
นําท�านเดินทางสู�ประเทศสวิตเซอร�แลนด� เท่ียวลูเซิร�น (Lucerne) เมืองยอดนิยม พาเท่ียวกรุงเบิร�น (Bern) 

เมืองหลวงท่ีได�รับการขึ้นทะเบียนเป�นเมืองมรดกโลก ถ�ายรูปกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาท

โบราณอายุกว�า 800 ป� ท่ีเมืองมองเรอซ� เท่ียวชมเมืองเวเว�ย� (Vevey) เมืองท่ีได�ชื่อว�าเป�น “ไข�มุกแห�งริเวียร� าส

วิส” ตามรอยท่ีประทับของสมเด็จย�า ณ เมื องโลซานน� (Lausanne) ถ�ายรู ปกับ น้ําพุเจทโด ณ กรุงเจนีวา 

***พิชิต 2 เขา, ยอดเขาทิตลิส และ เขาจุงเฟรา *** 
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SWISS TITLIS & JUNGFRAU  
7 วนั 4 คนื โดยสายการบนิกาตาร ์ (QR)    

กาํหนดวนัเดนิทาง:  ปี 2560 
พฤศจกิายน : 18 – 24 
ธนัวาคม : 9 – 15  

49,900.- 
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วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีAยง คํAา โรงแรมทีAพกั 
หรอืเทยีบเทา่

1 กรงุเทพฯ – โดฮา ✈ ✈ ✈

2 โดฮา – ซรูคิ – โบสถฟ์รอมนุสเตอร์ ✈ ✈ O
HOTEL GEROLDSWIL 
SWISS QUALITY

3
ซรูคิ – ลเูซริน์ – แองเกิ<ลเบริก์ – ยอดเขาทติลสิ –  

อนิเทอลาเกน 
O X O CITY OBERLAND

4 อนิเทอลาเกน – เขาจงุเฟรา –เบริน์ O O O HOLIDAY INN WEST

5 เบริน์ – เวเวย่ ์– มองเทรอซ ์– โลซานน์ O O O
NOVOTEL LAUSANNE 
BUSSIGNY

6 โลซานน ์– เจนวีา – สนามบนิ O X ✈

7 โดฮา – กรงุเทพฯ ✈ ✈ ✈

วนัแรกของการเดนิทาง   กรงุเทพฯ – โดฮา

22.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอร์

สายการบนิ กาตาร ์ แอร์ เวย ์ ประต ู 8 แถว Q พบเจา้หนา้ทีKคอยอํานวยความ

สะดวก

วนัทีAสองของการเดนิทาง     โดฮา – ซูรคิ – โบสถฟ์รอมนุสเตอร์

01.35 
น.

ออกเดนิทางโดยสายการบนิกาตาร ์แอรเ์วย ์เทีKยวบนิทีK QR 837

04.45 
น.

เดนิทางถงึ สนามบนิโดฮา นําทา่นเปลีAยนเครืAองเพืAอเดนิทางตอ่

08.55 
น.

ออกเดนิทางสูป่ระเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ เทีKยวบนิทีK QR 095

13.25 
น.

เดนิทางถงึสนามบนิซูรคิ  (เวลาทอ้งถิKนชา้กวา่ประเทศไทย 6 ชัKวโมง) หลงัผา่น

พธิีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนั<นนําท่านเดนิทางเทีKยวเมอืงซูรคิ 

(Zurich) เมอืงทีKใหญ่ทีKสดุในประเทศ นําท่านถา่ยรูปกับโบสถฟ์รอมุ นสเตอร ์

(Fraumunster abbey) สรา้งขึ<นในปี  ค.ศ. 853 โดยกษัตรยิ์ เยอรมนัหลยุส ์ ใช ้

เป็นสํานักแมช่ทีีKมกีลุม่หญงิสาวชนชั <นสงูจากทางตอนใตข้องเยอรมันอาศัยอยู ่ นํา

ทา่นสูจ่ตัรุสัปาราเดพลาทซ ์(Paradeplatz) เป็นจัตรัุสเกา่แกท่ีKมมีาตั <งแตส่มยั

ศตวรรษทีK 17 ปัจจบุนัเป็นชมุทางรถรางทีKสําคญัของเมอืงและยงัเป็นศนูยก์ลางการ

คา้ของยา่นธรุกจิ ธนาคาร สถาบนัการเงนิทีKใหญท่ีKสดุในประเทศ

ระยะทาง 37 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 40 นาท ี

คํAา รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

นําคณะเขา้สูท่ีKพัก โรงแรม HOTEL GEROLDSWIL SWISS QUALITY หรอืเทยีบเทา่

วนัทีAสามของการเดนิทาง       ซูรคิ – ลเูซริน์ – แองเกิNลเบริก์ – ยอดเขาทติลสิ – อนิเทอลาเกน 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
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เดนิทางสู ่เมอืงลเูซริ ์ น (Lucerne) เมอืงทอ่งเทีKยวยอดนยิมอนัดบัหนึKงของสวติ

เซอรแ์ลนด ์ ทีKถกูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขนุเขา จากนั<นพาทา่นชมสงิโตหนิ

แกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ทีKแกะสลกับนผาหนิธรรมชาต ิ เพืKอเป็น

อนุสรณ์รําลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหารสวสิทีKเกดิจากการปฏวิัตใิน

ฝรัKงเศสเมืKอปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge)    ซึKงมคีวาม

ยาวถงึ 204 เมตร ทอดขา้มผา่นแมนํ่ Nารอยส ์(Reuss River)          อนังดงามซึKง

เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืงลูเซริน์ เป็นสะพานไมท้ีKมหีลังคาทีKเกา่แกท่ีKสดุใน

ยโุรป สรา้งขึ<นเมืKอปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคาคลมุสะพานมภีาพวาดประวตัศิาสตร์

ของชาวสวสิ ตลอดแนวสะพาน  จากนั<นใหท้า่นไดอ้สิระเลอืกซื<อสนิคา้ของสวสิ เชน่ 

ชอ็คโกแลต, เครืKองหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีKหอ้ดงั อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag 

Heuer เป็นตน้ 

ระยะทาง 61 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.15 ชม. 

เทีAยง อสิระอาหารกลางวนั

บา่ย จากนั<นเดนิทางเขา้สูห่มูบ่า้น   แองเกิNลเบริก์ (Engelberg) ซึKงตั <งอยูเ่ชงิขนุเขาทีK

สวยงามมรีะดบัอกีแหง่หนึKงของเทอืกเขาแอลป์  ผา่นเสน้ทางไฮไลทข์องสวติเซอร์

แลนด ์ และววิทวิทัศนส์วยงามของทุง่หญา้ตดักบัหมิะอนัขาวโพลนปกคลมุยอดเขา 

นําทา่นขึNนกระเชา้ลอยฟ้าทนัสมยัระบบใหมล่า่สดุหมนุ 360 องศา รอบตวั

เอง ชมทั ศนียภาพอันตระการตาไดร้อบทศิทางตามเสน้ทางขึ<นสูย่อดเขาทติลสิ 

(Titlis) เขา้ชมถํ Nานํ Nาแข็ง (Ice Grotto)ทีKไมเ่คยละลาย  เชญิเพลดิเพลิ น

สนุกสนานกบัการเลน่หมิะบนลานสก ีสดุแสนประทบัใจเป็นอยา่งยิKง ชมทวิทศันข์อง

ยอดเขาตา่งๆ ทีKปกคลมุไปดว้ยหมิะอนัขาวโพลนสรา้งความงดงามใหก้บัขนุเขาเป็น

อนัมาก นําทา่นลงจากเขาเพืKอเดนิทางเมอืงอนิเทอรล์าเกน (Interlaken) เป็น

เมอืงทีKตั <งอยูร่ะหว่าง ทะเลสาบทนู (Lake Thun) และทะเลสาบเบรยีนซ ์

(Lake Brienz) อสิระใหท้่านไดส้ัมผัสบรรยากาศและธรรมชาตแิบบสวติเซอร์

แลนดใ์นเมอืงเล็กๆ  

ระยะทาง 52 กม.ใช ้
เวลาประมาณ 1 

ช.ม. 

ระยะทาง 85 กม.ใช ้
เวลาประมาณ   

1.45 ช.ม. 

คํAา รับประทานอาหารคํKา ณ ภตัตาคารอาหารพื<นเมอืง 

นําคณะเขา้สูท่ีKพัก โรงแรม CITY OBERLAND หรอืเทยีบเทา่

วนัทีAส ีAของการเดนิทาง    อนิเทอลาเกน – เขาจงุเฟรา – เบริน์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

ออกเดนิทางสู ่เมอืงกรนิเดอวาลด ์(Grindelwald) เมอืงตากอากาศทีKสวยงาม

และยงัเป็นทีKตั <งสถานรีถไฟขึ<นสู ่ ยอดเขาจงุเฟรา (Jungfrau) เเละเมืKอปี คศ.

2001 องค์การยูเนสโกประกาศใหย้อดเขาจุงเฟรา เป็นพื<นทีKมรดกโลกทาง

ธรรมชาตแิหง่แรกของยโุรป นําคณะนัKงรถไฟทอ่งเทีKยวธรรมชาต ิขึ<นพชิติยอดเขา

จงุเฟราทีKมคีวามสงูกวา่ระดบันํ<าทะเลถงึ 11,333 ฟตุหรอื 3,454 เมตร ระหวา่งเสน้

ทางขึ<นสูย่อดเขาทา่นจะไดผ้่านชมธารนํ<าแข็งทีKมขีนาดใหญ่จนถงึ สถานรีถไฟ

จงุเฟรายอรค์ (Jungfraujoch) สถานรีถไฟทีAอยูส่งูทีAสดุในยุโรป (Top of 

Europe) เขา้ชมถํ Nานํ Nาแข็ง (Ice Palace) ทีKแกะสลกัใหส้วยงาม อยูใ่ตธ้ารนํ<า

แข็งลกึถงึ 30 เมตร 

ระยะทาง 20 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 30 นาที

เทีAยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพื<นเมอืง
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บริษัท ชิล สแควร� ทราเวล จํากัด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเท่ียว เลขท่ี 11/07092 ☎  ติดต�อ Call Center: 02-886-8518, 
094-545-3095, 094-545-3096 หรือ 081565-7773 // LINE ไอดี: @chill.co.th หรือคล้ิกท่ี: http://goo.gl/tnAlZ2  (หน�า �  จาก � )3 11

http://goo.gl/tnAlZ2


บา่ย พาท่านชมววิทีKลานสฟิงซ ์ (Sphinx Terrace) จุดชมววิทีKสงูทีKสดุในยุโรป      

ทีKระดบัความสงูถงึ 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลทีKถงึชายแดนสวสิ 

สมัผัสกบัภาพของธารนํ<าแข็ง Aletsch Glacier ทีKยาวทีKสดุในเทอืกเขาแอลป์ 

ยาวถงึ 22 ก.ม.และหนาถงึ 700 เมตร โดยไมเ่คยละลาย อสิระใหท้า่นได ้

สนุกสนานกบัการถา่ยรปู เลน่หมิะบนยอดเขาและเพลดิเพลนิกบักจิกรรมบนยอด

เขาและทีKไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการ์ดโดยทีKทําการไปรษณียท์ีKสูงทีKสุดใน

ยุโรป นําคณะเดนิทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซํ<าเสน้ทางเดมิ ใหท้่านไดช้มววิ

ทวิทัศน์ทีKสวยงามและแตกต่างกันจนถงึ สถานรีถไฟเมอืงลาวทเ์ทอบรุน

เนนิ(Lauterbrunnen) จากนั<นนําทา่นเดนิทางตอ่สูก่รงุเบริน์ (Bern) ซึKงได ้

รับการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมอืงมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจา

กนี<เบริน์ยงัถกูจัดอนัดบัอยูใ่น    1 ใน 10 ของเมอืงทีKมคีณุภาพชวีติที Kดที ีAสดุของ

โลกในปี ค.ศ.2010 นําท่านชมบอ่หมสีนีํ Nาตาล (Bear Park) สตัวท์ีKเป็น

สญัลกัษณข์องกรงุเบริน์ นําทา่น  ชมมารก์าสเซ ยา่นเมอืงเกา่ ปัจจบุนัเต็มไป

ดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบตูคิ เป็นยา่นทีKปลอดรถยนต ์ จงึเหมาะกบัการเดนิเทีKยวชม

อาคารเกา่ อาย ุ 200-300 ปี นําทา่นลดัเลาะชม ถนนจงุเคอร์นกาสเซ ถนนทีKมี

ระดบัสงูสดุของเมอืงนี< ถนนกรมักาสเซ ซึKงเต็มไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขาย

ของเกา่ในอาคารโบราณ ชมนาฬกิาไซท้ ์ คล็อคเคน่ทรมั อาย ุ 800 ปี ทีKม ี

“โชว”์ ใหด้ทูกุๆชัKวโมงในการตบีอกเวลาแตล่ะครั <ง นําทา่นแวะถา่ยรปูกบัโบสถ ์

Munster สิKงกอ่สรา้งทางศาสนาทีKใหญท่ีKสดุในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ ถกูสรา้ง

ขึ<นในปี ค.ศ. 1421 ประตจูะมภีาพทีKบรรยายถงึการตดัสนิครั <งสดุทา้ยของพระเจา้  

ระยะทาง 56 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม.

คํAา รับประทานอาหารคํKา ณ ภตัตาคารอาหารจนี

นําคณะเขา้สูท่ีKพัก โรงแรม HOLIDAY INN WEST หรอืเทยีบเทา่ 

วนัทีAหา้ของการเดนิทาง    เบริน์ – เวเวย่ ์– มองเทรอซ ์– โลซานน ์

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนั<นเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศสูเ่มอืงเวเวย่ ์ (Vevey) คอืเมอืงทีKตั <งอยูใ่น

รัฐโว ของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยตวัเมอืงตั <งอยูบ่นชายฝัKงทางตอนเหนอืของ

ทะเลสาบเจนีวา ต่างก็ขนานนามใหเ้มอืงเวเว่ย ์ เป็น "ไขมุ่กแห่งรเิวยีร่าส

วสิ" (Pearls of the Swiss Riviera) ทีKแมแ้ตศ่ลิปินตลกชื Kอดงัแหง่ฮอลลวีูด้ 

“ชาล ี แชปลนิ” ยงัหลงไหลและไดอ้าศยัอยูท่ีKเมอืงนี<ในบั <นปลายชวีติ นําทา่นชม

เมอืงและถา่ยรปูคูก่บัรปูปั<นชาล ี แชปลนิ (Charlie Chaplin's statue) ตั <งบรเิวณ

ดา้นหนา้ Food Museum โดยทีKมซี ้อมขนาดยกัษ์ตั <งอยูใ่นทะเลสาบ ทําใหม้กีาร

กลา่วตดิตลกกนัวา่เป็นรปูปั<นชาล ีแชปลนิกําลงัหวิ นําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงมองเท

รอซ ์(Montreux)  เมอืงตากอากาศที Kตั <งอยูร่มิทะเลสาบเจนวีา ไดช้ืKอวา่รเิวยีรา่

ของสวสิ ชมความสวยงามของทวิทศัน ์บา้นเรอืน รมิทะเลสาบ  นําทา่นถ่ ายรปู

กบัปราสาทชลิยอง(ดา้นนอก)(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายกุวา่ 

800 ปี สรา้งขึ<นบนเกาะหนิรมิทะเลสาบเจนวีา  ตั <งแตย่คุโรมนัเรอืงอํานาจโดย

ราชวงศ ์SAVOY

ระยะทาง 85 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1.30 ชม. 

ระยะทาง 10 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 20 นาที

เทีAยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพื<นเมอืง
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(รา้นคา้ในยโุรปสว่นใหญจ่ะปิดทาํการในวนัอาทติย,์ ขอสงวนสทิธิUการยา้ยเมอืงทีAเขา้พกั เชน่ กรณีที่

เมอืงน ัNนมกีารจดังาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเขา้พกัเมอืงทีAใกลเ้คียงแทน และ โปรแกรมอาจมกีารปรบั

เปลีAยนตามความเหมาะสม) 

บา่ย จากนั<นนําทา่นเดนิทางสูเ่มอืงโลซานน ์ (Lausanne) ซึKงตั <งอยูต่อนเหนอืของ

ทะเลสาบเจนวีา เมอืงโลซานนนั์บไดว้า่เป็นเมอืงทีKมเีสน่หโ์ดยธรรมชาตมิากทีKสดุ

เมอืงหนึKงของสวติเซอรแ์ลนด ์มปีระวตัศิาสตรอ์นัยาวนานมาตั <งแตศ่ตวรรษทีK 4 ใน

สมัยทีKชาวโรมันมาตั <งหลักแหล่งอยูบ่รเิวณรมิฝัKงทะเลสาบทีKนีK เมอืงโลซานน์มี

ความสวยงามโดยธรรมชาต ิทวิทศันท์ีKสวยงาม และอากาศทีKปราศจากมลพษิ จงึ

ดงึดดูนักทอ่งเทีKยวจากทัKวโลกใหม้าพักผอ่นตากอากาศทีKนีK เมอืงนี<ยงัเป็นเมอืงทีKมี

ความสําคัญสําหรับชาวไทยเนืKองจากเป็นเมอืงทีKเคยเป็นทีKประทับของสมเด็จย่า 

นําทา่นชม สวนสาธารณะทีAมรีปูปัNนลงิ 3 ตวั ปิดห ูปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถาน

ทีKทรงโปรดของในหลวงเมืKอทรงพระเยาว ์ และถา่ยรปูกบั ศาลาไทย ทีKรัฐบาล

ไทยสง่ไปตั <งในสวนสาธารณะของเมอืงโลซานน ์

ระยะทาง 30 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 45 นาท ี

คํAา รับประทานอาหารคํKา ณ ภตัตาคาร อาหารจนี

นําคณะเขา้สูท่ีKพักเมอืง NOVOTEL LAUSANNE BUSSIGNY หรอืเทยีบเทา่

วนัทีAหกของการเดนิทาง    โลซานน ์– เจนวีา – สนามบนิ    

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม

จากนั<นนําทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงเจนวีา นําชมเมอืงทีKเป็นศูนยก์ลางการประชมุ

นานาชาต ิ เมอืงทีKตั <งองคก์ารสากลระดบัโลก อาท ิ องคก์ารการคา้โลก, กาชาด

สากล, แรงงานสากล ฯลฯ นําทา่นถา่ยรปูกบั นํ Nาพเุจทโด ทีKฉีดสายนํ<าพุง่สงูขึ<น

ไปในอากาศถงึ 390 ฟตุ (เปิดเฉพาะวนัอากาศด)ี และถา่ยรปูกบั นาฬกิาดอกไม ้

สัญลักษณ์ทีKสําคัญของเมอืงเจนีวา และนําท่านเดนิเขา้สูเ่ขตเมอืงเกา่ (Old 

Town ) ของกรุ งเจนีวา เป็นทีKตั <งของวหิารเซนตปิ์แอร  ์ (St. Pierre 

Cathedral) อาคารทางศาสนาทีKมคีวามสําคญัมากเป็นอนัดบัตน้ๆของกรงุเจนวีา 

วหิารเซนตปิ์แอรเ์ป็นวหิารนกิายโปรเตสแตนตท์ีKมคีวามสําคัญทางประวัตศิาสตรท์ี่

ยอ้นกลบัไปในชว่งระหวา่งศตวรรษ 8 -10 ปัจจบุนัวหิารไดก้ลายเป็น 1 ใน 82 สิKง

ปลกูสรา้งทีKเป็นแหลง่มรดกสําคญัของชาตสิวติเซอรแ์ลนด ์ ใหท้า่นอสิระเลอืกซื<อ

สนิคา้ตามอธัยาศยัยา่นเมอืงเกา่

ระยะทาง 67 กม. 
ใชเ้วลาเดนิทาง
ประมาณ 1 ชม. 

เทีAยง อสิระอาหารกลางวนั

13.30 น. นําคณะเดนิทางสู ่ สนามบนิเจนวีา เพืKอใหท้า่นมเีวลาในการทําคนืภาษ ี (Tax 

Refund) และ มเีวลาในการเลอืกซื<อสนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบนิ

16.55 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รงุเทพฯ โดยเทีAยวบนิทีA QR100

วนัทีAเจ็ดของการเดนิทาง      โดฮา – กรงุเทพฯ

00.50 น. เดนิทางถงึสนามบนิโดฮา เพืKอรอเปลีKยนเครืKอง

02.20 น. ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมู ิเทีKยวบนิทีK QR834

12.30 น. ถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิดว้ยความสวสัดภิาพ 
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โปรแกรม : SWISS TITLIS & JUNGFRAU 
7 วนั 4 คนื  

โดยสายการบนิกาตาร ์ (QR)   

        กาํหนดการเดนิทาง  ปี 2560 

พฤศจกิายน : 18 – 24 
ธนัวาคม : 9 – 15   

กรณุาอา่นหมายเหตใุหล้ะเอยีดทกุขอ้

หมายเหต ุ

 

1. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ]ในการทีKจะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ชดเชยความเสยีหาย อนัเกดิจากเหตสุดุวสิยัทีKทาง 

บรษัิทฯ ไมส่ามารถควบคมุได ้ เชน่ การนัดหยดุงาน, จลาจล,การลา่ชา้หรอืยกเลกิของเทีKยวบนิ รวมถงึ

กรณีทีKกองตรวจคนเขา้เมอืงไมอ่นุญาตใหเ้ดนิทางออกหรอืกองตรวจคนเขา้เมอืงของแตล่ะประเทศไม่

อนุญาตใหเ้ขา้เมอืง รวมทั <งในกรณีทีKทา่นจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เลม่สนํี<าเงนิ) เดนิทาง หากทา่น

ถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใดประเทศหนึKง      

2. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ]ในการเปลีKยนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทีKยว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

3. บรษัิทฯ สงวนสทิธิ]ในการเปลีKยนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. กรณี ทีKคณะไมค่รบจํานวน 15 ทา่น ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธิ]ในการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ  

จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้ 14 วนักอ่นการเดนิทาง  

5. เมืAอทา่นทาํการซืNอโปรแกรมทวัร ์ทางบรษิทัฯ จะถือวา่ทา่นรบัทราบและ
ยอมรบัเง ืAอนไขของหมายเหตทุกุขอ้แลว้

ในกรณีทีAลกูคา้ตอ้งออกต ัYวโดยสารภายในประเทศ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีAของบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัNง มฉิะน ัNนทางบรษิทัฯจะไมข่อรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัNงส ิNน

โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีAยนแปลงได ้ท ัNงนีNข ึNนอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีAไมส่ามารถคาดการณล์ว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ จะคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละ 

ความปลอดภยัของผูร้ว่มเดนิทางเป็นสาํคญั

             อตัราคา่บรกิาร ราคา

ผูใ้หญ ่พักหอ้งคู ่(หอ้งละ 2 ทา่น) ราคาทา่นละ 49,900.-

ผูใ้หญ ่พัก 3 ทา่น 1 หอ้ง (กรณุาอา่นขอ้มลูเพิAมเตมิเร ืAองโรงแรมทีAพกั) 49,900.-

พกัหอ้งเดีAยว เพิAมทา่นละ 5,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 49,900.-

เด็ก (อายไุมเ่กนิ 12 ปี) 1 ทา่น พักกบัผูใ้หญ ่2 ทา่น  

(กรณุาอา่นขอ้มลูเพิAมเตมิเร ืAองโรงแรมทีAพกั)
49,900.-

ในกรณีไมใ่ชต้ ัYวเครืAองบนิ ลดทา่นละ 16,000.-
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1. คา่ตัว̂เครืKองบนิ ชั <นประหยดั ( Economy Class) ทีKระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวามประสงคอ์ยูต่อ่ จะ

ตอ้งไมเ่กนิจํานวนวนั และอยูภ่ายใตเ้งืKอนไขของสายการบนิ) 

2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการ 

3. คา่รถโคช้ปรับอากาศนําเทีKยวตามรายการ  

4. คา่หอ้งพักในโรงแรมตามทีKระบใุนรายการหรอืเทยีบเทา่ 

5. คา่อาหารตามทีKระบใุนรายการ 

6. คา่เขา้ชมสถานทีKทอ่งเทีKยวตามรายการ 

7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล(หากตอ้งการเงืAอนไขกรมธรรมส์อบถามไดจ้ากเจา้หนา้ทีA) 

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 1,000,000 บาท  

คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกดิอบุตัเิหตวุงเงนิไมเ่กนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงืKอนไขกรมธรรม)์ 
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซืNอประกนัการเดนิทางสาํหรบัครอบคลมุเรืAองสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพิAม

เตมิกบัทางบรษิทัได ้**  

- เบีNยประกนัเร ิAมตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 

- เบีNยประกนัเร ิAมตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทีAมอีายตุ ัNงแตแ่รกเกดิ ถงึ 85 ปี **  

  [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสยีชวีติหรอืเสยีอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 

8.  มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดนิทาง  

1. คา่ธรรมเนยีมการจัดทําหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาทเิชน่  คา่เครืKองดืKมทีKสัKงพเิศษ , คา่โทรศพัท ์, คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง,            

คา่นํ<าหนักเกนิจากทางสายการบนิกําหนดเกนิกวา่ 20 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิ<น,  คา่รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บ

ป่วยจากโรคประจําตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมคีา่ทีKสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนยีมนํ<ามนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีทีKสายการบนิมกีารปรับขึ<นราคา 

4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึKงทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรัพยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 

5. คา่ธรรมเนยีมวซีา่สวติเซอรแ์ลนด ์ 

(ผูย้ ืAนวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืAนวซีา่ในวนัยืAน เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท ) 

6. คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถิAน, พนกังานขบัรถ  (10 ยโูร) 

7. คา่ทปิมคัคเุทศกจ์ากเมอืงไทย  

(โดยมาตรฐาน 3 ยโูร ตอ่คน ตอ่วนั : 7 x 3 = 21 ยโูร) 
8. คา่ภาษมีลูคา่เพิAม 7%  

ไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ 

(ผูย้ ืAนวซีา่ตอ้งชําระเงนิตรงกบัศนูยย์ ืAนวซีา่ในวนัยืAน เป็นจาํนวนเงนิโดยประมาณ 3,500 บาท ) 

ช ัNนธรุกจิเพิAมเงนิจากราคาทวัร ์เร ิAมตน้ทีAทา่นละ 

(ราคาสามารถยนืยนัไดก็้ตอ่เมืAอทีAน ัAง confirm เทา่น ัNน)
80,000.-

** โรงแรมในยโุรป ไมอ่นญุาตใหเ้ด็กอายตุํAากวา่ 7 ปี เขา้พกัแบบไมม่เีตยีงเสรมิ **

อตัราคา่บรกิารนีNรวม

อตัรานีNไมร่วม
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1. ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัช ีทีAน ัAงจะยนืยนัเมืAอไดร้บัเงนิมดัจาํแลว้เทา่น ัNน 

2.  สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีKเดนิทาง ทีKมอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน เพืKอทําการจองควิยืKนวซีา่ ภายใน   

    3 วนันับจากวนัจอง หากไมส่ง่สาํเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษิทัขออนญุาตยิกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ

3. เมืKอไดรั้บการยนืยนัวา่กรุป๊ออกเดนิทางได ้ลกูคา้จัดเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวซีา่ไดท้นัท ี

4. หากทา่นทีAตอ้งการออกต ัYวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยูต่า่งจงัหวดั) ใหท้า่นตดิตอ่เจา้หนา้ทีK  

    กอ่นออกบตัรโดยสารทกุครั <ง หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจง้เจา้หนา้ทีK ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ]ไมรั่บผดิชอบ 

    คา่ใชจ้า่ยทีKเกดิขึ<น 

  5. การยืKนวซีา่ในแตล่ะสถานทตูมกีารเตรยีมเอกสาร และมขีั <นตอนการยืKนวซีา่ไมเ่หมอืนกนั ทั <งแบบหมูค่ณะและยืKน  

      รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพืKอประกอบการตดัสนิใจกอ่นการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ทีK 

6. หากในคณะของทา่นมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ นัKงรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจําตวั หรอืไมส่ะดวก

ในการเดนิทางทอ่งเทีKยวในระยะเวลาเกนิกวา่ 4-5 ชัKวโมงตดิตอ่กนั ทา่นและครอบครัวตอ้งใหก้ารดแูลสมาชกิภายใน

ครอบครัวของทา่นเอง เนืKองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์คีวามจําเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ั <งหมด 

เง ืAอนไขการชําระคา่ทวัรส์ว่นทีAเหลอื 

ทางบรษิทัขอเก็บคา่ทวัรส์ว่นทีAเหลอื 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไมผ่า่นการอนมุตัวิซีา่หรอืยกเลกิการเดนิทางโดยเหตจุาํเป็น 

ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีAเกดิขึNนจรงิเห 

1. การพจิารณาวซีา่เป็นดุลยพนิิจของสถานทูต มใิชบ่รษัิททัวร ์ การเตรยีมเอกสารทีKดแีละถูกตอ้งจะชว่ยใหก้าร

พจิารณา ของสถานทตูงา่ยขึ<น 

2. กรณีทา่นใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ชว่งระหวา่งยืKนวซีา่ หรอื กอ่นเดนิทางกบัทางบรษัิท ทา่นตอ้งแจง้ใหท้างบริ

ษัทฯ ทราบลว่งหนา้เพืKอวางแผนในการขอวซีา่ของทา่น ซึKงบางสถานทตูใชเ้วลาในการพจิารณาวซีา่ทีKคอ่นขา้งนาน

และอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนุมตัวิซีา่ได ้ 

3. สําหรับผูเ้ดนิทางทีKศกึษาหรอืทํางานอยูต่า่งประเทศ จะตอ้งดําเนนิเรืKองการขอวซีา่ดว้ยตนเองในประเทศทีKตนพํานัก

หรอืศกึษาอยูเ่ทา่นั<น 

4. หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายไุมตํ่Kากวา่ 6 เดอืน โดยนับวนัเริKมเดนิทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ตํKากวา่ 6 เดอืน ผู ้

เดนิทางตอ้งไปยืKนคํารอ้งขอทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่และกรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิท

ดว้ย เนืKองจากประวัตกิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิKงในการยืKนคํารอ้งขอวซีา่ และจํานวนหนา้

หนังสอืเดนิทาง ตอ้งเหลอืวา่งสําหรับตดิวซีา่ไมตํ่Kากวา่ 3 หนา้ 

5. ทา่นทีKใสป่กหนังสอืเดนิทางกรณุาถอดออก หากมกีารสญูหาย บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่ปกหนังสอืเดนิทางนั<นๆ 

และพาสปอรต์ ถอืเป็นหนังสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่รีอยฉีกขาด หรอื การขดีเขยีน หรอื แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

เง ืAอนไขการจอง

ขอ้มลูเบืNองตน้ในการเตรยีมเอกสารยืAนวซีา่และการยืAนขอวซีา่
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1.   ทางบรษัิทไดสํ้ารองทีKนัKงพรอ้มชาํระเงนิมดัจําคา่ตัว̂เครืKองบนิแลว้  หากทา่นยกเลกิทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย 

      สาเหตใุด ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ]การเรยีกเกบ็คา่มดัจําตัว̂เครืKองบนิ ซึKงมคีา่ใชจ้า่ย ประมาณ 1,000 –  

      5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2.   หากตัว̂เครืKองบนิทําการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ารถออกเดนิทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ]เรยีกเกบ็ 

      คา่ใชจ้า่ยตามทีKเกดิขึ<นจรงิ  และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดอืนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.   นัKงทีK Long Leg โดยปกตอิยูบ่รเิวณทางออกประตฉุูกเฉนิ และผูท้ีKจะนัKงตอ้งมคีณุสมบตัติรงตามทีKสายการบนิ 

      กําหนด เชน่ ตอ้งเป็นผูท้ีKมรีา่งกายแข็งแรง และชว่ยเหลอืผูอ้ืKนไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีทีKเครืKองบนิมปัีญหา เชน่   

      สามารถเปิดประตฉุูกเฉนิได ้(นํ<าหนักประมาณ 20 กโิลกรัม) ไมใ่ชผู่ท้ีKมปัีญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย  

      และอํานาจในการใหท้ีKนัKง Long leg ขึ<นอยูก่บัทางเจา้หนา้ทีKเชค็อนิสายการบนิ ตอนเวลาทีKเชค็อนิเทา่นั<น 

1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึ<นไปกอ่นการเดนิทาง   คนืคา่ใชจ้า่ยทั <งหมด 

2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท  

3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนักอ่นเดนิทาง   เกบ็คา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 20,000 บาท 

4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนักอ่นเดนิทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ] เกบ็คา่ใชจ้า่ยทั <งหมด 

5. บรษิทัขอสงวนสทิธิUในการเก็บคา่ใชจ้า่ยท ัNงหมดกรณีทา่นยกเลกิการเดนิทางและมผีลทาํใหค้ณะเดนิทาง

ไมค่รบตามจาํนวนทีAบรษิทัฯกาํหนดไว ้(30ทา่นขึNนไป) เนืKองจากเกดิความเสยีหายตอ่ทางบรษัิ ทและผูเ้ดนิทาง

อืKนทีKเดนิทางในคณะเดยีวกนับรษัิทตอ้งนําไปชาํระคา่เสยีหายตา่งๆทีKเกดิจากการยกเลกิของทา่น 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึKงจะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง บรษัิทฯจะทําการเลืKอน

การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไปแตท่ั <งนี<ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีKไมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมใน

การมดัจําตัว̂ และคา่ธรรมเนยีมวซีา่ตามทีKสถานทตูฯ เรยีกเกบ็  

7. กรณียืAนวซีา่แลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัวิซีา่จากทางสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้าํระคา่ทวัรห์รอืมดัจํามา

แลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเกบ็เฉพาะคา่ใชจ้า่ยทีKเกดิขึ<นจรงิ เชน่ คา่วซีา่และคา่บรกิารยืKนวซีา่ / คา่มดัจําตัว̂เครืKองบนิ หรอื

คา่ตัว̂เครืKองบนิ (กรณีออกตัว̂เครืKองบนิแลว้) / คา่สว่นตา่งในกรณีทีKกรุป๊ออกเดนิทางไมค่รบตามจํานวน  

8. กรณีวซีา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิกอ่นหรอืหลงัออกต ัYวโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ]ในการ  ไมค่นืคา่ทวัร ์

ท ัNงหมด 

9. กรณีผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมอืงได ้ เนืKองจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ทีK ไมว่า่เหตผุลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธิ]ในการ ไมค่นืคา่ทวัรท์ ัNงหมด 

1. เนืAองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึ งอาจทําใหห้อ้งพกั

แบบหอ้งเดีAยว (Single) ,หอ้งคู ่ (Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ทา่น/3 เตยีง 

(Triple Room) หอ้งพกัต่ างประเภทอาจจะไมต่ดิกนั หรอื อยูค่นละช ั Nนกนั และบาง

โรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพกัแบบ 3 ทา่น ซึAงถา้เขา้พกั 3 ทา่น อาจจะไดเ้ป็น 1 เตยีง

ใหญก่บั 1 เตยีงพบัเสรมิ หรอื อาจมคีวามจาํเป็นตอ้งแยกหอ้งพกัเนืAองจากโรงแรม

น ัNนไมส่ามารถจดัหาได ้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิUในการเรยีกเก็บเงนิเพิAมเตมิในกรณีทีAอาจมกีารแยกหอ้ง

พกั 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญอ่าจจะไมม่เีครืKองปรับอากาศเนืKองจากอยูใ่นแถบทีKมอีณุหภมูตํิKา  

ขอ้มลูเพิAมเตมิเร ืAองต ัYวเครืAองบนิและทีAน ัAงบนเครืAองบนิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง

ขอ้มลูเพิAมเตมิเร ืAองโรงแรมทีAพกั
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3. กรณีทีKมงีานจัดประชมุนานาชาต ิ (Trade Fair) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึ<นมากและหอ้งพักในเมอืงเต็ม บรษัิทฯขอ

สงวนสทิธิ]ในการปรับเปลีKยนหรอืยา้ยเมอืงเพืKอใหเ้กดิความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปทีKมลีกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งทีKเป็นหอ้งเดีKยวอาจเป็นหอ้งทีKมขีนาดกะทดัรัต และไมม่ี

อา่งอาบนํ<า ซึKงขึ<นอยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนั<นๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกตา่งกนั 

1. หนงัสอืเดนิทาง (Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทบัวซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ 

อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลบั  และหนังสอืเดนิทางจะตอ้งไม่

ชาํรดุ(หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยืKนวซีา่ดว้ย)  

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิ<ว จํานวน 2 ใบ (พื<นหลงัขาวเทา่นั<น ถา่ยไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบ

ผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิ<ว หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครืKองประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ) 

3. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรัพย ์ยอ้นหลงั 6 เดอืน ทีKออก

จากทางธนาคารเทา่นั<น(รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบญัช ีโดยการ ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ย

ขอ Statement เพืKอใหอ้พัเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนทีKยืKนวซีา่) บญัชฝีากประจาํ ใชป้ระกอบ

การพจิารณาได ้

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชสํ้าเนา Bank Statement บญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 6 

เดอืน(ของผูท้ีKออกคา่ใชจ้า่ย)  

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั** 

4. หลกัฐานการทาํงาน  	

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีKมชีืKอของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี<แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ทีK 

โฉนดทีKดนิ เป็นตนั 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการทํางาน จากบรษัิทฯ ระบตํุาแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริKมทํางาน  

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชืKอ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชืKอสถานทตูทีKยืKน) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีKออกจากสถาบนัทีKกําลงัศกึษาอยู ่ 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาทาํการอนมุตัวิซีา่นบัจากวนัยืAนประมาณ 7-10 วนัทาํการ 

ยืAนวซีา่แสดงตนทีAศนูยย์ ืAนวซีา่ TLS Contact 
เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีAออกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และสาํเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืAนวซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได้
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(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชืKอ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชคํ้าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชืKอสถานทตูทีKยืKน) 

5. เอกสารสว่นตวั 

- สําเนาทะเบยีนบา้น 

- บตัรประชาชน 

- สตูบิตัร(กรณีเด็กอายตํุKากวา่ 20 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบตัร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีKยนชืKอ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีKยน) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 20 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา 	

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาส

ปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั <งบดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเด็ก จากอําเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ

สําเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีAบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อํีานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

- *** กรณีเด็กอายตุํAากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชืKอรับรองในแบบฟอรม์สมคัรวซีา่ 
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