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 ยโุรปวนัเดอรฟ์ลู 7 วนั พกัโรงแรม 5 คืน 
เยอรมนั  ป่าด า ฝรัง่เศส อลัซาค สตราสบรกู ์ริควีร ์โกลมาร ์

สวิตเซอรแ์ลนด ์ลเูซิรน์ อินเทอรล์าเก้น เซอรแ์มท มองโทรซ ์โลซานน์เจนีวา  
ข้ึน 2 ยอดเขาจงุฟราวยอรค์ + กรอนเนอรแ์กรต แมทเทอรฮ์อรน์ 

รายการน้ีเดินทางกลางวนั นอนพกัก่อน 1 คืน แล้วค่อยเร่ิมต้นเท่ียวแบบสดใส 
เท่ียวในช่วงวนัหยดุลองวีคเอน เป็นฤดใูบไม้ผลิ อากาศกดี็ บรรยากาศสวยสดุๆ 

ราคาเดียวทกุกรุป๊ 75,900 – ราคาน้ีรวมวีซ่า+ทิปคนขบัรถในยโุรป 
      วนัเดินทาง 1-7พ.ค. / 17-23 พ.ค. 2559 
 
วนัแรก  กรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ท (เยอรมัน) 
09.30 น. พร้อมกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 เคาน์เตอร์ D ประตู 2-3 สายการบินไทย 

พบกบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ คอยอ านวยความสะดวกในเร่ืองเอกสารการเดินทาง 
12.10 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ท โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน TG-922 
18.45 น. เดินทางถึง สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางและตรวจรับสัมภาระ

เรียบร้อย น าท่านเดินทางเข้าทีพ่กั โรงแรม LEONARDO ROYAL FRANKFURT หรือเทยีบเท่า 
วนัทีส่อง แฟรงค์เฟิร์ท – สตราสบรูก์ (ฝร่ังเศส)-ริควร์ี-โกลมาร์ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ เมืองสตราสบูร์ก หน่ึงในเมืองส าคญัของฝร่ังเศสท่ีปัจจุบนัเป็นท่ีตั้งของสภาแห่งสหภาพ

ยุโรปแห่งท่ีสอง น าท่านเดินชมและเก็บภาพสวยๆของ LA PETITE FRANCE หรือฝร่ังเศสน้อย เขต
เมืองเก่าของเมืองสตราสบูร์ก ท่ีอนุรักษบ์า้นเรือนเม่ือ 200-300 ปีก่อนไวไ้ดเ้ป็นอยา่งดี 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ.ภัตตาคารพืน้เมือง  
บ่าย   จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่เมืองริควีร์เมืองในเส้นทางสายไวน์แห่งแควน้อลัซาคท่ีมีช่ือเสียงในฝร่ังเศส 

นัง่รถผ่านชมบริเวณไร่องุ่นท่ีปลูกกนัตามแนวไหล่เขาท่ีลดหลัน่ไปมา ก่อนน าท่านเขา้ไปเดินเล่นในตวั
เมืองเก่าท่ีมีขนาดเล็กกะทดัรัด แต่ไดรั้บการอนุรักษ์ไวอ้ย่างสวยงาม จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่ เมือง
โกลมาร์ ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นเมืองหลวงของไวน์แห่งแควน้อาลซสั (Capitale des Vins d'Alsace) น าท่านเดิน
เล่นชมเมืองโกลมาร์ เป็นหน่ึงเมืองในแควน้อลัซาคท่ีมีช่ือเสียงในการอนุรักษเ์มืองให้คงบรรยากาศของ
เมืองโบราณ โดยเฉพาะในตวัเมืองเก่าท่ีเรียงรายไปดว้ยเรือนไมเ้ก่าแก่ ร้านคา้สวยงาม โบสถ์ พิพิธภณัฑ ์
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 คริสตศ์าสนสถาน และร้านคา้และท่ีอยู ่อาศยัท่ีคงสภาพเหมือนเมืองในยุคกลางไดอ้ยา่งดีสุดแห่งหน่ึงใน
ประเทศ เมืองน้ีมีคลองตดัไปมา จนไดรั้บสมญานามวา่ “ลิตเต้ิล เวนิซ” น าท่านถ่ายรูปกบั มหาวิหารเซ็นต์
มาร์ติน ท่ีตั้งอยูใ่จกลางเมืองเก่า มีอายเุก่าแก่กวา่ 700 ปี 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ.ภัตตาคารพืน้เมือง 
  จากน้ันน าท่านเข้าทีพ่กั โรงแรม MERCURE COLMAR CENTRE หรือเทยีบเท่า 
วนัทีส่าม  โกลมาร์-ทิทเิซ่ ทะเลสาบใน ป่าด า (เยอรมัน)–ลูเซิร์น(สวิตเซอร์แลนด์)-อนิเทอร์ลาเก้น  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเดินทางสู่ เขตป่าด าของเยอรมัน เพื่อน าท่านเดินเล่นชมความสวยงามของทะเลสาบทิทิเซ่ 

ทะเลสาบเล็กๆใจกลางเขตป่าด า ท่ีเป็นแหล่งผลิตนาฬิกากรุ๊กรูท่ีมีช่ือเสียงของเยอรมนั ให้เวลาท่านเดิน
เล่นชมธรรมชาติหรือช้อปป้ิงสินค้าคุณภาพดีของเยอรมัน อาทิ นาฬิกากรุ๊กรู เคร่ืองครัวตุ๊กตาคู่ 
ZWILLING กระเป๋าRIMOWA  เส้ือผา้แฟชัน่ AGNER ฯลฯ 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั ณ.ภัตตาคารพืน้เมือง  
บ่าย  หลงัอาหารน าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น เมืองริมทะเลสาบ ท่ีไดช่ื้อวา่ถูกถ่ายรูปมากท่ีสุดในสวิส ให้เวลา

ท่านเดินเล่นถ่ายรูปกบั สะพานไม้ และ อนุสาวรีย์สิงโต สัญลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์น หรือเดินเล่นเลือกซ้ือ
ของท่ีระลึก สินคา้คุณภาพดีของสวิส อาทิ นาฬิกาหลากหลายยี่ห้อ, ช็อคโกแลต, มีดพบัของทหารสวิส 
รองเทา้ แฟชัน่Bally ฯลฯ จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น เมืองสวยท่ีตั้งอยู่ในหุบเขาระหว่าง
สองทะเลสาบ ช่ืนชมบรรยากาศท่ีสวยงามตลอดการเดินทาง น าท่านเดินเล่นและถ่ายรูปชอ้ปป้ิงสบายๆ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง  
 น าท่านเข้าทีพ่กั โรงแรม CITY OBERLAND หรือเทยีบเท่า 
วนัทีส่ี่   อนิเทอร์ลาเก้น-ยอดเขาจุงฟราว-เซอร์แมท  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกรินเดอวาลล์ อีกหน่ึงหมู่บา้นเล็กท่ีตั้งอยูเ่ชิงเขาไอเกอร์ 1 ใน สามยอดเขาแห่ง
จุงฟราว คือมอนทช์–ไอเกอร์–จุงฟราว ช่ืนชมทศันียภาพท่ีงดงาม น าท่านโดยสารรถไฟไต่เขา ข้ึนสู่ 
หมู่บ้านไคลน์ไชเด็ค จุดเปล่ียนรถไฟข้ึนสู่ ยอดเขาจุงฟราว หรือทอป ออฟ ยุโรป 1 ในมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ ท่ีองคก์ารยูเนสโก ไดข้ึ้นทะเบียนให้กบัความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของ ธารน ้าแข็งอเลิทร์ช 
น าท่านข้ึนรถไฟไต่เขาลอดใตภู้เขาสู่ ทอป ออฟ ยุโรป ช่ือท่ีมาของสถานีรถไฟท่ีอยูสู่งท่ีสุดของยุโรป ณ.
ความสูง 3,454 เมตร น าท่านสัมผสักบั วังน ้าแข็งหรือไอซ์พาเลซ ท่ีขุดเจาะลงไปใตธ้ารน ้ าแข็งถึง 30 
เมตร มีการตกแต่งติดไฟสีสันสวยงาม มีแกะสลกัตุ๊กตาน ้ าแข็งให้ท่านไดถ่้ายรูปคู่ดว้ย น าท่านชมวิวสวย
จากลานชมววิของ สถานีตรวจวดัสภาพอากาศสฟิงค์ ท่ีความสูงถึง 3,571 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล 
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 กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
บ่าย         น าท่านเดินทางลงจากยอดเขาโดยรถไฟสู่สถานีไคลน์ไชเด็คและเปล่ียนรถไฟอีกขบวนสู่ หมู่บ้านเลา 

เทอร์บรุนเน่น อีกหน่ึงหมู่บา้นเล็กๆ  ก่อนน าท่านเดินทางสู่หมู่บ้านทาสช์ เมืองรีสอร์ทน่ารัก ปาก 
ประตูสู่เมืองเซอร์แมท น าท่านขึน้รถไฟสู่เมืองเซอร์แมท เมืองสกีรีสอร์ทท่ีไดรั้บความนิยมสูง เน่ืองจาก
เป็นเมืองท่ีปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่มีใชน้ ้ามนัเช้ือเพลิง มีเพียงแบตเตอร่ีและ 
แรงงานสัตวเ์ท่านั้น และยงัมีฉากหลงัของตวัเมืองเป็น ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นยอดเขาท่ีมี
รูปทรงสวยท่ีสุดในสวสิ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารพืน้เมือง  
 น าท่านเข้าทีพ่กั โรงแรม DERBY  ZERMATT หรือเทยีบเท่า 
วนัที่ห้า   เซอร์แมท – กรอนเนอร์แกรต  แมทเทอร์ฮอร์น-มองโทรซ์-โลซานน์-เจนีวา-ซูริค 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินชมเมืองสบายๆสู่ สถานีกรอนเนอร์แกรตบานห์ เพื่อ น่ังรถไฟไต่เขาช่ืนชมธรรมชาติที่
สวยงามจากตัวเมืองเซอร์แมท สู่ จุดชมวิวกรอนเนอร์แกรต ท่ีท่านจะไดเ้ห็นทศันียภาพท่ีสวยงามของ
ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น  ให้เวลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปชมวิวอยา่งเต็มท่ี จากนั้นน าท่านนัง่รถไฟไต่เขากลบั
เมืองเซอร์มทัใหเ้วลาท่านเดินเล่นถ่ายรูป-ชอ้ปป้ิงชัว่ครู่ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารพืน้เมือง  
บ่าย         น าท่าน โดยสารรถไฟจากเมืองเซอร์แมท สู่เมืองทาสช์ เพื่อโดยสารรถทวัร์คนัเดิม นัง่รถชมวิวท่ีสวยงาม

ตลอดเส้นทางการเดินทาง เพื่อเดินทางสู่ เมือง มองโทรซ์ หรือ มงเทรอซ์ น าท่านแวะถ่ายรูปกบั ปราสาท
ชิลยง ปราสาทยคุกลางท่ีเก่าแก่กวา่หน่ึงพนัปี ท่ีสร้างอยูริ่มทะเลสาบเจนีวา จากนั้นน าท่านออกเดินทางสู่  
เมืองโลซานน์ เมืองท่ีตั้งศาลสูงของประเทศและเมืองน้ียงัเคยเป็นเมืองท่ีประทบัของสมเด็จย่า, สมเด็จ
พระพี่นางฯ ลน้เกลา้รัชกาลท่ี 8 และรัชกาลปัจจุบนั ขณะทรงพระเยาว ์แวะถ่ายรูปกบั ศาลาไทย ท่ี
สวยงามตั้งอยูใ่นสวนสาธารณะริมทะเลสาบเจนีวา จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา น าชมเมืองท่ี
เป็นศูนยก์ลางการประชุมนานาชาติ เมืองท่ีตั้งองคก์ารสากลระดบัโลก อาทิ องคก์ารการคา้โลก,กาชาด
สากล,แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกบั น ้าพุเจทโด ท่ีฉีดสายน ้ าพุ่งสูงข้ึนไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปิด
เฉพาะวนัอากาศดี) และถ่ายรูปกบั นาฬิกาดอกไม้ สัญลกัษณ์ท่ีส าคญัของเมืองเจนีวา  น าท่านเดินทางต่อ
สู่เมืองซูริค  เมืองส าคญัทางเศรษฐกิจการคา้ของสวสิ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ.ภัตตาคารจีน  
จากน้ันน าท่านเข้าทีพ่กั โรงแรม IBIS STYLE ZURICH หรือเทยีบเท่า 

วนัที่หก   สนามบินซูริค -กรุงเทพฯ 
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 เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
09.00 น. น าท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อผา่นขั้นตอนการท าคืนภาษี – เช็คบตัรโดยสารตรวจหนงัสือเดินทางเพื่อ

เดินทางกลบักรุงเทพฯ 
13.30 น.  ออกเดินทางโดยเทีย่วบิน TG 971 บินตรงสู่กรุงเทพฯ (มีอาหารกลางวนัและอาหารเชา้บริการบนเคร่ือง) 
วนัทีเ่จ็ด   สนามบินสุวรรณภูมิ  กรุงเทพฯ 
05.30 น.  เดินทางถึงกรุงเทพฯ  

 
รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณ์อ่ืนๆ ท่ีไม่คาดคิดหรือ

มีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ ทัง้น้ีเพ่ือประโยชน์ของคณะเป็นส าคญั 

เดินทางวนัท่ี 1-7พ.ค. /17-23 พ.ค. 2559             
พกัห้องคู่ท่านละ   75,900 บาท 
พกัเด่ียวเพ่ิมท่านละ    10,000 บาท 
 

*** บตัรโดยสารของการบินไทยท่ีเสนอเป็นราคาพิเศษไม่มีราคาเดก็ *** 
*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ค่าภาษีน ้ามนั  ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเกบ็เพ่ิม *** 
*** โรงแรมในยโุรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายตุ า่กว่า 7 ปี เข้าพกัแบบไม่มีเตียงเสริม *** 
*** รายการทวัรน้ี์ ไม่เหมาะส าหรบัเดก็อายตุ า่กว่า 4 ปี เน่ืองจากมีการขึ้นยอดเขาสงูเกิน3,000เมตร *** 
 
 ผูเ้ดินทางทุกท่านกรณุาส่งส าเนาหนังสือเดินทางเมื่อท่านจองทวัรแ์ละยืนยนัแน่นอนว่าจะเดินทาง เพื่อบริษทัฯ จะ

บริการแก่ท่านในการนัดยื่นวีซ่าให้ก่อน  พรอ้มทัง้กรอกรายละเอียดแบบฟอรม์ขอ้มูลเบือ้งต้น เพื่อน าข้อมูลเหล่านัน้มา
ท าการนัดหมายการยื่นวีซ่า 

 
เง่ือนไขการจองทวัร ์
1. กรุณาวางเงนิมดัจาํ ท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีน่ัง่จะยนืยนัเมื่อไดร้บัค่ามดัจาํแลว้เท่านัน้ 
2. หากมกีารยกเลกิารจอง หลงัจากทีช่าํระค่ามดัจาํเรยีบรอ้ยแลว้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืค่ามดัจาํ เน่ืองจากเป็นทวัร ์

ราคาพเิศษ บรษิทัฯ ไดช้าํระค่าตัว๋เครื่องบนิล่วงหน้า  (โดยยงัมไิดร้วมภาษีสนามบนิ และภาษีน้ํามนั) ใหก้บัสายการบนิไทยเป็น
ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

3. หลงัจากชําระค่ามดัจําแล้ว สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดนิทางได้ ก่อนที่บรษิัทฯ จะทําการยื่นวซี่า ซึ่งจะทําการยื่นวซี่า ล่วงหน้า 1 
เดือนครึ่ง- 2 เดือน ก่อนการเดินทาง หากยื่นวีซ่าและออกบัตรโดยสารแล้ว จะต้องชําระค่าเปลี่ยนชื่อและค่าภาษีน้ํามนัที่
ปรบัเปลีย่น โดยประมาณ ท่านละ 3,500 บาท และตอ้งยื่นวซี่าเดีย่วในกรณีทีส่ถานฑูตมคีวิใหย้ื่น และต้องชําระค่าวซี่าใหม่ท่าน
ละ 4,000 บาท 
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 4. การชาํระค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ตอ้งชาํระก่อนการเดนิทาง ภายใน 15 วนัทาํการ  
5. บรษิทัฯ สงวนสทิธิใ์นการคนืค่าทวัรท์ัง้หมด กรณีทีท่่านยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทางไม่ครบตามจาํนวนทีบ่รษิทั

ฯ กําหนดไว้ เนื่องจากเกดิความเสยีหายต่อทางบรษิัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดนิทางในคณะเดียวกนับรษิัทฯ ต้องนําไปชําระ
ค่าเสยีหายต่าง ๆ ทีเ่กดิจากการยกเลกิของท่าน 

6. กรณีเจบ็ป่วย บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่ามดัจําทัง้หมด เน่ืองจากเหตุผลในขอ้ 2 และหากมยีกเลกิหลงัจากออกบตัรโดยสาร
และทาํการยื่นวซี่าแลว้ บรษิทัฯ จะทาํการคนืเงนิไดห้รอืไม่ ขึน้อยู่กบัสายการบนิ, วซี่า ตลอดจนค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ ณ ประเทศที่
เราเดนิทาง    

7. กรณียื่นวซ่ีาแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมตัวิซ่ีาจากทางสถานฑตู บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่ามดัจาํ และค่าทวัร ์
8. กรณีวซ่ีาผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อน หรอื หลงัออกบตัรโดยสาร บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์ไม่คนืค่ามดัจาํ และค่าทวัร ์
 

อตัราน้ีรวมบริการ 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-กลบัโดยสายการบนิไทย ชัน้ประหยดั  เสน้ทาง กรุงเทพฯ-ซรูคิ // ซรูคิ -กรุงเทพฯ 
 ค่าโรงแรมทีพ่กัตามรายการทีร่ะบุ (สอง-สามท่านต่อหนึ่งหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานทีต่่าง ๆ ตามรายการทีร่ะบุ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ 
 ค่ารถรบัสง่ระหว่างนําเทีย่วตามรายการทีร่ะบุและค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าธรรมเนียมการยื่นวซี่าเชงเกน้ 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบรษิทัจากกรุงเทพฯ คอยอาํนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดนิทางในต่างประเทศ 
 ค่าทปิคนขบัรถ 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุคุม้ครองในวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท สาํหรบัเดก็อายุตํ่ากว่า 1 ปี และผูใ้หญ่เกนิ 75 ปี กรมธรรมพ ์

500,000 บาท 
 ค่าภาษน้ํีามนัเชือ้เพลงิและค่าประกนัภยัการเดนิทางทีม่กีารเรยีกเกบ็จากสายการบนิ ซึง่เป็นอตัราเรยีกเกบ็ ณ วนัที่ 

 2 ธ.ค.58 และท่านตอ้งช าระเพ่ิม หากมีการเรียกเก็บเพ่ิมจากสายการบิน 
 
อตัราน้ีไม่รวมบริการ 
 ค่าน้ําหนกัของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกว่าสายการบนิกาํหนด (30 กโิลกรมัต่อท่าน) 
 ค่าธรรมเนียมการทาํหนงัสอืเดนิทาง 
 ค่าพนกังานยกกระเป๋าโรงแรม และสนามบนิ 
 ค่าทปิหวัหน้าทวัร ์ตอ้งเกบ็เพิม่จากราคาทวัรอ์กีท่านละ 700 บาท 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวันอกเหนือจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารทีส่ ัง่เพิม่เองค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดีฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าทาํใบอนุญาตทีก่ลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอื คนต่างดา้ว 
 สาํหรบัราคาน้ีบรษิทัฯ จะไม่รวมค่าภาษที่องเทีย่วหากมกีารเกบ็เพิม่ 
 ค่าประกนัการเดนิทางทีน่อกเหนือจากรายการทวัร ์
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7%  และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
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หมายเหต ุ 
 รายการอาจจะมกีารเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ  เหตุการณ์

ทางการเมอืงและภยัธรรมชาต ิฯลฯ บรษิทัฯจะค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
 กรณีทีม่กีารเกดิภยัธรรมชาต ิ ทัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศทีผู่เ้ดนิทางก าลงัจะไป หากมเีหตุการณ์ต่างๆ เกดิขึน้และมเีหตุท า

ใหก้ารเดนิทาไม่สามารถออกเดนิทางตามก าหนดได ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิ จนกวา่จะไดร้บัการยนืยนัจากสายการบนิ 
โรงแรม  หรอืหน่วยงานจากต่างประเทศทีบ่รษิทัทวัรต์ดิต่อว่าสามารถคนืเงนิได ้

 บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงหา้มผูเ้ดนิทาง เน่ืองจากมสีิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ  
เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอื ความประพฤตสิอ่ไปในทางเสือ่มเสยี  หรอืดว้ยเหตุผลใดๆกต็ามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณา
แลว้  ทางบรษิทัฯไม่อาจคนืเงนิใหท้่านได ้ไมว่่าจ านวนทัง้หมดหรอืบางสว่น 

 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีส่ถานทตูงดออกวซี่า อนัสบืเนื่องมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 
 บรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้บัชาวต่างชาต ิหรอื คนต่าง

ดา้วทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศไทย 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเรือ่งโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจทําใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดีย่ว 
(Single) ,หอ้งคู่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตยีง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่
ตดิกนั และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 เตียงเด่ียว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่
กบั 1 เตียงพบัเสริม หรือแยกพกัแบบ 1 ห้องคู่ และ 1 ห้องเด่ียว โดยท่านจะต้องช าระค่า
พกัเด่ียวเพ่ิม ประมาณ 1,500 บาทหรอืแล้วโรงแรมเรียกเกบ็ของคืนท่ีพกันัน้ๆ  

2. โรงแรมในยุโรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มเีครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบทีม่อีุณหภูมติํ่า  
3. กรณีทีม่งีานจดัประชุมนานาชาต ิ(Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเตม็ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการ

ปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพื่อใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจเป็นหอ้งทีม่ขีนาดกะทดัรตั และไม่มอี่างอาบน้ํา ซึง่
ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่างกนั 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลกัฐานการยืน่วีซ่าสถานทตูสวิตเซอรแ์ลนด ์
***ย่ืนวีซ่าสวิตเซอรแ์ลนด ์การแสดงตวัเพ่ือสแกนลายน้ิวมือ*** 

หมายเหต ุหา้มมใิหใ้ส่คอนแทคเลนส ์ทีก่่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงลกัษณะของดวงตา เช่น คอนแทคเลนสส์ ีคอนแทค
เลนสบ์ิก๊อายส ์ในระหว่างการทําการจดับนัทกึขอ้มลูทางชวีภาพ (ไบโอเมตรกิซ)์ 

ใชเ้วลาพจิารณาอนุมตัวิซี่า 7-10 วนัทาํการ  
เอกสารในการขอวซี่า  (กรณุาจดัสง่ภายใน 30 วนักอ่นวนัเดนิทาง) 
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1. เอกสารส่วนตวั 
*หนังสอืเดนิทางมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืน (มหีนา้วา่งทีย่งัไมป่ระทบัตรา 2 หนา้ข ึน้ไป)  
 

** ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการขอเก็บพาสปอรต์เพยีงเลม่ปจัจบุนัเทา่น ัน้  

ในกรณีทีม่พีาสปอรต์เลม่เกา่และซอง (ปก) ไมต่อ้งแนบมาเพือ่ป้องกนัการสญูหาย 

หากแนบมาแลว้เกดิการสญูหายทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบในทกุกรณี ** 

** ในสว่นของพาสปอรต์เกา่ถา้มวีซีา่เชงเกน้ทีเ่คยใชเ้ดนิทางภายใน 3 ปีนบัจากปจัจบุนั  

วซีา่อเมรกิาและวซีา่องักฤษ ใหถ้า่ยส าเนาหนา้พาสปอรต์และหนา้วซีา่ 

แนบมาดว้ยเพือ่ประกอบการพจิารณาวซีา่ ** 

 
* รปูถ่ายสีขนาด 3.5 x 4.5 ซม.จ านวน 2 รปู  ขนาดของใบหน้าวดัจากศรีษะถึงคาง 3 ซม. และฉากหลงั
ตอ้งเป็น สขีาวเท่านัน้ (ไมส่วมแว่นตา,ไมส่วมเครือ่งประดบั) 
 
 
 
 
 
 
 
 
* สาํเนาทะเบยีนบา้น/บตัรประจาํตวัประชาชนพรอ้มหมายเลขโทรศพัทท์ี่ สามารถตดิต่อไดท้ัง้เบอรบ์า้น
เบอรม์อืถอื  

***ส่ิงท่ีท่านควรทราบก่อนย่ืนวีซ่า*** 
1. สถานทตูสวติเซอรแ์ลนดไ์ม่อนุญาตใหผู้ส้มคัรดงึเล่มพาสปอรต์ระหว่างทีส่ถานทตูพจิารณาวซี่า  
2. สาํหรบัผูเ้ดนิทางทีศ่กึษาหรอืทาํงานอยูต่่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินเรือ่งการขอวซี่าดว้ยตนเองในประเทศทีต่น

พาํนกัหรอืศกึษาอยูเ่ท่านัน้ 
3. การพจิารณาวซี่าเป็นดุลยพนิิจของสถานทตู มใิช่บรษิทัทวัร ์การเตรียมเอกสารทีด่แีละถูกตอ้งจะช่วยใหก้าร

พจิารณาของสถานทตูงา่ยขึน้ 
หมายเหต ุ กรณลีกูคา้ท่านใดมกีารใชพ้าสปอรต์เดนิทางระหว่างกรุป๊ยืน่วซี่า ลกูคา้ตอ้งแจง้ใหท้างบรษิทัฯ ทราบ
ล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวซี่าของท่าน 
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 * สาํเนาสตูบิตัร (ในกรณทีีอ่ายยุงัไมค่รบ 20 ปีบรบิูรณ์ต้องแนบมาดว้ย) * สาํเนาทะเบยีนสมรส หรอื ใบหย่า 
และใบมรณะ (ถา้ม)ี  

* ใบเปลีย่นชื่อ-สกุล (ถา้ม)ี  
* สาํเนาบตัรขา้ราชการ  

 
2. หลกัฐานการท างาน (ในการออกจดหมายรบัรอง กรณุาระบุ “ TO WHOM IT MAY CONCERN “  

     แทนการใชช้ื่อของแต่ละสถานทตู) 
 
* พนักงานบริษทั         : ใชห้นงัสอืรบัรองจากสถานทีท่าํงาน (เป็นภาษาองักฤษตวัจริง)  

ระบุตําแหน่ง อตัราเงนิเดอืน และวนัเริม่ทํางาน  
* ข้าราชการ   : ใชห้นงัสอืรบัรองตําแหน่งจากหน่วยงานต้นสงักดั (เป็นภาษาองักฤษตวั

จริง) ระบุตําแหน่ง อตัราเงนิเดอืน และวนัเริม่ทํางาน 
* กรณีเกษียณอายุ  : ใชส้าํเนาบตัรขา้ราชการบํานาญ  
* เจ้าของบริษทั  : ใชห้นงัสอืจดทะเบยีนบรษิทั , หนงัสอืจดทะเบยีนหา้งหุน้ส่วน (คดั 

ส าเนาไม่เกิน 3 เดือนนับจากวนัย่ืนวีซ่า)  
* เจ้าของร้านค้า  : ใชท้ะเบยีนพาณิชย ์(ทพ.4) , พค. 0403  
* ประกอบอาชีพอิสระ  : พมิพจ์ดหมายรบัรองตวัเอง (เป็นภาษาองักฤษตวัจริง) ระบุรายไดต่้อ

เดอืน,วนัเริม่งาน,ตําแหน่ง พรอ้มหลกัฐานแสดงอาชพีตวัเอง เช่น ภาพถ่าย,สญัญาเช่า,ใบเสรจ็แสดงการซือ้ขาย,
เอกสารการเสยีภาษ ี

* นักเรียน/นักศึกษา   : ใชห้นงัสอืรบัรองจากสถานศกึษา (เป็นภาษาองักฤษตวัจริง) ระบุชัน้
เรยีน  
 
หมายเหต ุ(เอกสารต้องออกไม่เกิน 1 เดือนนับจากวนัย่ืนวีซ่า) 
3. หลกัฐานการเงิน 
 * ใช้ Statement ตวัจริงท่ีออกจากธนาคารบญัชีเงินฝากแบบออมทรพัยเ์ท่านัน้ ย้อนหลงั 6 เดือน
อพัเดตเป็นปัจจบุนั ***สถานทูตไม่รบัพิจารณาสมดุเงินฝากบญัชีฝากประจ า กระแสรายวนั และ พนัธบตัร 
ฯลฯ*** 

-กรณีบญัชีออมทรพัย ์บญัชจีะตอ้งม ี100,000 บาท ขึน้ไป พรอ้มหน้าบญัชหีน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของ 
บญัช ี(หากมกีารต่อเล่ม กรุณาสาํเนาหน้าแรกทีม่ชีื่อเจา้ของบญัชขีองเล่มทีต่่อพรอ้มกบัตวัเลขบญัชเีงนิฝากเป็น
ปัจจบุนั)  
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  * ในกรณทีีก่ารเงนิส่วนตวัมตีวัเลขเงนิฝากน้อยหรอืมผีูร้บัรองค่าใชจ้า่ยให ้สามารถใช้บญัชีเงินฝากของ
บิดามารดา หรือ พีน้่อง และคู่สมรส ต้องมีเอกสารของผูอ้อกค่าใช้จ่าย 4 อย่างดงัน้ี 
 

1. ใช ้Statement ตวัจรงิทีอ่อกจากธนาคารบญัชเีงนิฝากแบบออมทรพัยเ์ท่านัน้ ยอ้นหลงั 6 เดอืนอพัเดตเป็น
ปัจจบุนั  
2. หนงัสอืรบัรองค่าใชจ้า่ยระบุความสมัพนัธ์ 
3. หลกัฐานแสดงความสมัพนัธ ์เช่น ทะเบยีนบา้น,ใบสตูบิตัร 
4. สาํเนาพาสปอรต์หรอืสาํเนาบตัรประชนของผูร้บัรองค่าใชจ้่าย 

 
4.กรณีท่ีผูเ้ดินทางเป็นเดก็อายตุ า่กว่า 20 ปี 

* เดก็อายตุํ่ากว่า 20 ปีบรบิูรณ์ ไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มบดิา-มารดา หรอืเดนิทางๆไปกบัท่านใดท่านหนึ่ง  
จะตอ้งทาํ หนังสือให้ความยินยอมจากอ าเภอ โดยทีบ่ดิา-มารดาจะตอ้งไปยืน่เรือ่งแสดงความจาํนงในการอนุญาต
ใหบุ้ตรเดนิทางไปต่างประเทศกบัอกีท่านหนึ่งได ้ณ ทีว่่าการอําเภอหรอืเขต โดยมนีายอําเภอหรอืผูอ้ํานวยการเขตลง
ลายมอืชื่อและประทบัตราจากทางราชการอย่างถูกตอ้ง 

* กรณบีุตรอยูใ่นความดแูลของบดิาหรอืมารดาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง จะตอ้งมหีนงัสอืรบัรองการปกครองบุตร และ
เอกสารการหย่ารา้ง โดยมขีอ้ความระบุว่า “มอีํานาจปกครองบุตรแต่เพยีงผูเ้ดยีว” 
 

***************************************** 
 
หมายเหต ุการอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมลูย่ืนวีซ่าเชงเกนประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์
 

(กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงทุกข้อ  เน่ืองจากจะมผีลต่อการพจิารณาวซ่ีาของท่าน) 
 

ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 

1. นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 
2. นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วนั /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั)…………………………………………………………………….……………………  
6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 
7. สญัชาตปัิจจุบนั ................................สญัชาตโิดยกาํเนิด หากต่างจากปัจจุบนั………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 
9. สถานภาพ           โสด                       แต่งงาน (จดทะเบยีน)           แต่งงาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หย่า         แยกกนัอยู่                          หมา้ย (คู่สมรสเสยีชวีติ) 
  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มคัรขอวซี่าเป็นเดก็ อายุต า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ื่อ และทีอ่ยู่ ผูป้กครอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..… 
11. ทีอ่ยู่ของผูข้อวีซ่า 

………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………… 

หมายเลขโทรศพัทม์อืถือ.................................................................. 
12. อาชพีปัจจุบนั (หากค้าขาย ให้ระบุด้วยวา่ค้าขายอะไร เช่น ขายเสื้อผา้ ขายอาหาร เป็นต้น) 
     ....................................................................................................... 
13. ช่ือบริษทัหรอืรา้นค้า และท่ีอยู่ หมายเลขโทรศพัท ์ /  สาํหรบันกัเรยีน นกัศกึษา กรุณากรอกช่ือ ท่ีอยู่ของสถาบนัศึกษา  

 ………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…… 

14. วซี่าเชงเกนทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไม่เคย 

     เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แต่วนัที.่....................................... ถงึวนัที.่............................................. 

15. เคยถูกพมิพล์ายนิ้วมอืเพื่อการขอวซี่าเชงเกน้ก่อนหน้านี้ 
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 17. ความรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายในการดาํรงชพีระหว่างการเดนิทางและพาํนกัอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซี่าเอง    มผีูอ้ื่นออกให(้ญาต/ิบรษิทั/องคก์ร)  

        กรุณาระบุชื่อ ......................................................   

สิง่ทีช่่วยในการดาํรงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิง่ทีช่่วยในการดาํรงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บตัรเครดติ      ทีพ่กัทีม่ผีูจ้ดัหาให ้

   ชาํระค่าทีพ่กัล่วงหน้าแลว้     ค่าใชจ้่ายทัง้หมดระหว่างพาํนกัมผีูอ้อกให ้

   ชาํระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้     ชาํระค่าพาหนะล่วงหน้าแลว้ 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)      อื่นๆ (โปรดระบุ)    

 


