมน

ตกิทีส่ดุ น าทา่นสูส่ถานรีถไฟฟ้าเพือ่

ขึ้นรถไฟสายจุงเฟราบาห์เนน สู่ 
ยอดเขาจุงเฟรา Jungfraujoch 

ซึ่งไดรั้บการยกย่องจากองค์การ
ยูเนสโกใ้หเ้ป็นมรดกโลกอีกของ

สวสิเซอรแ์ลนด ์ระหวา่งทางกอ่นถงึ

จุงเฟรานัน้ ท่านสามารถพบเห็นบา้นสไตลส์วสิน่ารักทีก่ระจัดกระจายอยู่ทั่วไป มทีัง้
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บา้นสนี ้าตาลเขม้ตดักบัหนา้ตา่งสแีดงสด, สคีรมีออ่นตดักับประตหูนา้ตา่งสเีขยีวสด สวยงามแปลกตาและมเีสน่ห ์
ววิธรรมชาตทิีส่ลับกันระหว่างสเีขยีวของภูเขา ทุ่งหญา้ กับ พื้นทีท่ีป่กคลุมดว้ยหมิะสขีาว ระหว่างการเดนิทาง

รถไฟจะจอดใหท้า่นไดช้มความงดงามของเทอืกเขาแอลป์จนถงึยอดเขาจุงเฟรา Jungfraujoch ซึง่มคีวามสงูถงึ 

13,642 ฟตุ เป็นยอดเขาทีส่งูทีส่ดุในทวปียุโรป TOP OF EUROPE น าทา่นชม กลาเซยีร ์หรอื ธารน ้าแข็งขนาด
ใหญ่ จากนัน้สนุกสนานกับการเล่นหมิะในลานกวา้ง SPHINX จุดชมววิทีส่งูทีส่ดุในยุโรป สามารถมองเห็นได ้

กวา้งไกลทีส่ดุ ณ จุด 3,571 เมตร ชมถ ้าน ้าแข็งทีแ่กะสลกัใหส้วยงาม อยู่ใตธ้ารน ้าแข็ง 30 เมตร สมัผัสกับภาพ
ของธารน ้าแข็ง Alestsch ทีย่าวทีส่ดุในเทอืกเขาแอลป์ยาวถงึ 22 ก.ม. และหนา 700 เมตร และไม่ควรพลาดกับ

การสง่โปสการด์โดยทีท่ าการไปรษณียท์ีส่งูทีส่ดุในยโุรป อสิระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่และถา่ยรูปตามอธัยาศยั 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 น าทา่นเดนิทางจากจุงเฟราสู ่เมอืงเลาเทอบรุนเนน่ โดยรถไฟ
อกีดา้นหนึ่งของยอดเขา แวะเปลีย่นรถไฟทีส่ถานีไคลน์ไชเด็ด 

จดุเปลีย่นรถไฟ ซึง่รัชกาลที ่5 เคยเสด็จมา เมือ่ปี 2440 น าทา่น
เดนิทางสู ่เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ Interlaken น าท่านชมเห็น

ทวิทัศน์ของภูเขาไอเกอร์ Eiger, เมิ้นส Mönch และจุงฟราว 

Jungfrau หรอืจะน่ังรถมา้กนิลมชมววิรอบเมอืงกบับรรยากาศดีๆ  
อสิระใหท้า่นชอ้ปที ่เมอืงอนิเทอรล์าเกน้ มรีา้นสนิคา้แฟชัน่แบ

รนดด์งัๆ และนาฬกิาสดุหรูใหเ้ลอืกชอ้ปกนัอย่างมากมาย 
 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
 
ทีพ่กั  IBIS BUDGET HOTEL หรอืเทยีบเทา่ 

 
 

วนัที ่4 กลาเซยีร ์3000 - มองเทรอซ ์

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงโกล เดอ ปิยง Col De Pillon เมือง

ทีต่ัง้ของสถานีกระเชา้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ทีจุ่ผูโ้ดยสารไดถ้งึ 125 

คน น าท่านขึ้นกระเชา้ยักษ์ ขึ้นสู่ เขากลาเซียร ์ 3000 
Glacier 3000 น าท่านเดินขา้ม The Peak Walk by Tissot  

สะพานแขวนทีม่คีวามยาว 107 เมตร ขา้มหนา้ผาทีร่ะดับความ
สูง 3 ,000 เมตร ท่านจะไดช้มทัศนียภาพที่สวยงามของ

เทอืกเขาแอลป์ อนัสวยงามแบบกวา้งไกลสดุสายตา 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

น าท่านเดนิทางสู ่มองเทรอซ ์Montreux เมอืงตากอากาศที่
ตัง้อยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ไดช้ือ่ว่าริเวียร่าของสวสิ ชมความ

สวยงามของทวิทัศน์ บา้นเรือนรมิทะเลสาบ น าท่านถ่ายรูปกับ 
ปราสาทชลิยอง Chillon Castle ปราสาทโบราณอายุกว่า 

800 ปี สรา้งขึน้บนเกาะหนิริมทะเลสาบเจนีวา ตัง้แต่ยุคโรมัน

เรืองอ านาจโดยราชวงศ ์Savoy โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุม
การเดนิทางของนักเดนิทางและขบวนสนิคา้ทีจ่ะสญัจรผ่านไป

มา  จาก เหนื อสู่ ใ ต ห้ รื อจ ากตะ วั น ตกสู่ต ะ วั นออกของ
สวติเซอร์แลนด ์เนื่องจากเป็นเสน้ทางเดยีวทีไ่ม่ตอ้งเดนิทาง

ขา้มเทอืกเขาสูงชัน ประสาทแป่งนี้จงึเปรียบเสมือนด่านเก็บ

ภาษีซึง่เอาเปรยีบชาวสวสิมานานนับรอ้ยปี 
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ค า่  บรกิารอาหารกลางค า่ ณ ภตัตาคาร  

 

ทีพ่กั  GRAND HOTEL SUISSE MAJESTIC หรอืเทยีบเทา่ 
 

วนัที ่5 โลซานน ์

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าทา่นสู ่เมอืงโลซานน ์(ระยะทาง 30 กม.) เมอืงทีต่ัง้ศาลสงู

ของประเทศ ตัง้อยู่บนฝ่ังเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโล
ซานน์นับไดว้่าเป็นเมอืงทีม่เีสน่หโ์ดยธรรมชาตมิากทีส่ดุเมอืง

หนึ่งของสวติเซอร์แลนด์ มปีระวัตศิาสตร์อันยาวนานมาตัง้แต่

ศตวรรษที ่4 ในสมัยทีช่าวโรมันมาตัง้หลักแหล่งอยู่บรเิวณริม
ฝ่ังทะเลสาบทีน่ี่ เนื่องจากเมอืงโลซานน์ตัง้อยู่บนเนนิเขารมิฝ่ัง

ทะเลสาบเจนีวา จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาตทิวิทัศน์ที่
สวยงาม และอากาศทีป่ราศจากมลพษิ จงึดงึดูดนักท่องเทีย่ว

จากทั่วโลกใหม้าพักผอ่นตากอากาศทีน่ี่ เมอืงนี้ยังเป็นเมอืงทีม่ี

ความส าคัญส าหรับชาวไทยเนื่องจากเป็นเมืองที่เคยเป็นที่
ป ร ะ ทั บ ข อ ง

สมเด็จยา่น าทา่นชม โรงเรยีนเอกอล นูเวล เดอ ลา ซอือสี โร
มองต ์Ecole Nouvelle De La Suisse Romande โรงเรยีน

มัธยมทีพ่ระบาทสมเด็จ (รัชกาลที ่9) ทรงศกึษา ขณะประทับ

อยู่ที่เมืองโลซานน์  จากนั้นชม มหาวิทยาลยัโลซานน์ 
University De Lausanne ซึง่เป็นมหาวิทยาลัยที่พระองค์

ทรงเขา้ศกึษาในคณะวทิยาศาสตร์ ซึง่ปัจจุบันมหาวทิยาลัยโล
ซานน์ ไดย้า้ยทีต่ัง้ออกไปจากเดมิแลว้ ส่วนมหาวทิยลัยเดมิที ่

รัชกาลที่ 9 ทรงเคยศึกษานั้น ปัจจุบัน เรียกว่า Palais De 
Rumine 

 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
จากนัน้ชม พระต าหนกัวลิลา่วฒันา Villa Vadhana ซึง่เป็น

พระต าหนักทีป่ระทับของสมเด็จยา่ สมเด็จพระพีน่างฯ รัชกาลที ่
8 และ รัชกาลที ่9 ในเมอืงปุยย ีนอกเมอืงโลซานน์ เป็นบา้น 3 

ชัน้ ขนาด 13 หอ้งนอน  ตัง้อยู่บนเนนิลาด เนื้อทีป่ระมาณ 4 ไร่ 

มีบริเวณและสวนผลไม ้หันหนา้ไปทางทะเลสาบเจนีวา หรือ
ทะเลสาบเลม็อง น่ันเอง ชมความงดงามของ ทะเลสาบเลม็อง 

Lac Leman ซึ่งอยู่หนา้ต าหนักวิลล่าวัฒนา มองออกไปยัง
สามารถมองเห็นเทือกเขาแอลป์ทีส่วยงาม ชม โรงแรมโบริ

วาจ Beau Rivage ซึง่เป็นโรงแรมที่พระบรมราชชนก ทรง
เลอืกเป็นทีพั่กหลังทรงอภเิษกกับหม่อมสงัวาล (สมเด็จยา่) ชม 

ศาลาไทยเฉลมิพระเกยีรต ิLe Pavilion Thailandais เป็น

ศาลาจตรุมขุทีม่คีวามกวา้ง 6 เมตร ยาว 6 เมตร สงู 16 เมตร หนัก 27 ตนั ท าจากไมส้กัและไมเ้นือ้แข็งในรูปแบบ
สถาปัตยกรรมไทย ท าขึน้เพือ่ฉลองวโรกาสทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว (รัชกาลที ่9) ทรงครองราชยค์รบ 60 

พรรษา และฉลอง 75 ปี ความสัมพันธ์ทางการฑูตระหว่างไทย สวติเซอร์แลนด์ เมื่อปี พ.ศ. 2549 ชม รา้น
ถา่ยรูป เดอ ยอง De Jong Photography ยังคงอยู่ทีถ่นนเดมิ ซึง่ทีเ่ดมิอยู่ตรงขา้มแฟลตทีถ่นนทซิโซต์ 

Tissot ซึ่งเป็นแฟลตแห่งแรกที่ครอบครัวมหิดลเสด็จฯ ไปประทับเมื่อแรกไปถึง รา้นยังคงด าเนินกิจการ

เหมอืนเดมิไมเ่ปลีย่นแปลง คงมแีตห่นา้รา้นเทา่นัน้ทีเ่ปลีย่นแปลงไปตามยคุสมัย 
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ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

 

ทีพ่กั  MOVENPICK LAUSANNE หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที ่6 เจนวีา - โดฮา  

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเจนวีา เมืองท่องเทีย่วทีม่ีช ือ่เสยีงและมีความส าคัญมากเป็นอันดับตน้ๆของประเทศ

สวติเซอรแ์ลนด ์ตวัเมอืงตัง้อยู่ บรเิวณทีท่ะเลสาบเจนวีาไหลเขา้รวมกบั แมน่ ้าโรหน์ Rhone river โดยทะเลสาบ

เจนีวา อยูท่างตะวันตกของประเทศเป็นแหลง่น ้าจดืทีใ่หญ่เป็นอันดบัสองของทวปียุโรปกลาง รองจากทะเลสาบ
บาลาตน้ในประเทศฮังการ ีส าหรับ กรุงเจนีวา ไดรั้บการยกย่อง

ว่าเป็นเมืองนานาชาติ Global City เนื่องจากเป็นที่ตั ้งของ
องคก์รระหว่างชาตสิ าคัญๆ หลายองคก์ร เชน่ ส านักงานใหญ่

ขององคก์ารสหประชาชาตปิระจ าทวปียุโรป, องคก์ารอนามัย
โลก WHO, องคก์ารการคา้โลก WTO เป็นตน้ นอกจากนี้แลว้

กรุงเจนีวายังเป็นสถานทีจั่ดตัง้องคก์ารสันนิบาตชาต ิใน ค.ศ. 

1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864 น าทา่น ชม น า้พุเจดโด 
กลางทะเลสาบเลคเลมังค ์น ้าพุทีไ่ดรั้บการยอมรับว่าพุ่งสงูถงึ 

140 เมตร 459 ฟุต และมีขนาดใหญ่ทีส่ดุในโลก และยัง เป็น
หนึ่งในสถานที่ส าคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรุงเจนีวา โดย

ส า ม า ร ถ

มองเห็นไดจ้าก ทุกจุดในเมือง ไดรั้บการยอมรับว่าเ ป็น
สญัลักษณ์ ของกรุงเจนีวา จากนัน้น าท่านแวะชมและถ่ายภาพ

กับ นาฬิกาดอกไม้ที่สวนองักฤษ  JardinAnglais ริม
ทะเลสาบเจนีวา ความส าคัญของอตุสาหกรรมการผลตินาฬกิา 

จากนัน้อสิระให ้ทา่นไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้ แบรนดเ์นม ซึง่มรีา้นคา้ 
มากมายรายลอ้มรอบสวนดอกไม ไ้ม่ ว่ าจะ เ ป็น  LOUIS 

VUITTON, PRADA, BALLY, GUCCI หรือจะเลือกชมนาฬิกา

ยี่หอ้ดังที่ผลติในประเทศสวติเซอร์แลนด์  ROLEX, OMEGA, 
CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES ซึง่

มรีา้นจ าหน่ายมากมาย 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

 
14:00 น.  เดนิทางไป ทา่อากาศยาน เจนวีา ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์  
 
17:05 น. ออกเดนิทางสู ่โดฮา ประเทศกาตาร ์โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR100 

 

 

วนัที ่7 โดฮา - สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 

00:05 น. เดนิทางถงึ โดฮา ประเทศกาตาร ์(เพือ่แวะเปลีย่นเครือ่ง) 

 
02:23 น. ออกเดนิทางกลบัสู ่ประเทศไทย โดยสายการบนิ QATAR AIRWAYS เทีย่วบนิที ่QR834 

 
12:40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 
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อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกั

กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั

ผูใ้หญ ่ 
(ไมม่เีตยีง) 

พกั

เดีย่ว 

วซีา่ 

สวติฯ 

เดอืน  กนัยายน 

11 ก.ย. 60 - 17 ก.ย. 60  69,999 67,999 65,999 12,000 4,000 

21 ก.ย. 60 - 28 ก.ย. 60  69,999 67,999 65,999 12,000 4,000 

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 กรณีทีท่า่นตอ้งออกตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ กรุณาจองตัว๋ทีส่ามารถเลือ่นเวลา และวนัเดนิทางได ้เพราะจะมบีาง

กรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นวนัเวลาบนิ มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 
 กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม หรอืแพอ้าหารเนือ้สตัวบ์างประเภท ใหท้า่นโปรดระบมุาใหช้ดัเจน 

 กรุณาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง ส าเนาหนา้พาสปอรต์ ใหก้ับเจา้หนา้ทีห่ลังจากทีไ่ดช้ าระค่ามัดจ าทัวร ์หรอืค่าทัวรส์ว่นที่

เหลอื กรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัวหลายทา่น กรุณาแจง้รายชือ่คูน่อนกบัเจา้หนา้ทีใ่หท้ราบ  

 กรณีทีอ่อกตั๋วเครื่องบนิแลว้สะกดชือ่-นามสกุลผดิ ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบหากท่านไม่ด าเนินการสง่ส าเนาหนา้

พาสปอรต์ใหท้างบรษัิทในการออกตั๋วเครือ่งบนิ 
 กรณีเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางจะตอ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้กอ่นออกเดนิทางตามขอ้ตกลง มฉิะนัน้ถา้แจง้หลังจากเจา้หนา้ที่

ออกเอกสารทกุอยา่งเรยีบรอ้ยแลว้ จะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิในสว่นนี ้

 หลงัจากทีท่า่นไดช้ าระคา่มัดจ า และคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอืเรยีบรอ้ยแลว้ ภายใน 3-7 วนั กอ่นการเดนิทาง ทางบรษัิทจะ

จัดสง่ใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทางใหท้า่นทางอเีมล ์หรอืแฟกซท์ีท่า่นไดร้ะบไุว ้
 ราคาทวัรใ์ชต้ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวนัเดนิทางไดจ้ะตอ้งเดนิทางไป-กลบัตามวนัเดนิทางทีร่ะบเุทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทไม่มนีโยบายในการจัดคูน่อนใหแ้ก่ลกูคา้ทีไ่ม่รูจ้ักกัน กรณีทีท่่านเดนิทาง 1 ท่าน จะตอ้งจ่ายค่าพักเดีย่ว

เพิม่ตามราคาทีร่ะบไุวใ้นรายการทวัรเ์ทา่นัน้ 

 PASSPORT ตอ้งมอีายกุารใชไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน กอ่นหมดอาย ุนับจากวนัเดนิทาง ไป-กลบั 

 ลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น อาจมคี่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ (พักเดีย่ว) ขึน้อยู่กับมาตราฐานโรงแรม สว่นหอ้ง TRP จะไม่มใีน

บางประเทศ ยกเวน้ เด็ก Infant-12 ปี 

 การใหท้ปิเป็นธรรมเนียมปฏบิัตสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วเดนิทางไปตา่งประเทศ จะตอ้งมกีารเรยีกเก็บเพือ่เป็นสนิน ้าใจกับ

ผูใ้หบ้รกิารในสว่นตา่งๆ จงึรบกวนทกุทา่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยสว่นนีเ้พือ่มอบใหห้ัวหนา้ทัวรร์ะหวา่งการเดนิทาง 
 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ QATAR AIRWAYS 

 ค่าทีพั่กโรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว ส าหรับพักหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การ

แขง่ขันกฬีา หรอืกจิกรรมอืน่ๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยา้ยพักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน อาจจะมกีารปรับเปลีย่น

โปรแกรมตามความเหมาะสม) 
 คา่อาหารครบทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 

 คา่รถรับ – สง่สนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์

 คา่อตัราเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ทีร่ะบไุวใ้นรายการ  

 คา่มัคคเุทศกข์องบรษัิทน าเทีย่ว และการอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

 คา่ประกนัภัยอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ ทา่นละ 2,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ

สอบถามรายละเอยีดเพิ่มเตมิไดท้ีเ่จา้หนา้ของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ

เดนิทาง 
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 คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบ ุพรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่บรกิาร และคา่ใชจ้า่ยสว่นตวัทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

 คา่ทปิมัคคเุทศกไ์ทย คา่ทปิมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคอื 40 Euro /ทา่น ตลอดทรปิการ

เดนิทาง 

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิก าหนด ฉะนัน้กระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดังนี้ กระเป๋า

โหลดใตเ้ครือ่งบนิจ านวนไมเ่กนิทา่นละ 1 ใบ ไมเ่กนิ 30 กโิลกรมั และกรณีถอืขึน้เครือ่งไดไ้มเ่กนิ 7 กโิลกรมั 
 คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ัง่เพิม่ คา่โทรศพัท ์คา่ซกัรดี ฯลฯ 

 คา่อาหารทีไ่มไ่ดร้ะบไุวใ้นรายการ และส าหรับราคานีท้างบรษัิทจะไมร่วมคา่ภาษีทอ่งเทีย่วหากมกีารเก็บเพิม่ 

 คา่ท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้ว 

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7%, คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 

 คา่ยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญใ่นโรงแรมทา่นละ 1 ใบ 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3. ใบส าคญัถิน่ที่

อยู่ 4. ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5. สมุดบัญชเีงนิฝาก (ถา้ม)ี 6. รูปถา่ยส ี2 นิว้ 2 รูป ทางบรษัิทจะเป็นผูด้ าเนนิการ

ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยช าระคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้
เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่)  

 คา่วซีา่นักทอ่งเทีย่ว กรณียืน่ขอ VISA SCHENGEN จะตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมในการยืน่ ทา่นละ 4,000 บาท (คา่วี

ซา่อาจมกีารเปลีย่นแปลขึน้ลงตามอัตราคา่เงนิ) (คา่ธรรมเนยีมวซีา่ทางสถานทตูจะไม่คนืคา่ธรรมเนยีมใหก้บัทา่น ไม่
วา่ทา่นจะผา่นการพจิารณาหรอืไม่ก็ตาม) 

 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☒  วซีา่ 

 
หมายเหตุ 

 
1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี้ 

ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 
2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิัยจนไม่อาจแกไ้ขได ้

และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร์ 

และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 
3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพั่กในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ

ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้

เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ
สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตผุลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้

ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื่องมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 
4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิท นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ า หรือทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรือช าระโดยตรงกับทางทาง
บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 
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เง ือ่นไขการจอง / การยกเลกิ  

 
การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 

 กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระมัดจ า งวดแรก 20,000 บาท  

 สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง  

 กรณี ไมม่วีซี่า หากมคีวามประสงคใ์หท้างบรษัิทด าเนนิการยืน่เอกสารวซี่า จะตอ้งมคีา่ธรรมเนียมในการด าเนินการ 

ทา่นละ 4,000 บาท  
 กรณีที ่ยงัไมอ่อกต ัว๋ และวซีา่ไมผ่า่นการพจิารณาจากทางสถานทตู ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหัก 

คา่มัดจ าตัว๋เครือ่งบนิทา่นละ 5,000 บาท พรอ้มคา่ธรรมเนยีมในการยนืวซีา่ และจะคนืเงนิสว่นทีเ่หลอืใหภ้ายใน 7 วัน 

หลงัจากวนัทราบผล  

 กรณีที ่ออกต ัว๋แลว้ และวซีา่ไมผ่่านการพจิารณาจากทางสถานทตู ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการหักคา่ธรรมเนยีม

ตามราคาจรงิ 
 กรณี วซีา่ไมผ่า่น การพจิารณาจากทางสถานทตู บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบเกีย่วกับตัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ 

 การยืน่ขอวซีา่เพือ่เป็นการอ านวยความสะดวกใหแ้กท่กุๆ ทา่น กรุณาจัดเตรยีมเอกสารใหค้รบตามทีร่ะบุ พรอ้มสง่มอบ

เอกสารประกอบการยื่นวซี่า ไม่นอ้ยกว่า 4-6 สัปดาห ์ก่อนการเดนิทาง (ในกรณีทีเ่อกสารของท่านไม่สมบูรณ์ทาง

สถานทูตฯ อาจจะปฏเิสธการอนุมัตวิซีา่ของทา่นได ้และทา่นจะตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหม่เอง หากตอ้งการยืน่วซี่า
อกีครัง้หนึง่) 

 กรณีท่านส่งเอกสารในการท าวซี่าล่าชา้ไม่ทันก าหนดการออกตั๋วกับทางสายการบนิ และผลวซี่าของท่านไม่ผ่าน

บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิคา่มัดจ าทัง้หมด 

 
การยกเลกิ 

 แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 60 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าท ัง้หมด  

 แจง้ลว่งหนา้ 45 – 59 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 10,000 บาท  

 แจง้ลว่งหนา้ 21 – 30 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์

 แจง้ลว่งหนา้ 1 – 20 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

 กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ

เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั ้งนี้ท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได ้คือ 
คา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตัว๋ 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย

การบนิ, อบุัตเิหต,ุ ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคมุของบรษัิทฯ 
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เอกสารประกอบการขอ SCHENGEN VISA  สถานทตูสวติเซอรแ์ลนด ์
 
สถานทีต่ดิตอ่ 

การขอวซีา่ผูเ้ดนิทางทกุทา่นตอ้งมาสแกนลายนิว้มอืดว้ยตนเอง ณ ศนูยรั์บค ารอ้งขอวซีา่ **ใชเ้วลาในการขอวซี่า
ประมาณ 15 วนัท าการ ไมร่วมวนัเสาร-์อาทติย ์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ*์* 

 

การเตรยีมเอกสาร  
1. ส าหรบับุคคลท ัว่ไป 

 หนังสอืเดนิทางมอีายุเหลอืนับจากวันเดนิทางสามารถใชง้านได ้

ไมต่ า่กวา่ 6 เดอืน (ถา้ทา่นทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่ใหแ้นบมาดว้ย)  
 รูปถ่ายส ี 2” จ านวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาด า, แต่งกายสุภาพ, 

ไม่เอารูปรับปรญิญา, ใสช่ดุครุย, หรอืใสช่ดุราชการ, ไม่ยิม้, พื้น

หลังเป็นสีขาว ตอ้งไม่เป็นลวดลาย และหา้มเป็นภาพถ่ายที่
สแกนจากคอมพวิเตอร)์   

 ส าเนาทะเบยีนบา้น, บตัรประชาชน 

 กรอกแบบฟอร์มขอ้มูลเบอร์โทรศัพท ์มือถอื/เบอร์บา้น/เบอร์ที่

ท างาน/ทีอ่ยู ่เพือ่ใชใ้นการยืน่ขอวซีา่ 

 กรณีทีผู่เ้ดนิทางสมรส และเอกสารเพิม่เตมิคอื ทะเบยีนสมรส, ใบหย่า, (ในกรณีทีคู่ส่มรสเสยีชวีติ) ใบมรณะ

บตัร  
 ส าเนาใบเปลีย่นชือ่, นามสกลุ (ถา้ม)ี  

 หลกัฐานการเงนิ (กรุณาเตรยีมใหถ้กูตอ้ง ใชท้ัง้ Bank guarantee และ STATMENT เลม่เดยีวกนั) 

1. หนังสอืรับรองสถานะทางการเงนิ (Bank guarantee) ของบญัชอีอมทรัพย ์(Saving account) ออก

โดยธนาคาร ระบ ุชือ่เจา้ของบัญช ีใหค้รบถว้น (สะกดชือ่-นามสกลุใหถู้กตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) ม ี
อายไุมเ่กนิ 20 วนั นับจากวนัทีย่ืน่วซีา่ 

2. STATEMENT ยอ้นหลัง 6 เดอืน นับขึน้ไปจากเดอืนทีจ่ะยืน่วซีา่ มยีอดเงนิไม่ต า่กวา่ 100,000 บาท
ต่อการรับรอง 1 ท่าน และยอดแสดงในบัญชตีอ้งไม่กา้วขา้มเดอืน (สะกดชือ่-นามสกุลใหถู้กตอ้ง

ตามหนา้พาสปอรต์) ม ีอายไุมเ่กนิ 20 วนั นับจากวนัทีย่ืน่วซีา่ 

3. สมุดบัญชเีงนิฝากออมทรัพย ์อพัเดทใหเ้ป็นปัจจุบนัและน าสมุดไปแสดงใหเ้จา้หนา้ทีส่ถานทตูในวัน
สมัภาษณ์ 

** ขอ้ 1 ขอ้ 2 และขอ้ 3 ตอ้งเป็นสมดุบญัชอีอมทรัพยเ์ลม่เดยีวกนัเทา่นัน้ ** 
 หนังสอืรับรองการท างาน (ฉบบัจรงิ) จากบรษัิททีท่า่นท างานอยู ่(ภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

1. กรณีทีเ่ป็นพนักงานบรษัิททัว่ไป ใชห้นังสอืรับรองการท างานฉบบัจรงิ (ภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

2. กรณีประกอบธุรกจิสว่นตัว ใชส้ าเนาทะเบยีนการคา้ (กรณีเป็นเจา้ของและคัดไม่เกนิ 3 เดอืน) หรือ 

ส าเนาใบทะเบยีนพาณชิย ์และหนา้หนังสอืรับรองตอ้งมชีือ่กจิการ และชือ่ผูเ้ดนิทางเป็นหุน้สว่น หรอื
เป็นเจา้ของกจิการดว้ย     

3. กรณีท าธุรกจิสว่นตัว (แตไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีนการคา้) ใหท้ าหนังสอืชีแ้จงต่อสถานทูต (ภาษาอังกฤษ
เทา่นัน้) 

4. กรณีขา้ราชการ ตอ้งใชห้นังสอืรับรองการท างานจากหน่วยงานนัน้ๆ (ภาษาองักฤษ หรอื ภาษาไทย) 

ไมส่ามารถใชส้ าเนาบตัรขา้ราชการเพยีงหลักฐานเดยีวยืน่ตอ่สถานทตูได ้  
2. ส าหรบัเด็กนกัเรยีน นกัศกึษา ทีเ่ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง (เอกสารเหมอืนบคุคลทัว่ไป และขอเพิม่เตมิดงันี้)  

 หนังสอืรับรองการเรยีน (ตวัจรงิภาษาองักฤษเทา่นัน้) จากโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลยัเทา่นัน้  

3. ส าหรบัเด็ก ทีไ่มไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มผูป้กครอง และอายไุมเ่กนิ 20 ปี (ขอเอกสารเพิม่เตมิดงันี้) 
 หนังสอืยนิยอมใหบ้ตุรเดนิทางทีท่ าจากทีว่่าการอ าเภอ (ถา้เดนิทางพรอ้มบดิาหรือมารดาทา่นใดทา่นหนึ่ง 

ไมต่อ้งท า)  

 หนังสอืรับรองจากทางโรงเรยีน (ภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

 กรณีผูเ้ดนิทางอายุต า่กวา่ 15 ปีขอส าเนาสตูบิตัร พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่สามารถใชบ้ตัรประชาชน

เด็กได)้  
 ส าเนาบตัรประชาชน (บดิา และมารดา)   
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 ใบรับรองการท างานงานของบดิา หรอื มารดา 

 กรณีทีบ่ดิา หรอืมารดาเป็นขา้ราชการ ใชจ้ดหมายรับรองการท างานจากตน้สงักดั และส าเนาบัตรขา้ราชการ 

1 ชดุ  
 หลกัฐานการเงนิ (ส าเนาบญัชเีงนิฝากธนาคารถา่ยตัง้แตห่นา้แรกจนถงึปัจจบุนั) ของบดิา หรอืมารดา  

 ส าเนาทะเบยีนบา้นของผูเ้ดนิทาง, บดิา และมารดาของผูเ้ดนิทาง 

4. ส าหรบับุคคลทีถ่อืพาสปอรต์ตา่งประเทศแตม่ถี ิน่พ านกัอยูใ่นประเทศไทย 

 กรณีผูเ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางพาสปอรต์จนี (เล่มแดง) ตอ้งใชเ้วลาพจิารณาผลวซีา่อย่างนอ้ย 1 เดอืน 

ดงันัน้ตอ้งเปลีย่นเป็นหนังสอืเดนิทางพาสปอรต์ (เลม่เหลอืง) กอ่น  

 ท่านตอ้งท าการแจง้เขา้ – แจง้ออก ทีก่องตรวจคนเขา้เมืองใหเ้รียบรอ้ยก่อน จงึจะสามารถยื่นวีซ่าได ้

(ระยะเวลาในการพจิารณาผลวซีา่ขึน้อยู่กบัทางสถานทตู) 
 

*** กรุณาจดัเตรยีมเอกสารตามทีร่ะบุเพือ่ผลประโยชนใ์นการพจิารณาวซีา่ของทา่น *** 
 

หากสถานทูตมกีารสุ่มเรยีกสมัภาษณ์ ทางบรษิทัฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามนดั

หมาย และโปรดแตง่กายสุภาพ ท ัง้นีท้างบรษิทัฯ จะสง่เจา้หนา้ทีไ่ปอ านวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา
และหากสถานทตูขอเอกสารเพิม่เตมิทางบรษิทัใครข่อรบกวนทา่นจดัสง่เอกสารดงักลา่วดว้ยเชน่กนั 
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ใบจองทวัร ์ ยโุรป 
 
ชือ่ – นามสกลุผูจ้อง *:     

จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 
โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    

                                       เบอรม์อืถอื:    

E-mail *:     
จ านวนวนั *:           วนั          คนื 

เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     

 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหนา้หนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
2. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    
3. ชือ่ – นามสกลุ:     

เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกลุ:     
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกลุ:     
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:           หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 

 

เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เด็กพกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง
  

อาหาร:  ☐  ไมท่านเนือ้ววั ☐  ไมท่านเนือ้หมู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 

 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
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