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บินตรงซูริค ชมนํ้าตกไรน ์ชาฟฮาวเซ่น 

ตามรอยละครดงัลิขิตรกั The Crown Princess 

นัง่รถไฟข้ึนยอดเขาจงุฟราว Top of Europe  

เท่ียวเซอรแ์มทเมืองในหุบเขา บรรยากาศชวนฝนั 

ซูริค-เบิรน์-โลซานน-์เจนิวา-เวเว่ย-์มองเทรอซ-์เซอรแ์มท- 

อินเทอรล์าเกน้-จงุฟราว-ลเูซิรน์ 

บินตรง...เท่ียวสบาย...โดยสายการบินไทย (TG) 

ซูรคิ  เมืองศนูยก์ลางทางดา้นการคา้และธรุกิจของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

ชาฟฮาวเซ่น ท่ีตัง้ของนํา้ตกไรน์ นํา้ตกท่ีใหญท่ี่สดุในทวปียโุรป เกิดจากการท่ีแม่นํา้ไรน์ ซ่ึงเป็นแม่นํา้นานาชาติท่ีใหญท่ี่สดุ

ของยโุรปไหลจากตน้นํ้าในเทือกเขาแอลป์ มาบรรจบบริเวณท่ีพ้ืนท่ีโลกเปลี่ ยนระดบัจึงกลายเป็นนํ้าตกท่ี

สวยงามมาก 

เบิรน์  เมืองหลวงของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์สรา้งขึ้นเม่ือ 800 ปีท่ีแลว้ 

โลซานน ์ เมืองท่ีเต็มไปดว้ยโบสถท่ี์มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีใหญท่ี่สดุในสวสิ และเป็นเมืองท่ีชาวไทยรูจ้กัดีในสวสิ 

นอกจากเป็นเมืองท่ีประทับของสมเด็จย่าแลว้ ยังเป็นเมืองท่ีพระบาทสมเด็จพระเจา้อย ู่หัวทรงสาํเร็จ

การศึกษาดว้ย 

Mono Swiss meet Jungfrau 7 Days 
Top of Europe 
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มองเทรอซ ์ เมืองสวยทางใตข้องสวสิรมิทะเลสาบเลอมงัค ์เป็นท่ีตัง้ของปราสาทชิลยอง และมีหลกัฐานในการก่อสรา้งมา

ตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 13 

เซอรแ์มท หมู่บา้นเซอรแ์มทท่ีน่ารกัๆ และมีบรรยากาศสบายๆ ลอ้มดว้ยเขาสงูสวยงาม ดว้ยเป็นเมืองปลอดพาหนะท่ี

วุน่วาย 

อินเทอรล์าเกน้ เมืองสวยในหบุเขาท่ีตัง้รมิฝ่ังของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธนุน์และเบรยีนซ ์

ลูเซิรน์ เมืองสวยท่ีตัง้อย ูร่มิฝ่ังทะเลสาบแห่งส่ีพนัธรฐั หรอืเวยีวาลดส์ตรทัซี และเป็นเมืองตากอากาศท่ีมีชื่ อเสียงท่ีสดุ

แหง่หน่ึงในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์  

กาํหนดการเดินทาง  11-17 ส.ค./ 2-8 ก.ย. / 16-22 ก.ย.2562 

 13-19 ต.ค. / 22-28 ต.ค.2562 

  15-21 พ.ย. / 22-28 พ.ย.2562 

  4-10 ธ.ค. / 5-11 ธ.ค.2562 

วนัแรก  กรุงเทพฯ 

22.00น. นัดคณะพรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตหูมายเลข 2 เคานเ์ตอร ์สายการบินไทย ROW D 

เจา้หนา้ท่ีพรอ้มคอยตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกดา้นเอกสารและสมัภาระ 

 **กรณีท่ีบางท่านเดินทางมาจากต่างประเทศหรือตา่งจงัหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 กาํหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทาํการจองตัว๋โดยสารส่วนตัวของท่าน เน่ืองจากรายการทัวรเ์ป็น

 รายการซีร่ีและไดมี้การดาํเนินการไวล้่วงหนา้หลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี

 การเปล่ียนแปลงเล็กนอ้ย** 

วนัที่สอง  ซูริค-นํ้าตกไรน-์เบิรน์-บีล 

01.05 น. ออกเดินทางสูน่ครซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินที่ TG970  

07.50 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค เมืองเศรษฐกิจของประเทศสวิตเซอร์แลนด์  นําท่านผ่านขั้นตอนการตรวจ

หนังสือเดินทางและตรวจรับสมัภาระ นําท่านเดินทางสู่ ชาฟฮาวเซ่น ที่ตั้งของนํ้าตกไรน ์ใหท่้านแวะชม

ความสวยงามของน้ําตกไรน์ น้ําตกท่ีใหญ่ท่ีสุดในทวปียุโรป เกิดจากการท่ีแม่น้ําไรน์ ซ่ึงเป็นแมน้ํ่านานาชาติ

ท่ีใหญ่ท่ีสุดของยุโรปไหลจากตน้น้ําในเทือกเขาแอลป์ มาบรรจบบริเวณท่ีพ้ืนท่ีโลกเปล่ียนระดบัจึงกลายเป็น

น้ําตกท่ีสวยงามมาก ตวัน้ําตกมีความสงู 25 เมตร กวา้ง 150 เมตร มีอายุราว 14,000 – 17,000 ปี 

อิสระใหท่้านไดช้ื่นชมธรรมชาติ และถ่ายรปูไวเ้ป็นท่ีระลึก จนไดเ้วลาอนัสมควรนําท่านสู่เมืองซริูค ใหท่้าน 

ชมเมืองซูริค Zurich เมืองท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในสวิส และมีแม่น้ําลิมมตัเป็นแม่น้ําท่ีใหญ่ท่ีสุด เมืองซริูค

ไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และ

วฒันธรรมของประเทศอีกดว้ย นําท่านผ่านชมยา่นเมืองเกา่ลินเดอรฮ์อฟ ประกอบไปดว้ยโบสถใ์นสมยักลาง 

สถานท่ีโดดเด่นเห็นจะเป็นมหาวิหารคู่บา้นคู่เมืองโบสถก์รอสมุนเตอร ์Grossmunste Church ซ่ึงถือเป็น

เอกลกัษณข์องเมืองซริูค ตั้งอยูบ่ริเวณริมฝัง่แมน้ํ่าลิมมตั ปัจจุบนักลายเป็นหน่ึงในสถานท่ีท่องเท่ียวของซริูค  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ. ภตัตาคารจนี 

บา่ย นําท่านเดินทางสู่ กรุงเบิรน์ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง) นครหลวงอนังามสง่าของประเทศ 

เมืองมรดกโลกอนัลํ้าคา่ท่ีถ่ายทอดและอนุรกัษ์มาสู่ปัจจุบนั นําท่าน ชมกรุงเบิรน์ ท่ีสรา้งข้ึนในยุคกลางของ
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ยุโรป มีหลักฐานทางประวติัศาสตร์มากมาย องคก์ารยูเนสโกป้ระกาศใหส่้วนหน่ึงของเมืองเป็นมรดกโลก 

ชมย่านเมืองเก่าซ่ึงปัจจุบันเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบูติค เป็นย่านท่ีปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการ

เดินทางเท่ียวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร ์(ไซท้ ์กล็อคเค่น) อายุกวา่ 800 

ปี ท่ีจะมีตุ๊กตาออกมา เริงระบาํใหดู้ทุกๆ ชัว่โมงท่ีนาฬิกาตีบอกเวลา ชมศาลาว่าการเมือง ในศิลปะแบบ

โกธิคและชมเบเร็นกราเบ็น หรือ บ่อหมี สตัวท่ี์เป็นสญัลกัษณ์ของเมืองน้ี สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่

เมืองบีลหรือเบียนน ์ Biel / Bienne  (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 45 นาที) เป็นเมืองท่ีตั้งอยูป่ลายสุด

ทะเลสาบบีลเลอรใ์นรฐัเบิรน์ ตวัมืองในเป็นอนัดับ 2 รองจากกรุงเบิรน์ อยู่บนเขตรอยต่อประเทศเยอรมนั

กับฝรัง่เศส การเขียนช่ือเมืองจึงตอ้งบอกทั้งสองภาษา ไม่ว่าจะเป็นช่ือถนนก็ตอ้งมี 2 ภาษาเช่นกัน ซ่ึง

อาคารบา้นเรือนในเขตเมืองเก่าถูกอนุรักษ์ไวเ้ป็นอย่างดี มีรา้นคา้ รา้นอาหารตั้งอยู่ตลอดเพื่อรองรับ

นักท่องเท่ียวท่ีเขา้มาเยอืน 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคารพื้ นเมือง 

  จากน้ันนําท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมระดบั 4 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที่สาม  บีล-โลซานน-์เวเว่ย-์มองเทอรซ-์ทาซ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นําท่านเดินทางสู่ เมืองโลซานน ์เมืองสาํคญัแห่งหน่ึงของชาวไทยเป็นเมืองท่ีประทับของพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยู่หัว ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 ในวัยเยาว ์(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1.30 

ชัว่โมง) นําท่านชมววิของตวัเมืองเก่าของ โลซานน ์บนเนินเขาท่ีตั้งของมหาวิหารแห่งเมืองโลซานน์โบสถท่ี์

สรา้งในสถาปัตยกรรมแบบโกธิคท่ีใหญ่ท่ีสุดในสวสิ ผ่านชมโบสถน์อรท์เทรอดาม, โบริวาจพาเลส, ศาลาว่า

การและโบสถเ์ซน้ตฟ์รานซิส ก่อนนําท่านถ่ายรปูกบั ศาลาไทย ท่ีรฐับาลไทยส่งไปตั้งในสวนสาธารณะของ

เมืองโลซานน์ ตั้งอยู่ในสวนสาธารณะท่ีมีรปูป้ันลิง 3 ตวั ปิดห ูปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานท่ีทรงโปรดของ

ในหลวงเมื่อทรงพระเยาว ์  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารจนี 

บา่ย นําท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย ์(ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เมืองท่ีตั้งอยู่บนชายฝัง่ทางตอนเหนือ

ของทะเลสาบเจนีวา ต่างก็ขนานนามใหเ้มืองเวเวย่ ์เป็นไข่มุกแหง่ริเวยีร่าสวิส  ท่ีแมแ้ต่ศิลปินตลกชื่อดงัแห่ง

ฮอลลีวูด้ ชาลี แชปลิน ยงัหลงใหลและไดอ้าศยัอยูท่ี่เมืองน้ีในบั้นปลายชีวิต ชมและถ่ายรปูอนุเสาวรียข์องชา

ลี แชปลินและโบสถเ์ซน้ตม์ารติ์น จากน้ันนําท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ ์เมืองสวยทางใตข้องสวิส ริม

ทะเลสาบเลอมงัค ์นําท่านชมเมืองตากอากาศริมทะเลสาบเจนีวาท่ีมีชื่อเสียงเยา้ยวนใหนั้กท่องเท่ียวเขา้มา

พกัผ่อน ดว้ยความเงียบสงบของตวัเมอืงกบับรรยากาศท่ีสุดแสนสบาย นําท่านชมสวนดอกไมแ้ละรปูป้ันของ 

เฟรดด้ี เมอรค์ร่ีู นักรอ้งวงควีนเจา้ของบทเพลง We are the Champion ซ่ึงถดัไปเป็น Casino Barrière de 

Montreux โดยตรงขา้มกบัคาสิโนคือ Tour d'Ivoire ตึกสงูท่ีสุดของมองเทรอซส์รา้งมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1962 มี

จาํนวนชั้นทั้งหมด 29 ชั้น ใชเ้ป็นท่ีพักอาศัยอีกดว้ย จากน้ันถ่ายรูปภายนอกกับปราสาทชาโตเ้ดอชิยง 

Chateau de Chillon ปราสาทท่ีตั้งอยู่บนเกาะขนาดเล็กในทะเลสาบเจนิวา ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ตั้งอยู่

บริเวณชายฝัง่ทางตะวนัออกเฉียงใตข้องเมืองมงเทรอในรฐัโว ไม่ปรากฏว่าปราสาทหลงัน้ีสรา้งข้ึนเมื่อปีใด 

แต่เอกสารเก่าแก่ท่ีสุดท่ีระบุถึงปราสาทหลงัน้ีอยูใ่นปี ค.ศ.1005 สรา้งข้ึนเพ่ือใชค้วบคุมเสน้ทางการสญัจร

ระหว่างบรูก์อญกบัช่องเขากร็อง-แซ็ง-แบรน์าร์ ในช่วงศตวรรษท่ี 12 เป็นตน้มา ปราสาทถูกใชเ้ป็นท่ี
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พกัผ่อนในฤดูรอ้นของเคานตแ์ห่งซาวอย ต่อมาในศตวรรษท่ี 16 ปราสาทถกูดยุกแหง่ซาวอยใชเ้ป็นท่ีคุมขงั

พระและนักโทษทางการเมือง สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางต่อสู่เมืองทาซ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 2 

ชัว่โมง) เมืองเล็กๆ น่ารกัท่ีรายลอ้มไปดว้ยยอดเขาสงูมากมายเป็นทศันียภาพท่ีสวยมากๆ อีกจุดหน่ึง  

 นําท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ท่ีโรงแรมท่ีพกั จากน้ันใหท่้านพกัผ่อนตามอธัยาศยั 

วนัที่ส่ี  เซอรแ์มท-ทาซ-อินเทอรล์าเกน้ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม 

 นําท่านนัง่รถไฟสู่ เมืองเซอรแ์มท ดว้ย Shuttle Train เม่ือเดินทางถึงเมืองเซอรแ์มท ใหท่้านเดินเล่นลดั

เลาะเท่ียวชมหมู่บา้นเซอร์แมทท่ีน่ารักๆ และมีบรรยากาศสบายๆ ลอ้มดว้ยเขาสูงสวยงาม ดว้ยเป็นเมือง

ปลอดพาหนะท่ีวุ่นวาย โดยหา้มรถท่ีใชแ้ก๊สและน้ํามนัเขา้มา นอกจากรถไฟฟ้า และรถมา้ ท่ีมีไวบ้ริการ

นักท่องเท่ียว สรา้งบรรยากาศท่ีแปลกตา เดินเล่นชอ้ปป้ิงสินคา้คุณภาพดีของสวิสมากมาย จากเมือง

ดา้นล่างน้ีหากสภาพอากาศดีและสดใส จะสามารถมองเห็นยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ท่ีความสูง 3,833 

เมตรเหนือระดบัน้ําทะเล ซ่ึงความสงูของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ สงูเด่นเป็นสง่าท่ามกลางเทือกเขาแอลป์ 

ดว้ยความสูง 4,447 เมตรจากระดับน้ําทะเล และมีรูปทรงท่ีเป็นเอกลักษ์เฉพาะตัวของแมทเทอร์ฮอร์น 

แบบสามเหล่ียมคลา้ยปิรามิดท่ีจุดสงูสุดบนยอดเขา เรียกไดว้า่เป็นยอดเขาท่ีงดงามท่ีสุดในสวสิ และมีความ

โดดเด่นไปอีกเมือ่เอกลกัษณเ์ฉพาะตวัน้ีไดเ้ป็นโลโกข้องช็อคโกแล็ตดงัทบัเบอรโ์รน และผูผ้ลิตภาพยนตรร์าย

ใหญ่พาราเมา้ท์พิคเจอรส์ ซ่ึงความงดงามน้ีเองสวยงามราวภาพวาดบวกกบัทะเลสาบแสนงามในยามฤดู

รอ้น ซ่ึงสะทอ้นความงามบนยอดเขาท่ีมหิีมะปกคลุมตลอด  

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพื้ นเมือง 

บา่ย นําท่านนัง่รถไฟชัทเท้ิลเทรนกลับสู่เมืองทาซ จากน้ันรถโคช้รอรับ นําท่านเดินทางต่อสู่เมืองอินเทอร์

ลาเกน้ เมืองสวยในหุบเขาท่ีตั้งริมฝัง่ของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ (ใชเ้วลาเดินทาง

ประมาณ 2.30 ชัว่โมง) และบริเวณเมืองน้ียงัใชเ้ป็นท่ีถ่ายทําของกองละครเร่ืองลิขิตรักหรือ The Crown 

Princess อีกดว้ย ใหท่้านเดินเล่นเมืองน่ารักอย่างอินเทอร์ลาเกน้พรอ้มเลือกซ้ือของฝาก รวมถึงชอ้ปป้ิง

รา้นคา้ต่างๆ **เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือกซ้ือสินคา้ อิสระใหท้่านรบัประทานอาหารคํา่

ตามอธัยาศยั**    

  จากน้ันนําท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที่หา้   อินเทอรล์าเกน้-ยอดเขาจงุฟราว-ลเูซิรน์-ครีนส ์

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

 จากน้ันนําท่านเดินทางจากอินเทอรล์าเกน้โดยรถโคช้ สู่ เมืองกรินเดอรว์าลกรุน (Grinderwald Grund) 

ชุมชนเล็กๆ น่ารกัเพือ่ ข้ึนรถไฟฟ้า (Cog Wheel) สายจงุฟราวบาหเ์นน (Jungfrau Banen) สู่ ยอดเขาจงุฟ

ราว ซ่ึงตลอด 2 ขา้งทางท่านจะไดส้มัผัสกบัธรรมชาติของภูเขาท่ีมีหิมะปกคลุมและแนวป่าสนท่ีงดงาม 

ระหวา่งการเดินทางรถไฟจะจอดใหท่้านชมความงดงามและยิ่งใหญ่ของเทือกเขาแอลป์ จนเดินทางถึง ยอด

เขาจุงฟราวยอรค์  ซ่ึงมีความสงูกวา่ 3,454 เมตรจากระดบัน้ําทะเล และไดร้บัการขนานนามวา่ TOP OF 

EUROPE ท่ีเพ่ิงฉลองครบรอบ 100 ปีของการก่อสรา้งเสน้ทางรถไฟสายน้ี เม่ือ วนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ ค.ศ.
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2012 ใหท่้านเดินชมประวัติของการก่อสรา้ง นําท่านชมวิวสวยและสัมผัสอากาศท่ีหนาวเย็นบนสถานี

ตรวจวดัสภาพภูมิอากาศ Sphinx จากน้ันนําชม ถํ้านํ้าแข็ง ท่ีไดร้บัการขุดเจาะและตกแต่งไวอ้ย่างงดงาม

กอ่นใหเ้วลาเดินเล่นสบาย ๆ หรือซ้ือไปรษณียบตัรส่งกลบับา้นจาก TOP OF EUROPE 

กลางวนั       รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารพ้ืนเมืองบนยอดเขา 

บา่ย นําท่านเดินทางจากจุงฟราว สู่ เมืองเลาเท่นบรุนเน่น โดยเสน้ทางรถไฟอีกดา้นหน่ึง (แวะเปล่ียนรถไฟท่ี

สถานีไคลน์ไชเด็ค จุดเปล่ียนรถไฟ ลน้เกลา้รชักาลท่ี 5 เคยเสด็จเมื่อวนัท่ี 29 พ.ค. 2440) จากน้ันนําท่าน

เดินทางต่อสู่ เมืองลเูซิรน์ (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง) เมืองท่องเท่ียวอนัดบัหน่ึงของสวิสท่ีหลาย

ท่านอาจจะเคยไปเยอืนมาแลว้ แต่ลเูซิรน์ก็ยงัคงมีความสวยงามเหมือนเดิม นําท่านชม อนุสาวรียสิ์งโต และ

ถ่ายรูปกบั สะพานไมช้าเพล สรา้งข้ึนตั้งแต่สมยัศตวรรษท่ี 14 ประดบัตกแต่งบนโครงหลังคาหน้าจัว่ดว้ย

ภาพวาดในศตวรรษท่ี 17 ซ่ึงภาพเขียนเหล่าน้ีเป็นการเล่าเร่ืองราวประวติัความเป็นมาของเมืองลเูซิรน์ โดย

มีหอคอยน้ํา Wasserturm ซ่ึงเดิมใชเ้ป็นท่ีคุมขงันักโทษและเก็บเอกสารรวมทั้งของมค่ีาของเมอืงไว ้หอคอยน้ี

มีลกัษณะเป็นรูปทรงแปดเหล่ียมท่ีมีฐานเช่ือมติดอยู่กบัสะพานสรา้งข้ึนราวปี ค.ศ. 1300สะพานแห่งน้ีเคย

ถูกไฟไหมไ้ปเม่ือปี ค.ศ. 1993 แลว้ก็มีการบรูณะใหม่จนมีสภาพใกลเ้คียงของเดิม (ภาพวาดดั้งเดิมถูกไฟ

ไหมไ้ปเยอะ) สะพานชาเพลน้ีถือเป็นสะพานไมท่ี้เก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป และใหเ้วลาท่านเดินเล่นถ่ายรูปรอบ

ทะเลสาบและเลือกซ้ือสินคา้ท่ีระลึกและแบรนดเ์นมต่างๆ  **เพ่ือความสะดวกในการเดินเล่นและเลือก

ซ้ือสินคา้ อิสระใหท้า่นรบัประทานอาหารคํา่ตามอธัยาศยั**    

 สมควรแก่เวลานัดหมายนําท่านเดินทางสู่ เมืองครีนส ์Kriens เมืองเล็กๆ อีกเมืองหน่ึงท่ีอยู่ไม่ไกลจาก

เมืองลเูซิรน์ นําท่านเขา้สู่ท่ีพกั โรงแรมระดบั 3 ดาว หรือระดบัเทียบเท่า 

วนัที่หก ลเูซิรน์-สนามบินซูริค 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม   

 สมควรแกเ่วลาใหท่้านเช็คเอา๊ทจ์ากท่ีพกัพรอ้มนําท่านออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค 

13.30 น.  ออกเดินทางจากนครซูริค โดยสายการบินไทย เที่ยวบินท่ี TG971 

วนัที่เจด็  กรุงเทพฯ  

05.30 น.  เดินทางกลบัถึงสนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ..โดยสวสัดิภาพ... 

 **กรณีที่บางท่านเดินทางกลับต่างประเทศหรือต่างจงัหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ

 กาํหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทาํการจองตัว๋โดยสารส่วนตัวของท่าน เน่ืองจากรายการทัวรเ์ป็น

 รายการซีร่ีและไดมี้การดาํเนินการไวล้่วงหนา้หลายเดือน เม่ือเปล่ียนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมี

 การเปล่ียนแปลงเล็กนอ้ย** 

รายการทวัรอ์าจมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตกุารณอ่ื์นๆ  

ท่ีไม่คาดคิดหรือมีผลกบัการเดินทางและรายการทวัร ์ และหากท่ีพกัตามรายการไม่ไดร้บัการยนืยนั  

บริษทัฯ ขอทาํการเปล่ียนโรงแรมที่พกัในระดบัเดียวกนัหรือเมืองใกลเ้คียงให ้ 

ทั้งน้ีเพ่ือประโยชนข์องคณะเป็นสาํคญั 
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อตัราค่าเดนิทาง  11-17 ส.ค./ 2-8 ก.ย. / 16-22 ก.ย.2562 

 13-19 ต.ค. / 22-28 ต.ค.2562 

  15-21 พ.ย. / 22-28 พ.ย.2562 

  4-10 ธ.ค. / 5-11 ธ.ค.2562 

 Mono Swiss Meet Jungfrau Top of Europe 

โมโน สวิส มีท จุงฟราว ท็อป ออฟ ยุโรป 7 วนั  

(TG) 

ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ ท่านละ 57,300 35,500 

เด็กอายุตํา่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 1 ท่าน 55,300 35,500 

เด็กอายุตํา่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน เสริมเตียง 52,300 32,500 

พกัเด่ียว เพิ่มท่านละ 7,300 7,300 

**ราคาน้ีรวมรายการทวัร ์ตัว๋เครื่องบิน** 

**ไม่รวมค่าบริการดา้นนัดหมายวีซ่าและเอกสารดา้นวีซ่าทา่นละ 3,500 บาท //  

ค่าทิปคนขบั, ทิปไกดท์อ้งถ่ิน และค่าทิปหวัหนา้ทวัร ์ท่านละ 1,800 บาท  

เรียกเก็บและชาํระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสุดทา้ย 

*** บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเก็บคา่ภาษีนํ้ามนั ในกรณีท่ีสายการบินมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติมภายหลงั *** 

*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตใหเ้ด็กอายุต ํา่กว่า 7 ปี เขา้พกัแบบไม่มีเตยีงเสริม *** 

หมายเหต ุ

 อตัราค่าเดินทางน้ีตอ้งมีจาํนวนผูโ้ดยสารที่เป็นผูใ้หญ่จาํนวนไม่ตํา่กว่า 25 ท่าน และจะตอ้งชาํระมัดจาํ หลงัจาก

ยนืยนัการจองทวัรท์นัที 

 การดาํเนินการขอวีซ่าจะตอ้งใชเ้วลาพิจารณาวีซ่าโดยรวมประมาณ 15วัน ดังนั้นจึงขอความร่วมมือในการ

จดัเตรียมเอกสารสาํหรบัการยื่นขอวีซ่าใหค้รบถว้นและสมบูรณ ์ทั้งน้ีเพ่ือเป็นผลดีและความสะดวกรวดเร็วในการ

ดาํเนินการขอวีซ่าและทุกท่านจะตอ้งไปแสดงตวัตอ่เจา้หนา้ท่ีสถานทูตพรอ้มถ่ายภาพและสแกนน้ิวมือ 

 กรณีท่านท่ีตอ้งการอยู่ต่อ ชาํระค่าธรรมเนียมในการทาํตัว๋อยู่ต่อที่สนามบินเดิมไดไ้ม่เกิน 7 วัน นับจากวันท่ี

เดินทางออกจากตน้ทาง ค่าธรรมเนียม 4,500 บาทต่อท่าน แต่ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับในวันนั้นๆ จะสามารถยืนยนัการ

เดินทางได ้และการยื่นวีซ่าจะตอ้งแยกยื่นวีซ่าเด่ียว ประกันตา่งๆ ผูเ้ดินทางจะตอ้งซ้ือเพ่ิมเติมเพ่ือใหค้รอบคลุม

กบัวนัที่เดินทาง ซ่ึงคา่ใชจ้า่ยเหลา่น้ีไม่รวมในราคาทวัร ์

 กรณีทา่นท่ีมีตัว๋โดยสารแลว้ แลว้เดินทางไม่พรอ้มหมู่คณะ ตรวจสอบตารางการเดินทางของท่านว่ามีการพาํนกัอยู่

ในประเทศอ่ืนมากกว่าในประเทศสวิตเซอรแ์ลนดห์รือไม่ หากมีและระยะเวลาในการพาํนกันานกว่าในเขตประเทศ

สวิตเซอรแ์ลนด ์ท่านจะตอ้งดาํเนินการยื่นวีซ่าท่ีประเทศนั้นๆ แทน โดยท่านจะตอ้งดาํเนินการดว้ยตนเอง โดย

ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการยืน่วีซ่าประเทศนั้นๆ ไม่ไดร้วมในราคาทวัรเ์ช่นเดียวกนั 

อตัราน้ีรวมบริการ 

 คา่ตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัโดยสายการบินไทยเสน้ทาง กรุงเทพฯ-ซริูค-กรุงเทพฯ ชั้นประหยดั 
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 คา่โรงแรมท่ีพกัตามรายการท่ีระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 

 คา่เขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ, คา่อาหารและเคร่ืองด่ืมตามรายการ 

 คา่รถรบัส่งระหวา่งนําเท่ียวตามรายการท่ีระบุ 

 คา่ภาษีสนามบินทุกแห่งท่ีมี 

 คา่บริการหวัหน้าทวัรข์องบริษัทจากกรุงเทพฯ ท่ีคอยอาํนวยความสะดวกแกท่่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ 

 คา่ประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สาํหรบัซ่ึงเด็กอายุตํา่กวา่ 1 ปี และผูใ้หญ่อายุเกิน 75 ปี 

วงเงินคุม้ครอง 500,000 บาท (เฉพาะคา่รกัษาพยาบาลเท่าน้ัน ไมไ่ดร้วมถึงคา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ อนัเกิดจากอุบติัเหตุ อาทิ 

คา่ตัว๋โดยสาร, คา่ท่ีพกั, คา่อาหารหรืออ่ืนๆ ทั้งน้ีเป็นไปตามเง่ือนไขของบริษัทประกนัฯ) 

 คา่ภาษีน้ํามนัเชื้ อเพลิงและคา่ประกนัภยัการเดินทางท่ีมกีารเรียกเก็บจากสายการบิน ซ่ึงเป็นอตัราเรียกเก็บ ณ วนัท่ี  

27 มี.ค.2562 หากมเีพิ่มเติมภายหลงัหรืออตัราการผกผนัคา่น้ํามนัหรือภาษีใดๆ จะตอ้งมีการชาํระเพิม่ตามกฏและ

เง่ือนไขของสายการบิน   

 ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% และหกั ณ ท่ีจา่ย 3% 

อตัราน้ีไม่รวมบริการ 

 คา่น้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีท่ีเกินกวา่สายการบินกาํหนด (20 กิโลกรมัต่อท่าน) 

 คา่ธรรมเนียมการทาํหนังสือเดินทาง 

 คา่บริการพนักงานยกกระเป๋าทุกแหง่ 

 ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเกน้และบริการดา้นเอกสารนัดหมายและงานวีซ่า ท่านละ 3,500 บาท เรียกเก็บและชาํระ

พรอ้มค่าทวัรง์วดสุดทา้ย 

 ค่าทิปพนักงานขบัรถ,ค่าทิปไกด์ทอ้งถ่ินและค่าทิปหวัหน้าทวัร ์เดินทางไป-กลบัพรอ้มคณะ ท่านละ 1,800 บาท เรียก

เก็บและชาํระพรอ้มคา่ทวัรง์วดสุดทา้ย 

 คา่น้ําด่ืมระหวา่งทวัร ์(ไมไ่ดแ้จกน้ําด่ืมระหวา่งทวัร)์  

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสัง่เพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซกัรีด หรือ

คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนโดยมิไดค้าดหมายหรือคา่อาหารท่ีไมไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 

 คา่ทาํใบอนุญาตท่ีกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว 

 คา่ประกนัภยัการเดินทางท่ีนอกเหนือจากรายการทวัร ์

การชาํระเงิน  

โอนเงินมดัจาํจาํนวน 20,000 บาท  เขา้บญัชีท่ีแจง้ไว ้ส่วนท่ีเหลือชาํระกอ่นวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั  

ชื่อบญัช ี นายวฒันา วริิยะกติติ    บญัชีออมทรพัย ์

- ธนาคารกสิกรไทย   สาขา ซอยจารุรตัน์    เลขท่ีบญัช ี071-2-80018-6  

- ธนาคารไทยพาณิชย ์  สาขา ซอยลาซาล    เลขท่ีบญัช ี221-2-20230-1  

เมื่อทาํการโอนเงินแลว้ กรุณาส่ง FAX ใบโอนเงินพรอ้มแจง้ช่ือ-นามสกุล อายุ (เพื่อใชใ้นการทาํประกนัการเดินทาง) และ

เบอรโ์ทรศพัทติ์ดต่อ พรอ้มระบุโปรแกรมทวัร ์มาท่ี 02-748-7330  

การจองจะมีผลสมบูรณ ์ก็ตอ่เม่ือมีการโอนเงินมดัจาํเรียบรอ้ยแลว้เทา่นั้น  
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การยกเลิก 

 หากมีการยกเลิกเกิน 45 วนัทาํการแต่ไม่เกิน 90 วนัทาํการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํค่าตัว๋โดยสารของ

ท่านน้ันๆ (เง่ือนไขคา่มดัจาํตามท่ีทางสายการบินเรียกเก็บ) 

 หากมีการยกเลิกน้อยกวา่ 45 วนัทาํการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํทั้งหมด 

 หากมีการยกเลิกน้อยกวา่ 15 วนัทาํการ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคา่ทวัรท์ั้งหมด 

 หากผูโ้ดยสารท่านใด ยื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนุมติั ผูโ้ดยสารตอ้งชาํระค่ามดัจาํ 20,000.- บาท และค่าวีซ่าตามท่ี

สถานทตูเรียกเก็บ 

 หากผูโ้ดยสารท่านใดวซ่ีาผ่านแลว้แจง้ยกเลิกกอ่นออกตัว๋โดยสารเคร่ืองบินบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่มดัจาํ  

 หากผูโ้ดยสารแจง้ยกเลิกการเดินทางหลงัจากออกตัว๋โดยสารแลว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคา่ทวัรท์ั้งหมด  

หมายเหต ุ 

 รายการอาจจะมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม เน่ืองจากความล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศ  

เหตุการณท์างการเมอืงและภยัธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคาํนึงถึงความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

 กรณีท่ีมีการเกิดภยัธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศท่ีผูเ้ดินทางกาํลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้ น

และมีเหตุทาํใหก้ารเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกาํหนดได ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน จนกว่าจะไดร้บั

การยนืยนัจากสายการบิน โรงแรม  หรือหน่วยงานจากต่างประเทศท่ีบริษัททวัรติ์ดต่อวา่สามารถคืนเงินได ้ 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบและชดเชยค่าเสียหาย เน่ืองจากภยัธรรมชาติ หรือเหตุการณ์จลาจลต่างๆ และอ่ืนๆ ท่ีมีเหตุทาํ

ใหไ้มส่ามารถเดินทางไป-กลบัไดต้ามกาํหนดการเดินทางของรายการทวัร ์ 

 บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง เน่ืองจากมีส่ิงผิดกฎหมายหรือส่ิงของหา้มนําเขา้

ประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถกูตอ้ง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเส่ือมเสีย  หรือดว้ยเหตุผลใดๆก็ตามท่ีกองตรวจคน

เขา้เมืองพิจารณาแลว้ ทางบริษัทฯไมอ่าจคืนเงินใหท่้านได ้ไมว่า่จาํนวนทั้งหมดหรือบางส่วน 

 บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบในกรณีท่ีสถานทตูงดออกวซ่ีา อนัสืบเน่ืองมาจากตวัผูโ้ดยสารเอง 

 บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาติ หรือ 

คนต่างดา้วท่ีพาํนักอยูใ่นประเทศไทย 

 บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบต่อกรณีเกิดการสญูเสีย, สญูหายของกระเป๋า และสมัภาระของผูโ้ดยสาร อนัเกิดจากสายการบิน 

ทางสายการบินผูใ้หบ้ริการจะเป็นผูร้ับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซ่ึงจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือ

เสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามท่ีสายการบินกําหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเท่ียวบินล่าชา้หรือยกเลิก

เท่ียวบิน 

 ในบางรายการทวัร ์ท่ีตอ้งมบิีนดว้ยสายการบินภายในประเทศ น้ําหนักของกระเป๋าอาจจะถกูกาํหนดใหต้ํา่กวา่มาตรฐาน

ได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัขอ้กาํหนดของแต่ละสายการบิน บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัภาระความรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยในน้ําหนัก

ส่วนท่ีเกิน 

 ท่านท่ีมีอาการ แพอ้าหาร, มีปัญหาดา้นสุขภาพหรือตอ้งมีการใชย้าเฉพาะ, รวมถึงท่านท่ีตอ้งการความช่วยเหลือและ

การดูแลเป็นพิเศษ อาทิ ท่านท่ีตอ้งใชว้ีลแชรต์ลอดการเดินทาง เป็นตน้ ขอใหแ้จง้ทางบริษัทฯ ใหท้ราบล่วงหน้าตั้งแต่

เร่ิมจองทวัร ์เน่ืองจากกฏทางดา้นการรกัษาความปลอดภยั  ดา้นโภชนาการ ดา้นการบิน และดา้นการบริการ อาจจะ

ไมไ่ดร้บัความสะดวกสาํหรบัผูท่ี้มีปัญหาขา้งตน้  
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 ในประเทศต่างๆ ในยุโรป มีการรณรงคเ์ร่ืองการงดสูบบุหร่ี บนรถโคช้, โรงแรม และสถานท่ีต่างๆ จะมีขอ้กาํหนดท่ี

ชดัเจนในเร่ืองการสบูบุหร่ี และมีสถานท่ีโดยเฉพาะสาํหรบัผูส้บูบุหร่ี ทั้งน้ีเน่ืองจากสุขภาพของคนส่วนรวม 

 กรณีท่ีท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ท่ีต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 

(Wheelchair), เด็ก, และผูสู้งอายุ มีโรคประจาํตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่โมง

ติดต่อกนั ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ 

หวัหน้าทวัรม์คีวามจาํเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั้งหมด 

 การจดัโปรแกรมทวัร ์เป็นการกาํหนดตลอดทั้งปี หรือกาํหนดล่วงหน้าค่อนขา้งนาน หากวนัเดินทางดงักล่าวตรงกบัวนัท่ี

สถานท่ีเขา้ชมน้ันๆ ปิดทาํการ หรือ ปิดโดยมิไดแ้จง้ล่วงหน้า หรือ การเปิดรบัจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวนัท่ีคณะจะ

เขา้ชมไม่สามารถจองผ่านระบบดงักล่าวได ้ทางบริษัทฯ จะสลบัรายการเพ่ือใหท่้านไดเ้ขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวใหไ้ด ้หรือ 

คืนเงินคา่เขา้ชมน้ัน ๆ ตามเง่ือนไขราคาท่ีไดร้บัจากทาง บริษัท supplier ประเทศน้ันๆ แต่หากมีการล่าชา้ หรือ เหตุหน่ึง

เหตุใดในระหวา่งการเดินทาง เป็นผลทาํใหท่้านไมส่ามารถเขา้ชมสถานท่ีดงักล่าวได ้ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ 

ใหแ้กท่่าน เน่ืองจากไดช้าํระคา่ Reservation Fee ไปแลว้  

 หากชว่งท่ีเดินทางเป็นช่วงอีสเตอร,์ คริสมาสตห์รือปีใหม่ ซ่ึงเป็นช่วงวนัหยุดของชาวยุโรป รา้นคา้ปิดเป็นส่วนใหญ่ ดงัน้ัน

ขอใหพิ้จารณากอ่นการจองทวัร ์

ขอ้มูลเพ่ิมเตมิเร่ืองโรงแรมท่ีพกั 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจทาํใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั และบางโรงแรม

อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 เตยีงเด่ียว แตอ่าจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสริม หรืออาจจะตอ้งแยก

เป็น 1 หอ้งคู่และ 1 หอ้งเด่ียว กรณีที่มา 3 ท่าน  

2. โรงแรมในยุโรปส่วนใหญ่อาจจะไมม่เีคร่ืองปรบัอากาศเน่ืองจากอยูใ่นแถบท่ีมีอุณหภมูิตํา่  

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพือ่ใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตั และไม่มี

อ่างอาบน้ํา ซ่ึงขึ้ นอยูก่บัการออกแบบของแต่ละโรงแรมน้ันๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 

เอกสารในการขอย่ืนวีซ่าเชงเกน้ (สวิตเซอรแ์ลนด)์ใชเ้วลาพิจารณาโดยรวม 15 วนั 

- ผูย้ืน่คาํรอ้งตอ้งแสดงตวัและสแกนน้ิวมือ ณ วนันดัหมายยืน่คาํรอ้งที่ศูนยย์ืน่ 

- วนั/เวลานดัหมายเป็นไปตามกฏของสถานทูตและศนูยย์ืน่ 

- รูปถ่ายหากไม่ไดม้าตรฐาน ตอ้งทาํการถ่ายใหม่ท่ีศูนยย์ื่น โดยผูย้ื่นคาํรอ้งตอ้งชาํระเงินค่าถ่ายรูปดว้ยตนเอง 

- การถ่ายสาํเนาเอกสารใดๆ ผูย้ืน่คาํรอ้งชาํระเงินดว้ยตนเอง 

- ผูย้ืน่คาํรอ้ง กรุณาสง่สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทางท่ีเป็นปัจจุบนัท่ีสุด พรอ้มกรอกขอ้มูลเบ้ืองตน้สาํหรบัเพ่ือใชใ้นการ

ทาํนัดหมาย กรุณากรอกขอ้มูลตามความเป็นจริง พรอ้มเบอรโ์ทร.ที่สามารถติดต่อได ้ไม่ควรใชเ้บอรโ์ทร.ผูแ้ทน 

ยกเวน้ ผูย้ืน่คาํรอ้งสูงอายมุากๆ หรือเด็กเล็กมากๆ 

- เอกสารตน้ฉบบัที่เป็นภาษาไทย อาทิ สาํเนาหนงัสือรบัรองบริษัท / กิจการรา้นคา้, สาํเนาทะเบียนบา้น (กรณีเด็ก), 

สาํเนาสูตบิตัร (กรณีผูท้ี่อายุต ํา่กว่า 20 ปี), สาํเนาทะเบียนสมรส, สาํเนาทะเบียนหยา่, สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ, สาํเนาใบ
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เปล่ียนนามสกุล จะตอ้งถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะบริการท่าน ยกเวน้ สาํเนาหนังสือสญัญาซ้ือ

ขาย/สญัญากู/้สญัญาอาชีพพิเศษท่ีมีเน้ือหาระบุเจาะจง กรุณาใชบ้ริการศูนยก์ารแปลภาษาอังกฤษ เพื่อหลีกเล่ียง

ความผิดพลาดในดา้นงานแปล ค่าใชจ้า่ยผูย้ืน่คาํรอ้งจะตอ้งชาํระดว้ยตนเอง 

o หนงัสือเดินทางมีอายุไม่ต ํา่กว่า 6 เดือน  

o โดยนับวนัเร่ิมเดินทางเป็นหลกั หากนับแลว้เกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางน้ีสามารถใชไ้ด ้แต่หากนับแลว้ตํา่กวา่ 6 เดือน ผู้

เดินทางจะตอ้งไปยืน่คาํรอ้งขอทาํหนังสือเดินทางเล่มใหมท่ี่กองหนังสือเดินทาง  

o หนา้หนังสือเดินทางจะตอ้งมีหน้าวา่งสาํหรบัวซ่ีาอย่างนอ้ยไมต่ํา่กวา่ 3 หน้า   

o หากท่านเปล่ียนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าใหด้ว้ยเน่ืองจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็น

ประโยชน์อยา่งยิง่ในการยืน่คาํรอ้งขอวซ่ีา  

o ท่านท่ีมีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จําเป็นต้องส่งใหก้ับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่

รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางน้ันๆ  

o รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จาํนวน 2 รูป เนน้ขนาดใบหนา้  

- ฉากหลงัสีขาวเท่าน้ัน เน่ืองจากสถานทตูจะตอ้งสแกนรูปลงบนวีซ่า (ไม่ควร

สวมเส้ือสีขาว)   

- รปูถ่ายหน้าตรงหา้มใส่แวน่, หา้มคาดผมและหา้มใส่หมวกหรือเครื่องประดบั 

บดบงัหนา้ตา, หา้มใส่คอนแท็กเลนสช์นิดสีหรือบ๊ิกอายส ์** 

o สาํเนาทะเบียนบา้น และสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

- กรณีเป็นเด็ก อายุต ํา่กว่า 20 ปี  

- ใชส้าํเนาสติูบตัร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ  

- หากเด็กอายุน้อยกวา่ 20 ปี และยงัศึกษาอยู่ถึงแมม้ีบตัรประชาชนแลว้ ทางสถานทตูขอสาํเนาสติูบตัรดว้ยและกรุณา

แนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

o หมายเลขโทรศพัทท่ี์สามารถตดิตอ่ไดท้ั้งเบอรท่ี์ทาํงาน, เบอรบ์า้นและเบอรมื์อถือ  

o สาํเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านท่ีสมรสแลว้  

o สาํเนาใบเปล่ียนชื่อ กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนช่ือ 

o สาํเนาใบเปล่ียนนามสกุล กรณีท่านท่ีมีการเปล่ียนนามสกุล 

o สาํเนาใบหยา่ กรณีท่านท่ีหยา่แลว้  
o หนงัสือรบัรองการทาํงาน หรือเอกสารบ่งช้ีการมีอาชีพและมีรายไดข้องผูเ้ดินทาง 

- กรณีลกูจา้ง ใชใ้บรบัรองการทาํงานของบริษัทท่ีทาํงานอยูเ่ป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน (ตวัจริง) โดยมีรายละเอียดการ

เขา้ทาํงาน, อตัราเงินเดือน, ตําแหน่งงาน และระบุวนัลางานหรือระบุวนัท่ีเดินทางอย่างชดัเจน (หนังสือรบัรองการ

ทาํงานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวนัยืน่วซ่ีา) 

- กรณีมีอาชีพรบัราชการ ใชห้นังสือรบัรองการทาํงานจะตอ้งคดัเป็นภาษาองักฤษเท่าน้ัน (ตวัจริง) โดยระบุตาํแหน่ง, 

อตัราเงินเดือนในปัจจุบนั, วนัเดือนปีท่ีเร่ิมทํางานกบัหน่วยงาน หรือ องคก์ร พรอ้มใบลาและ สาํเนาบตัรประจาํตัว

ราชการ 1 ชุด (หนังสือรบัรองการทาํงานออกมาไมเ่กิน 1 เดือนนับจากวนัยืน่วซ่ีา) 
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- กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใชส้าํเนาทะเบียนการคา้ หรือ สาํเนากรมพฒันาธุรกิจการคา้ หรือ สาํเนาหนังสือรับรอง

ความเป็นเจา้ของกิจการ โดยจะตอ้งคดัมาไมต่ํา่กวา่ 3 เดือน พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

- กรณีทา่นท่ีเป็นแม่บา้น   

 หากไมม่ีอาชีพหรือเป็นแมบ่า้น ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงินของสามี พรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบียนสมรส 

 หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใชเ้อกสารการทาํงานและการเงินของสามี พรอ้ม แสดงสาํเนาทะเบียนสมรสพรอ้มแสดง

สาํเนาสติูบตัรบุตร ทั้งน้ีเพ่ือแสดงความสมัพนัธก์ารเป็นสามี-ภรรยา หากไม่มีบุตรดว้ยกนั ควรคดัหนังสือช้ีแจงเก่ียวกบั

ความสมัพนัธก์ารเป็นสามี-ภรรยากนั โดยมิไดจ้ดทะเบียน     

- กรณีท่านท่ีว่างงาน / ไม่มีรายได ้จะตอ้งมีผูส้นับสนุนค่าใชจ้่าย พรอ้มแสดงหลักฐานการทํางานและหลักฐาน

ทางดา้นการเงินของผูร้ับรอง พรอ้มช้ีแจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อกัษร ชี้ แจงการรับรองค่าใชจ้่าย

ใหแ้ก่ผูเ้ดินทางพรอ้มแสดงความสัมพนัธ์ โดยเบ้ืองตน้ ควรมีความสัมพนัธ์ใกลช้ิด หรือญาติใกลช้ิด   (กรณีน้ีหาก

ความสมัพนัธไ์มส่ามารถสืบได ้หรือไมเ่ป็นความจริง ท่านอาจถกูปฏิเสธการยืน่คาํรอ้งขอวซ่ีาน้ี)   

- กรณีเป็นเด็กนกัเรียนและนกัศึกษา 
- ใชห้นังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน เป็น

ภาษาองักฤษ (ฉบบัจริง)  (หนังสือรบัรองการเรียนออกมาไมเ่กิน 1 เดือนนับจากวนัยืน่วซ่ีา) 

o หลกัฐานการเงิน   

-  สเตทเมน้ทจ์ากธนาคารบัญชีเงินฝากออมทรพัยส์่วนตวั ขอยอ้นหลัง 6 เดือน และอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันท่ีสุด

หรือไมต่ํา่กวา่ 15 วนันับจากวนันัดหมายยืน่วซ่ีา พรอ้มสาํเนาหน้าบญัชีหน้าแรกท่ีมีชื่อเจา้ของบญัชี 

- กรณีมีเงินฝากในบญัชีน้อยเกินไปใน 1 เล่มหรือ 1 บญัชี กรุณาแสดงสําเนาสมุดบญัชีอ่ืนแนบดว้ยหรือ statement 

บญัชีอ่ืนร่วมดว้ย อาทิ เชน่ บญัชีเงินฝากประจาํ เป็นตน้ 

- กรณีรับรองค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครัว ตอ้งขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทําจดหมายรับรอง

ค่าใชจ้่ายใหบุ้คคลในครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษพรอ้มระบุความสัมพันธ์เพ่ือช้ีแจงต่อสถานทูตอีก 1 ฉบับดว้ย  

โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะตอ้งมีสาํเนาสมุดบญัชีการเงินส่วนตัวประกอบดว้ยแมว้่าจะจดทะเบียนสมรสแลว้ก็ตาม 

หากมีการเงินในบญัชีน้อย ฝ่ายท่ีมีการเงินมากกวา่ตอ้งขอหนังสือรบัรองจากธนาคาร 1 ฉบบั และทาํจดหมายรบัรอง

ค่าใชจ้า่ยพรอ้มระบุชื่อและความสมัพนัธช์ี้ แจงต่อสถานทตูเป็นลายลกัษณอ์กัษรดว้ย 

*** สถานทูตไม่รบับญัชีกระแสรายวนัทุกกรณี *** ทั้งน้ีเพ่ือแสดงใหเ้ห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอท่ีจะ

ครอบคลมุกบัค่าใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไม่เดอืดรอ้นเม่ือกลบัสูภู่มิลาํเนา 

o กรณีเด็กอายุต ํา่กว่า 20 ปี (กรณีไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หยา่รา้ง)  

- จะตอ้งมีใบอนุญาตจากผูป้กครองทั้งบิดาและมารดา 
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะตอ้งมีใบรบัรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป

ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดีชดเชยคา่เสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้ นโดย

คดัฉบบัจริงจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ

แนบดว้ย พรอ้มทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพือ่รบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดาจะตอ้งมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะตอ้งคัดจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ้า่ยพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยนิดีชดเชยคา่เสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้ นโดย
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คดัฉบบัจริงจากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ

แนบดว้ย พรอ้มทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพือ่รบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- หากเด็กไม่ไดเ้ดินทางทั้งกบับิดาและมารดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมใหบุ้ตรเดินทางไปต่างประเทศกบั
มารดาโดยมีการรบัรองค่าใชจ้่ายพรอ้มแจง้ความสมัพนัธแ์ละยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึนโดยคดัฉบบัจริง

จากอาํเภอตน้สงักดัเป็นภาษาองักฤษ หรือหากไดม้าเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษแนบดว้ย 

พรอ้มทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพ่ือรบัรองแกบุ่ตรดว้ย 

- กรณีเด็กท่ีบิดา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสาํเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผูดู้แล
บุตร พรอ้มฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษ 

***  การบิดเบือนขอ้เท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงบัมิใหเ้ดินทางเขา้ประเทศในกลุ่มเชงเกน้เป็นการถาวร และ

ถึงแมว้า่ท่านจะถกูปฏิเสธวซ่ีา สถานทตูไม่คืนค่าธรรมเนียมท่ีไดช้าํระไปแลว้และหากตอ้งการขอยื่นคาํรอ้งใหมก็่ตอ้ง

ชาํระคา่ธรรมเนียมใหมทุ่กครั้ง 

*** หากสถานทตูมกีารสุ่มเรียกสมัภาษณบ์างท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสมัภาษณต์ามนัดหมาย

และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ จะส่งเจา้หน้าท่ีไปอาํนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหาก

สถานทตูขอเอกสารเพิม่เติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจดัส่งเอกสารดงักล่าวเชน่กนั 

***  กรณีท่ีท่านยกเลิกการเดินทางภายหลงัจากการไดว้ซ่ีาแลว้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้สถานทตู ยกเลิกวีซ่า

ของท่าน เน่ืองจากการขอวซ่ีาในแต่ละประเทศจะถกูบนัทึกไวเ้ป็นสถิติในนามของบริษัทฯ 

***  เม่ือท่านไดช้าํระเงินค่ามดัจาํหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชาํระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชาํระโดยตรงกบัทาง

บริษัทฯ จะขอถือวา่ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯท่ีไดร้ะบุไวโ้ดยทั้งหมด 

**  กรณีมีการขอใชห้นังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านตอ้งแจง้ความจาํนงแก่บริษัททัวร์ใหท้ราบล่วงหน้า แต่

หากกรณีท่านท่ีตอ้งใชห้นังสือเดินทางก่อนกาํหนดวนัยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนําหนังสือเดินทางมาแสดงไดท้นั 

ท่านน้ันจะตอ้งมายืน่เด่ียวและแสดงตวัท่ีสถานทตูตามกาํหนดการของสถานทตูเชน่เดียวกนั  ** 

*** ทางสถานทูตจะรบัพิจารณาเฉพาะท่านท่ีมีเอกสารพรอ้มและมีความประสงคท่ี์จะเดินทางไปท่องเท่ียวยงัประเทศ

ตามท่ีระบุเท่าน้ัน การปฏิเสธวซ่ีาอนัเน่ืองมาจากหลกัฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวตัถุประสงคใ์นการยื่นขอวี

ซ่าท่องเท่ียว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงิน โดยจะหกัค่าใชจ้่ายท่ีเกิดข้ึนจริงและจะคืนใหท่้านหลงัจากทวัร์

ออกเดินทางภายใน 20 วนั โปรแกรมการเดินทางอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีจะคาํนึงถึงประโยชน์

และความปลอดภยัของผูเ้ดินทางเป็นหลกั                   
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เอิรธ์ แทรเวล  แอนด ์ออรแ์กนไนซเ์ซอร ์(ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี11/06694) 

793 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 

โทร. 02 361 2955   แฟกซ ์ 02 748 7330   Hotline:   086 344 4221 / 081 407 7387 เล็ก   

Email:      info@earththaitravel.com     Website: www.earththaitravel.com 

 

แผนท่ีบา้นเอิรธ์    ท่านสามารถโหลดแผนท่ีจาก www.earththaitravel.com 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางเฟสบุคแบบง่ายๆ 

1.พิมพ ์เอิรธ์ แทรเวล หรือเขา้ท่ี WWW.FACEBOOK.COM/EARTHTRAVEL793 

2.รว่มกด ท่ีหน้าแฟนเพจ  

3.รบัขอ้มลูขา่วท่องเท่ียว แพคเกจทวัรต่์างประเทศ ตัว๋เคร่ืองบินราคาพิเศษ 

********************************************* 

ตดิตามข่าวสาร เอิรธ์ แทรเวล ทางไลนแ์บบง่ายๆ 

Line ID : @earthtravel (มี @ขา้งหนา้)  

หรือ สแกน QR Code (http://goo.gl/Eqi9vh)  

 


