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เดนิทางโดยสายการบนิ Cathay Pacific Airways สายการบนิระดบั 5 ดาว 
สายการบนิทีด่ที ีส่ดุในโลกอนัดบัที ่4 จาก Skytrax World Airline Awards 2019 

น า้หนกักระเป๋า 30 กโิลกรมั บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 
 

สายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิค Cathay Pacific Airways (CX) 

ขาไป CX 708 BKK -  HKG 17.30 – 21.30 

ขาไป CX 383 HKG –  ZRH 00.05 – 06.30 

ขากลบั CX 382 ZRH - HKG 13.30 – 07.05 

ขากลบั CX 755 HKG  - BKK 09.30 – 11.30 
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หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรงุเทพฯ แตล่ะกรุป๊นัน้จะคอนเฟิรม์กอ่นประมาณ 10 วันกอ่นเดนิทาง 
หากทา่นตอ้งการจองตั๋วเครือ่งบนิภายในประเทศ กรณุาสอบถามเทีย่วบนิคอนเฟิรม์กับเจา้หนา้ทีก่อ่น กรณุาเลอืกซือ้บัตรโดยสารภายในประเทศ
ประเภททีส่ามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดนิทางไดแ้ละหากกรณีเกดิความผดิพลาดจากสายการบนิ เชน่ ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ  
การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยบุเทีย่วบนิรวมกัน ตารางการการเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เนือ่งจากสายการบนิพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่  
อยูน่อกเหนอืความควบคมุ หรอืเหตผุลเชงิพาณชิย ์หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภัย เป็นตน้ เหตผุลตา่งๆทีอ่ยู่ เหนอืความควบคมุของบรษัิท 
ผูจั้ดจะไมรั่บผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆไดใ้นทกุกรณี 
 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่1 ทา่น 

พักหอ้งละ 2-3 ทา่น 

เด็กต า่กวา่ 
12 ปี 

พกักบัผูใ้หญ ่
2 ทา่น 

ไมม่เีตยีงเสรมิ 

พกัหอ้งเดีย่ว 

::เด็กพกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น คดิราคาผูใ้หญ:่: 

01 – 07 มถินุายน 2563 

*วนัเฉลมิพระชนมพรรษา พระบรมราชนิ ี
46,990 44,990 12,000 

25 - 31 สงิหาคม 2563 44,990 42,990 12,000 

07 - 13 กนัยายน 2563 44,990 42,990 12,000 

18 - 24 ตลุาคม 2563  

*วนัปิยะมหาราช* 
46,990 44,990 12,000 

** เด็กอายไุมถ่งึ 2 ขวบ ราคา 15,000 บาท** 

ราคาขา้งตน้ไมร่วมคา่วซีา่ ทา่นละ 4,000 บาท 
(กรณุาส ารองทีน่ ัง่ลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 45 วนักอ่นเดนิทาง เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่) 

 

วนัที ่1       กรงุเทพฯ – ฮอ่งกง 

14.30 น. คณะพรอ้มกนั ณ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิประต ู6 เคานเ์ตอร ์M  
ของสายการบนิคาเธย่แ์ปซฟิิค  พบเจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

17.30 น.  ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน Check Lap Kok ฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่CX 708 
21.30 น. ถงึฮอ่งกง แวะพักเพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 
00.05 น. ออกเดนิทางสู ่ซูรคิ ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์โดยเทีย่วบนิที ่CX 383 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 
 

วนัที ่2 

      ซูรคิ – กรงุเบริน์ – ชมเมอืงเกา่ – หอนาฬกิาโบราณซทึกลอกเกอ –  

      บอ่หมแีหง่เบริน์ – เจนวีา  – น า้พเุจ็ทโดว ์– สวนองักฤษ – นาฬกิาดอกไม ้–  

      มหาวหิารเซนตปิ์แอร ์– องคก์รสหประชาชาต ิ – ลานน า้พแุละอนสุาวรยีเ์กา้อ ีห้กั 

06.30 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานซูรคิ หลังผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร พรอ้มรับกระเป๋าสมัภาระแลว้  
น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุเบริน์ (Bern) ระยะทางประมาณ 129 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ   

สายการบนิคาเธย่ ์แปซฟิิค Cathay Pacific Airways (CX) ชว่งวนัเดนิทาง 18-24 ตลุาคม 2563 

ขาไป CX 708 BKK -  HKG 17.30 – 21.30 

ขาไป CX 383 HKG –  ZRH 00.05 – 06.30 

ขากลบั CX 382 ZRH - HKG 13.30 – 07.00 

ขากลบั CX 717 HKG  - BKK 08.55 – 10.55 
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1 ชัว่โมง 25 นาท ีเมอืงหลวงของสวติเซอรแ์ลนด ์กอ่ตัง้ขึน้ตัง้แตใ่นปี ค.ศ. 1191 ลอ้มรอบดว้ยแมน่ ้าอาเร 
ในอดตีเคยเป็นสว่นหนึง่ของจักรวรรดโิรมนัอนัศักดิส์ทิธิ ์กรงุเบริน์ไดรั้บการยกยอ่งใหเ้ป็นมรดกโลกจาก
องคก์ารยเูนสโก (UNESCO) และยงัถกูจดัอนัดับอยู ่1 ใน 10 ของเมอืงทีม่คีณุภาพชวีติทีด่ทีีส่ดุของโลก 
อกีดว้ย 
 น าทา่นชมยา่นเมอืงเกา่ ตัง้แตใ่นสมยัยคุกลางทีย่งัคงอนุรักษ์ไวเ้ป็นอยา่งด ีชมสถานทีส่ าคญัตา่งๆของ
เมอืง และชม หอนาฬกิาดาราศาสตรโ์บราณซทึกลอกเกอ (Zytglogge) หรอืหอนาฬกิาดาราศาสตรท์ี่
มมีาตัง้แตใ่นสมยัยคุกลาง ถกูสรา้งขึน้ในครสิตศ์ตวรรษที ่13 ปัจจบุนัเป็นหนึง่ในสญัลกัษณ์ทีม่ชี ือ่เสยีงมาก
ทีส่ดุของกรงุเบริน์ แลว้น าทา่นชม บอ่หมแีหง่เบริน์ ซึง่เป็นทีม่าของชือ่เมอืงและยงัเป็นตราแผน่ดนิหรอื
สญัลักษณ์ประจ าเมอืงอกีดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (1) 

น าทา่นเดนิทางสู ่เจนวีา ระยะทางประมาณ 159 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง  
55 นาท ี เมอืงใหญอ่นัดับสองของประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์อกีหนึง่เมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงและมี
ความส าคญัมากเป็นอนัดับตน้ๆของประเทศ ตัง้อยูบ่รเิวณทะเลสาบเจนวีา และเป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการยกยอ่งวา่
เป็นเมอืงนานาชาต ิเนือ่งจากเป็นทีต่ัง้ขององคก์รระหวา่งชาตสิ าคญัๆ หลายองคก์ร เชน่ ส านักงานใหญข่อง
องคก์ารสหประชาชาตปิระจ าทวปียโุรป, องคก์ารอนามยัโลก (WHO), องคก์ารการคา้โลก (WTO) เป็นตน้  
น าทา่นชม น า้พเุจ็ทโดว ์(Jet d'Eau) น ้าพทุีไ่ดรั้บการยอมรับวา่สงูและมขีนาดใหญท่ีส่ดุในโลก พุง่ได ้
สงูสดุประมาณ 140 เมตร โดยสามารถมองเห็นไดจ้ากทกุจดุในเมอืง ซึง่เปรยีบดั่งเป็นสญัลกัษณ์ของเจนวีา 
และน าทา่นชม สวนองักฤษ (Jardin Anglais) สถานทีพ่ักผอ่นหยอ่นใจยอดนยิมรมิทะเลสาบเจนวีา และ
ถา่ยภาพกบั  นาฬกิาดอกไม ้(L’horloge fleurie) ตัง้อยูท่างเขา้สวน สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1955  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แลว้น าทา่นถา่ยรปุกบั มหาวหิารเซนตปิ์แอร ์(St. Pierre Cathedral) เป็นวหิารนกิายโปรเตสแตนต ์
ทีม่คีวามส าคัญมากของเจนวีา และเป็นแหลง่มรดกทีส่ าคัญของสวติเซอรแ์ลนดอ์กีดว้ย 
จากนัน้ น าทา่นชมบรเิวณดา้นหนา้ องคก์ารสหประชาชาต ิ (United Nations หรอื Palais des 
Nations) องคก์รหลกัของมนุษยชาตทิีใ่หค้วามรว่มมอืกนัในเรือ่งตา่งๆระหวา่งประเทศ  
และชม ลานน า้พุและอนสุาวรยีเ์กา้อีห้กั (Broken Chair) สรา้งขึน้จากไม ้5.5 ตัน มคีวามสงู 12 เมตร 
เป็นสญัลกัษณ์ของการตอ่ตา้นการท าเหมอืงแรท่ีด่นิและระเบดิ รวมถงึสงคราม 
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ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารอาหารจนี (2)  

พัก ณ โรงแรม Ramada Encore Geneva หรอืในระดับเดยีวกนั 
 

วนัที ่3 

      เจนวีา  – โลซานน ์– มหาวทิยาลยัโลซาน – ศาลาไทยเฉลมิพระเกยีรต ิ–  

      ทะเลสาบ เลอม็อง – พพิธิภณัฑโ์อลมิปิค – แทสช ์– น ัง่รถไฟเขา้สู ่เซอรแ์มท –  

      ยอดเขาแมทเทอรฮ์อน – แทสช ์

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (3) 

น าทา่นเดนิทางสู ่โลซานน ์(Lausanne) ระยะทางประมาณ 63.3 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  
55 นาท ีเมอืงรมิทะเลสาบเลอม็อง เมอืงทีม่ปีระวตัศิาสตรย์าวนานมาตัง้แต่ยคุกลาง และยงัคงความงดงามมา
จวบจนปัจจบุนั อกีทัง้เป็นเมอืงทีม่คีวามส าคญัตอ่ปวงชนชาวไทย เพราะเคยเป็นสถานทีป่ระทับของสมเด็จยา่ 
และในหลวงรัชกาลที ่8 และรัชกาลที ่9 เมือ่ครัน้ทรงพระเยาว ์
ผา่นชม มหาวทิยาลยัโลซาน (Université de Lausanne) กอ่ตัง้มาตัง้แตปี่ ค.ศ.1537 เป็นสถาบนัใน
ระดับอดุมศกึษาของราชสกลุมหดิล โดยสมเด็จพระเจา้พีน่างเธอฯ ทรงศกึษาทางดา้นวชิาเคม,ี รัชกาลที ่8 
ทรงศกึษาดา้นนติศิาสตร ์และรัชกาลที ่9 ทรงเลอืกเรยีนวทิยาศาสตร ์แตเ่มือ่ทา่นเสด็จขึน้ครองราชสมบตั ิ
ทรงเปลีย่นมาเรยีนรัฐศาสตร ์นติศิาสตรแ์ละเศรษฐศาสตรแ์ทน  

 น าทา่นถา่ยภาพกบั ศาลาไทยเฉลมิพระเกยีรต ิ(Thai Pavilion) สรา้งขึน้ในวโรกาสทีรั่ชกาลที ่9 ทรง
ครองศริริาชสมบตัคิรบ 60 ปี พรอ้มกบัความพันธท์างการทตูระหวา่งไทยและสวติเซอรแ์ลนด ์จดัสรา้งโดย
รัฐบาลไทย โดยมสีมเด็จพระเทพฯ เสด็จประกอบพธิเีปิดศาลาอยา่งเป็นทางการ  

 แลว้ชมบรเิวณรมิ ทะเลสาบ เลอม็อง (Lac Leman) ทีม่แีนวทวิเทอืกเขาแอลป์ตัง้ตระหงา่นเป็นฉากหลัง 
โดยรัชกาลที ่8 และรัชกาลที ่9 ทรงใชเ้ป็นสถานทีพั่กผอ่นและทรงเรอืใบและกรรเชยีงเรอืในทะเลสาบแหง่นี ้

 ชมบรเิวณดา้นหนา้ พพิธิภณัฑโ์อลมิปิค (Musée Olympique) ตัง้อยูร่มิทะเลสาบเจนวีา ภายในจัดแสดง
ประวัตคิวามเป็นมาของกฬีาตา่ง ๆ ตัง้แตย่คุกรกีโบราณ และการเริม่ตน้จัดการแขง่ขนักฬีาโอลมิปิคครัง้แรก 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจนี (4) 
น าทา่นเดนิทางสู ่แทสช ์(Täsch) ระยะทางประมาณ 168 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ  
2 ชัว่โมง 10 นาท ีเมอืงเล็กๆ ทา่มกลางหบุเขา เปรยีบเสมอืนเมอืงหนา้ดา่นของเซอรแ์มท  
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น าทา่นเปลีย่นบรรยากาศ น ัง่รถไฟเขา้สู ่เซอรแ์มท (Zermatt) หนึง่ในเมอืงตากอากาศทีส่วยงามทีส่ดุ
ของสวติเซอรแ์ลนด ์ตัง้อยูก่ลางหบุเขาซึง่เป็นเมอืงทีไ่ดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นเมอืงทีอ่ากาศบรสิทุธิ ์ปราศจาก
มลพษิ และเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม เพราะเมอืงแหง่นีห้า้มรถทีใ่ชแ้กส๊และน ้ามนัเขา้มา นอกจากระบบไฟฟ้า
เทา่นัน้ และเป็นเมอืงทีต่ัง้ของยอดเขาแมทเทอรฮ์อน ยอดเขาทรงพรีะมดิทีไ่ดรั้บการยกยอ่งวา่เป็น 
ยอดเขาทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ในโลก อสิระใหท้า่นเดนิเลน่ชมววิแมทเทอรฮ์อน ดืม่ด ่ากบับรรยากาศอนั
แสนบรสิทุธิข์องสวสิเซอรแ์ลนด ์หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้ของทีร่ะลกึตามอธัยาศัยจนถงึเวลานัดหมาย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค า่  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในการเทีย่วชมและชอ้ปป้ิงของทา่น 

ไดเ้วลาสมควร น าทา่นน่ังรถไฟกลับสูแ่ทสช ์
พัก ณ โรงแรม Hotel Elite หรอืในระดับเดยีวกนั 
 

วนัที ่4 
      แทสช ์– เวเวย่ ์– สอ้มยกัษ ์– รปูปัน้ชาล ีแชปปลิน้ – ยา่นเมอืงเกา่ – อนิเทอลาเกน้ –  

      ชมเมอืง หรอืชอ้ปป้ิงนาฬกิาสวสิและของทีร่ะลกึ – เอนเกลเบริก์  

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (5) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เวเวย่ ์(Vevey) ระยะทางประมาณ 148 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง  
55 นาท ี อยูใ่นรัฐโว ของสวติเซอรแ์ลนด ์ตัง้อยูบ่นชายฝ่ังทางตอนเหนอืของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมอืงที่
เหมาะแกก่ารมาทอ่งเทีย่วทกุฤด ูจงึไดรั้บการขนานนามวา่ “ไขม่กุแหง่รเิวยีรา่สวสิ” และเป็นเมอืงทีต่ัง้ของ
เนสทเ์ล ่(Nestlé) ทีม่ชี ือ่เสยีงอกีดว้ย  
น าทา่นถา่ยภาพกบั สอ้มยกัษ ์(The Fork) มคีวามสงู 8 เมตร ปักอยูใ่นทะเลสาบ ซึง่เปรยีบเสมอืน
สญัลักษณ์ของเมอืง และถา่ยภาพกบั รปูปัน้ชาล ีแชปปลิน้ (Chaplin Statue) นักแสดงตลกดารา 
ฮอลลวีูด้ทีม่ชี ือ่เสยีงกอ้งโลก โดยเขาไดม้าใชช้วีติบัน้ปลายสดุทา้ยทีเ่วเวย่แ์หง่นี ้อสิระใหท้า่นเดนิเลน่เทีย่ว
ชมยา่นเมอืงเกา่ทีม่มีาตัง้แตใ่นสมยัยคุกลาง ชมอาคารบา้นเรอืนเกา่แก ่เดนิเลน่ชมววิทวิทัศนบ์รรยากาศของ
เมอืงรมิทะเลสาบ ทีไ่ดรั้บการยกยอ่งเป็นไขม่กุแหง่รเิวยีรา่แหง่สวสิ   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั  อสิระรบัประทานอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในการเทีย่วชมของทา่น  

ไดเ้วลาสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่อนิเทอลาเกน้ (Interlaken) ระยะทางประมาณ 144 กโิลเมตร ใชเ้วลา
เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 30 นาท ี ตัง้อยูร่ะหวา่งทะเลสาบทนู และทะเลสาบบรนีซ ์จงึมคีวามงดงามและ          
มเีสน่หด์งึดดูใหนั้กทอ่งเทีย่วจากทั่วทกุมมุโลกใหอ้ยากมาสมัผัสเมอืงแหง่นีเ้ป็นอยา่งยิง่ อสิระใหท้า่นเดนิ
เลน่เทีย่วชม สมัผัสกบับรรยากาศความสวยงามของเมอืงทีโ่อบลอ้มไปดว้ยภเูขา และทะเลสาบ ของเมอืง
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ตากอากาศทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุแหง่หนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์หรอืทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้ของทีร่ะลกึ รวมถงึ
นาฬกิาสวสิอนัมชีือ่เสยีงตามอธัยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค า่  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในการเทีย่วชมและชอ้ปป้ิงของทา่น 
 ไดเ้วลานัดหมาย น าทา่นเดนิทางสู ่เอนเกลเบริก์ (Engelberg) ระยะทางประมาณ 85.9 กโิลเมตร ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 1 ชัว่โมง 20 นาท ี เมอืงสกรีสีอรท์ทีใ่หญท่ีส่ดุในภาคกลางของสวติเซอรแ์ลนด ์
พัก ณ โรงแรม Hotel Terrace หรอืในระดับเดยีวกนั 

 
 

วนัที ่5 

      เอนเกลเบริก์ – กระเชา้ไฟฟ้า Titlis Rotair – ยอดเขาทติลติ – ถ า้น า้แข็ง –  

      สะพานแขวนทติลติ – เพลดิเพลนิกบัการสมัผสัและเลน่หมิะบนลานหมิะ – เอนเกลเบริก์ – 

      ลเูซริน์ – อนสุาวรยีร์ปูสงิโตหนิแกะสลกั – สะพานไม ้ชาเปล – ซูรคิ – โบสถฟ์รอมนุสเตอร ์ 

      ยา่นเมอืงเกา่ซูรคิ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (6) 

น าทา่นขึน้ กระเชา้ไฟฟ้า Titlis Rotair แบบหมนุได ้360 องศา ทา่นสามารถชมววิทวิทศัน์ทีส่วยงามได ้
แบบโดยรอบทศิทาง 360 องศาเลยทเีดยีว ขึน้สู ่ยอดเขาทติลสิ (Titlis) ทีม่คีวามสงู 3,238 เมตรเหนอื
ระดับน ้าทะเล ยอดเขาทีม่หีมิะปกคลมุตลอดทัง้ปี หนึง่ในเทอืกเขาทีเ่ป็นแหลง่สกยีอดนยิมของ
สวติเซอรแ์ลนด ์ชม ถ า้น า้แข็ง (Glacier Cave) ทีส่รา้งขึน้โดยฝีมอืมนุษย ์ใหท้า่นไดช้มหรอืเดนิขา้ม 
สะพานแขวน (Titlis Cliff Walk) ทีม่คีวามยาวประมาณ 100 เมตร และความสงูหา่งจากพืน้ประมาณ 
500 เมตร ซึง่ถอืไดว้า่เป็นสะพานแขวนทีส่งูทีส่ดุในยโุรป (ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)  
แลว้อสิระใหท้า่นสนุกสนานเพลดิเพลนิกบัการสมัผสัหมิะบนลานหมิะ พรอ้มชมววิทวิทศันท์ีส่วยงามบน
ยอดเขาทติลสิ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวนั  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (7) พเิศษ...รบัประทานอาหารบนยอดเขาทติลติ 
พรอ้มบรกิารเมน ูฟองดวู ์อาหารประจ าชาตขิองสวสิ 
 
น าทา่นน่ังกระเชา้ไฟฟ้าลงจากยอดเขาสู ่เอนเกลเบริก์ น าทา่นเดนิทางสู ่ลเูซริน์ (Lucerne) ระยะทาง
ประมาณ 35.5 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 40 นาท ีเมอืงตากอากาศทีส่วยงามทีส่ดุแหง่หนึง่ของ
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สวสิเซอรแ์ลนด ์น าทา่นถา่ยภาพกบั อนสุาวรยีร์ปูสงิโตหนิแกะสลกั (The Lion Monument) อนุสาวรยี์
ทีเ่ป็นสญัลักษณ์แหง่ความกลา้หาญและเสยีสละ สรา้งขึน้เพือ่เป็นเกยีรตแิดท่หารสวสิทีเ่สยีชวีติจากการ
ปกป้องพระราชวังพระราชวังตยุ เลอรยี ์ของฝร่ังเศส ผา่นชม สะพานไม ้ชาเปล (Chapel bridge) สะพาน
ทีส่รา้งขึน้เพือ่ขา้มแมน่ ้ารอยส ์มอีายมุากกวา่ 600 ปี เป็นสะพานไมท้ีเ่กา่แกท่ีส่ดุในโลกทีย่งัคงใชง้านไดอ้ยู ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่ซูรคิ (Zurich) ระยะทางประมาณ 52.6 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 50 
นาท ีเมอืงทีม่ขีนาดใหญท่ีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนด ์และเป็นเมอืงศนูยก์ลางทางเศรษฐกจิทีส่ าคญัของประเทศ
และของยโุรป และถกูยกใหเ้ป็นหนึง่ในอนัดบัตน้ๆ ของเมอืงทีม่คีณุภาพชวีติดทีีส่ดุในโลกอกีดว้ย 
น าทา่นถา่ยรปูกบั โบสถฟ์รอมนุสเตอร ์(Fraumunster Abbey) โบสถท์ีม่ชี ือ่เสยีงทีเ่ปรยีบดั่ง
สญัลักษณ์ของเมอืง และอสิระใหท้า่นเดนิเลน่ ยา่นเมอืงเกา่ซูรคิ ทีต่ัง้อยูบ่รเิวณรมิฝ่ังแมน่ ้าลมิมตั  
ซึง่มโีบสถเ์กา่แก ่รวมถงึอาคารตา่งๆ ทีบ่างแหง่มอีายมุากกวา่ 700 ปีเลยทเีดยีว  
 
หรอืชอ้ปป้ิงสนิคา้บน ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) ถนนการคา้เกา่แกท่ีรุ่ง่เรอืงมาตัง้แต่
สมยัยคุกลาง ปัจจบุนัเป็นยา่นชอ้ปป้ิงทีห่รหูราทีส่ดุในเมอืงซรูคิ และใหญท่ีส่ดุในสวติเซอรแ์ลนด ์ตลอดสอง
ฝ่ังเต็มไปดว้ยหา้งสรรพสนิคา้และรา้นคา้มากมาย โดยเฉพาะรา้นแบรนดเ์นมระดับโลกดังๆ ทีม่ารวมตวักนัอยู่
บนถนนเสน้นี ้อสิระใหท้า่นเดนิเลน่หรอืเลอืกชอ้ปป้ิงสนิคา้ตามอธัยาศัยจนถงึเวลานัดหมาย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค า่  อสิระรบัประทานอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไมร่บกวนเวลาในการเทีย่วชมและชอ้ปป้ิงของทา่น 
พัก ณ โรงแรม Holiday Inn Express Zürich Airport หรอืในระดบัเดยีวกนั 
 

วนัที ่6       ซูรคิ – ทา่อากาศยานซูรคิ 

 
เชา้   รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม (8) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานซูรคิเพือ่เตรยีมตัวกลบัสูป่ระเทศไทย 
13.30 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยาน Check Lap Kok ฮอ่งกง โดยเทีย่วบนิที ่CX 382 

บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ 
 

วนัที ่7       ฮอ่งกง – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ 

07.05 น. เดนิทางถงึฮอ่งกง แวะพักเพือ่รอเปลีย่นเครือ่ง 
09.30 น. ออกเดนิทางสู ่กรงุเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่CX 755 
11.30 น.  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ 
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หมายเหต ุ:  รายการทอ่งเทีย่วและอาหาร อาจมกีารสลบัหรอืเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยมแิจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ในกรณีทีม่เีหตุการณส์ุดวสิยั หรอืภยัธรรมชาต ิหรอืเหตกุารณท์ีไ่มไ่ดอ้ยูภ่ายใตก้ารควบคมุของบรษิทัฯ 

ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการสลบัหรอืเปลีย่นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสม  

ท ัง้นี ้บรษิทัฯ จะค านงึถงึความปลอดภยั ตลอดจนผลประโยชนข์องคณะเป็นส าคญั 

*ภาพถา่ยเพือ่การน าเสนอโปรแกรมทวัรเ์ทา่น ัน้* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเดนิทางในแตล่ะครัง้ตอ้งมผีูเ้ดนิทางจ านวน 15 ทา่นขึน้ไป 

ถา้ผูเ้ดนิทางไมค่รบจ านวนดังกลา่ว บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ เลือ่นการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงอตัราคา่บรกิาร 
(ปรบัราคาเพิม่ข ึน้ เพือ่ใหค้ณะไดอ้อกเดนิทางได)้ ** 

** ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ในการเปลีย่นแปลงราคา หากทางสายการบนิมกีาร ข ึน้ราคาของภาษนี า้มนัและ/หรอื
ภาษปีระกนัภยัการเดนิทาง** 

 
ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ และคา่บรกิาร ทา่นละ 4,000 บาท 

ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีมทปิมคัคเุทศก ์และคนขบัรถ 60 ฟรงัคส์วสิ ตลอดทปิ  
 

กรณุาช าระมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท ภายใน 3 วนัหลงัจากทีท่ าการจอง  
หากไมช่ าระภายในวนัทีก่ าหนด ทางบรษิทัขออนญุาตตดัทีน่ ัง่ตามเงือ่นไข 

 

***กอ่นตดัสนิใจจองทวัร ์กรณุาอา่นรายละเอยีดโปรแกรมทวัรแ์ละรายละเอยีดเงือ่นไขตา่งๆ 
แลว้จงึวางมดัจ า เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง เม ือ่ทา่นท าการซือ้โปรแกรมทวัร ์ 

ทางบรษิทัถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆของบรษิทัท ัง้หมดแลว้*** 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 
 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ ตามเทีย่วบนิทีร่ะบวุันเดนิทางไป-กลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ 

ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถอพัเกรดเป็นชัน้ธรุกจิได ้หากตอ้งการน่ังชัน้ธรุกจิ ทา่นจะตอ้งจองตั๋วเดีย่ว กรณุาเชค็ราคากบั
เจา้หนา้ทีอ่กีครัง้ 

 คา่ภาษีสนามบนิ ภาษีน ้ามนั 
 รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถทีช่ านาญเสน้ทาง (กฎหมายในยโุรปไมอ่นุญาตให ้

ขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน )  
 โรงแรมทีพ่ักตามระบหุรอืในระดับเดยีวกนั พักหอ้งละ 2 หรอื 3 ทา่น  

(หมายเหต ุ: เนือ่งจากทวปียโุรปอยูใ่นแถบอณุหภมูติ า่ โรงแรมบางเมอืงจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศใหบ้รกิาร และ
ในชว่งฤดหูนาว โรงแรมบางแหง่อาจจะไมเ่ปิดเครือ่งปรับอากาศ หากวันเขา้พกัตรงกบังานเทศกาลเทรดแฟร์
หรอืงานประชมุตา่งๆ ทางบรษัิทอาจมกีารปรับเปลีย่นโรงแรมหรอืยา้ยเมอืง โดยค านงึถงึความเหมาะสมและ
ผลประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั)  

 คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่ว 
 คา่เขา้ชมสถานที ่ตามระบใุนรายการ 
 หัวหนา้ทัวร ์(ทรไูกด)์ จากประเทศไทย ผูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่ว คอยบรรยายขอ้มลูและอ านวยความสะดวก

ตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหต ุคุม้ครองในระหวา่งการเดนิทาง เงือ่นไขตามกรมธรรม ์
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 คา่ธรรมเนยีมในการท าหนังสอืเดนิทาง หรอืเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 
 คา่ภาษีน ้ามนัทีท่างสายการบนิแจง้เปลีย่นแปลงกะทันหนั 
 คา่ระวางกระเป๋าน ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนิก าหนด (โดยสายการบนิสงิคโปร ์แอรไ์ลน ์อนุญาตใหโ้หลด

กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่ง ไมเ่กนิ 30 ก.ก.)  
 คา่พนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมทีพ่ัก (ทางบรษัิทฯไมไ่ดจ้ัดใหแ้กท่า่น เนือ่งจากป้องกนัการสญูหายจาก

มจิฉาชพีทีแ่ฝงตวัเขา้มาในโรงแรมทีพั่ก และเพือ่ความสะดวกรวดเร็วในการเขา้หอ้งพักส าหรับทกุทา่น) 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร-เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการทอ่งเทีย่ว คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์ มนิบิารแ์ละทวีี

ชอ่งพเิศษของโรงแรม เป็นตน้ 
 คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%  
 คา่ธรรมเนยีมวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ และคา่บรกิาร ทางสถานทตูไมค่นืใหท้า่นไมว่า่ทา่นจะ

ผา่นการพจิารณาหรอืไมก็่ตาม (โดยประมาณ 4,000  บาท) 
 คา่ธรรมเนยีมทปิ คนขบัรถ และหวัหนา้ทวัร ์(ทรไูกด)์  ทา่นละ 60 ฟรงัคส์วสิ ตลอดทรปิ 

 

เง ือ่นไขในการจองทวัร ์
 กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 20,000 บาท หลังจากท าการจองภายใน 3 วัน  
 สง่ส าเนาหนา้หนังสอืเดนิทาง Passport  มายงับรษัิทฯ 
 หากทา่นทีต่อ้งการใหท้างบรษัิททัวรย์ืน่วซีา่ให ้กรณุาช าระคา่ธรรมเนยีมและคา่บรกิารในการขอยืน่วซีา่เชงเกน้ 

ทา่นละ 4,000 พรอ้มกบัยอดมดัจ า 

 ช าระเงนิคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
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เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน  50 - 46 วัน คนืคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด (ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ หรอื
เทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืกรุ๊ปทีม่กีารการันตคีา่มดัจ าทีพ่ักโดยตรงหรอืโดยการผา่นตัวแทน
ในประเทศ หรอืตา่งประเทศ ไมอ่าจขอคนืเงนิได)้ 

 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางภายใน 45 - 31 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจ าเต็มจ านวน 
 ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิเ์ก็บคา่ใชจ้า่ย 100% ของราคาทัวรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุ เทศกาลตา่งๆ เชน่ ปีใหม ่สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษัิทฯ ตอ้งมกีารการันตมีดัจ า

ทีน่ั่งกบัทางสายการบนิ และโรงแรมทีพั่กตา่งๆ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่มดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด 
ไมว่า่ยกเลกิกรณีใดก็ตาม 

 กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิเ์รยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ 

 เมือ่ออกตัว๋แลว้ หากทา่นมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไมไ่ด ้ ไมส่ามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้ เนือ่งจากเป็น
นโยบายของสายการบนิ 

 กรณีวซีา่ถกูปฏเิสธจากสถานทตู (วซีา่ไมผ่า่น) ทางบรษัิทจะท าการเกบ็คา่ใชจ้า่ยตามทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่  
คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่ คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิหรอืคา่ตัว๋เครือ่งบนิ คา่มดัจ าโรงแรมหรอืคา่โรงแรม เป็นตน้   

 

ขอ้มลูเกีย่วกบั สายการบนิ  
 เนือ่งจากบตัรโดยสารเป็นแบบหมูค่ณะหรอืตั๋วกรุ๊ป สายการบนิขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่งบนิ

ทกุกรณี ทกุทา่นตอ้งไปเชค็อนิเพือ่ออกบตัรโดยสาร และรับหมายเลขทีน่ั่งตอนไดบ้ตัรโดยสารเทา่นัน้   
แตท่างบรษัิทจะพยายามชว่ยใหล้กูคา้ทีเ่ดนิทางดว้ยกนัไดน่ั้งดว้ยกนั หรอืใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุเทา่ทีจ่ะท าได ้

 กรณีทีท่า่นตอ้งการอาหารพเิศษ เชน่ เป็นมสุลมิ (นับถอืศาสนาอสิลาม), แพอ้าหารบางประเภท หรอืทาน
มงัสวรัิต ิโปรดแจง้และระบมุาใหช้ดัเจนในตอนจอง เพราะทางบรษัิทตอ้งสง่เรือ่งแจง้ใหท้างสายการบนิทราบ
ลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 72 ชัว่โมงกอ่นการเดนิทาง กรณีทีท่า่นแจง้กอ่นการเดนิทางกะทันหัน อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่
เพือ่ช าระเมนูใหม ่หรอือาจจะไมไ่ดรั้บเมนูพเิศษเลย เนือ่งจากสายการบนิไมไ่ดเ้ตรยีมส ารองไว ้หรอือาจเตรยีม
ไมท่ัน 

 ส าหรบัทีน่ ัง่ LONG LEG หรอืทีน่ั่งบรเิวณทางออกฉุกเฉนิ จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทีม่คีณุสมบตัติามทีส่ายการบนิ
ก าหนดเทา่นัน้ เชน่ สามารถสือ่สารภาษาองักฤษได ้ไมม่ปัีญหาดา้นสขุภาพ สามารถชว่ยเหลอืผูอ้ ืน่ไดใ้นกรณี
เกดิเหตฉุุกเฉนิ และการขอทีน่ั่ง LONG LEG ทา่นตอ้งไปแจง้กบัเจา้หนา้ทีส่ายการบนิตอนเวลาทีเ่ชค็อนิเทา่นัน้ 
และการใหท้ีน่ั่งขึน้อยูก่บัดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ทีส่ายการบนิเทา่นัน้ 

 

ขอ้มลูเกีย่วกบั โรงแรมทีพ่กั  
 โรงแรมในแตล่ะแหง่ มกีารวางแผนผังหอ้งพกัแตกตา่งกนั จงึท าใหห้อ้งพกัแตล่ะประเภท อาจจะหอ้งไมต่ดิกนั หรอื

อยูค่นละชัน้กนั และบางโรงแรมอาจจะไมม่หีอ้งพักแบบ 3 ทา่น ซึง่ถา้ตอ้งการเขา้พกั 3 ทา่น อาจตอ้งเป็น  
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1 เตยีงใหญ ่กบั 1 เตยีงพับเสรมิ (Sofa bed) หรอือาจมคีวามจ าเป็นตอ้งแยกหอ้งพกั เป็น หอ้งคู ่1 หอ้ง 

(Twin/Double) และหอ้งเดีย่ว 1 หอ้ง (Single) ไมว่า่กรณีใดๆ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่บรกิาร
เพิม่ตามจรงิทีเ่กดิขึน้ 

 เนือ่งจากทวปียโุรปอยูใ่นแถบอณุหภมูติ ่า โรงแรมบางเมอืงจะไมม่เีครือ่งปรับอากาศใหบ้รกิาร และในชว่งฤดหูนาว 
โรงแรมบางแหง่อาจจะไมเ่ปิดเครือ่งปรับอากาศ ซึง่จะมฮีตีเตอรไ์วใ้หบ้รกิารแทน 

 กรณีทีม่งีานเทศกาลหรอืการจัดงานประชมุนานาชาต ิ(Trade Fair) ท าใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืง
จะคอ่นขา้งเต็มหมด บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืงเพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 โรงแรมในยโุรปบางแหง่ (โดยเฉพาะในยา่นเมอืงเกา่ หรอืเมอืงเล็กๆ) มลีักษณะเป็นอาคารแบบดัง้เดมิ หอ้งอาจจะมี
ขนาดเล็กกะทดัรัต และไมม่อีา่งอาบน ้า หรอือาจจะไมม่ลีฟิท ์รวมถงึพนักงานยกกระเป๋า และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมี
ลักษณะแตกตา่งกนั 

 
หมายเหต ุ

 ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ 20 คน 
 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลับรายการทอ่งเทีย่วตามความเหมาะสม โดยบรษัิทฯ จะค านงึถงึ

ความปลอดภยัและผลประโยชนข์องคณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั  

 ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่กดิขึน้จากเหตจุ าเป็น
สดุวสิยั และอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ เชน่ ภยัธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การประทว้ง  
การปฏวิัต ิอบุตัเิหต ุการโจรกรรม ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การยกเลกิ
เทีย่วบนิหรอืการบรกิารของสายการบนิ ความสญูเสยี ทรัพยส์นิสญูหาย อบุตัเิหตหุรอืไดรั้บบาดเจ็บจากความ
ประมาทของตัวทา่นเอง และเหตสุดุวสิยัอืน่ๆทีอ่ยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ 

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นแบบหมูค่ณะหรอืตัว๋กรุ๊ป ไมส่ามารถเลือ่นวันเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได ้
 ในกรณีทีส่ายการบนิประกาศปรับขึน้ภาษีน ้ามนั ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็คา่ภาษีน ้ามนัเพิม่ตาม

ความเป็นจรงิ 
 กรณีทีส่ถานทีท่อ่งเทีย่วใดๆ ทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้เนือ่งจากเหตสุดุวสิยัตา่งๆ หรอืเหตกุารณ์ทีอ่ยูเ่หนอืการ

ควบคมุของบรษัิทฯ เป็นตน้ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 เนือ่งจากรายการทัวรน์ีเ้ป็นแบบเหมาจา่ยเบ็ดเสร็จ หากทา่นสละสทิธิก์ารใชบ้รกิารใดๆตามรายการ หรอืถกู
ปฏเิสธการเขา้ และออกประเทศ ไมว่า่ในกรณีใดกต็าม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิในทกุกรณี  

 กรณีทีท่า่นใชห้นังสอืเดนิทางนอกเหนอืจากหนังสอืเดนิทางธรรมดา (เลม่สเีลอืดหม)ู เชน่ หนังสอืเดนิทาง
ราชการ (เลม่สนี ้าเงนิ) หรอืหนังสอืเดนิทางทตู (เลม่สแีดงสด) เดนิทางเพือ่การทอ่งเทีย่วกบัคณะทัวร ์            
หากไมผ่า่นการอนุมตัจิากสายการบนิ และถกูปฏเิสธในการเขา้-ออกประเทศ ดว้ยเหตผุลใดๆก็ตาม ทางบรษัิทฯ 
ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 กรณีทา่นเดนิทางมาจากตา่งจังหวดั หรอืตา่งประเทศ และจะส ารองตั๋วเครือ่งบนิ หรอืพาหนะอยา่งหนึง่อยา่งใดที่
ใชใ้นการเดนิทางมาสนามบนิฯ ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี ้เพราะเป็นคา่ใชจ้า่ยที่
นอกเหนอืจากโปรแกรมการเดนิทาง หรอืทา่นเดนิทางมาเชค็อนิไมท่ัน ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการคนื            
คา่ทัวรใ์หแ้กท่า่น 

 ลกูคา้ทีจ่อยแลนด ์(ไมใ่ชต้ัว๋เครือ่งบนิ) ทา่นตอ้งจองเครือ่งบนิลงประเทศปลายทางกอ่นเวลาหรอืเวลาใกลเ้คยีง
กบัคณะทวัร ์หรอืไปถงึปลายทางลว่งหนา้กอ่นคณะทวัรอ์ยา่งนอ้ย 1 วัน ถา้ทา่นมาถงึหลังคณะทัวร ์ทา่นตอ้งเสยี
คา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางไปพบกบัคณะทัวรใ์นสถานทีท่ีค่ณะทัวรก์ าลังออนทวัรอ์ยูด่ว้ยตนเอง และกอ่นการจอง
ทัวรห์รอืจองตัว๋เครือ่งบนิควรสอบถามโดยละเอยีดกบัทางบรษัิทอกีครัง้ หากทา่นจองทัวรห์รอืตัว๋เครือ่งบนิ
ผดิพลาด ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้และไมค่นืคา่ทวัรใ์หแ้กท่า่น 

 เมือ่ทา่นไดช้ าระเงนิมดัจ าแลว้ ไมว่า่จะเป็นการช าระผา่นตัวแทนของบรษัิทฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษัิทฯ 
ทางบรษัิทฯ จะขอถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆของบรษัิทฯ ทีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 
 

หมายเหต ุเก ีย่วกบัการยืน่วซีา่แชงเกน้ 
 
• ทางบรษัิทฯ จะท าการยืน่วซีา่ของทา่นตอ่เมือ่ในคณะมผีูส้ ารองทีน่ั่งครบเต็มจ านวนและไดรั้บการตอบรับจากทาง

สถานทตูฯ ในเรือ่งเวลานัดหมาย เนือ่งจากบรษัิทฯ ตอ้งใชเ้อกสารตา่งๆ ทีอ่อกเป็นกรุ๊ปในการยืน่วซีา่ อาท ิ                     
ตั๋วเครีอ่งบนิ, หอ้งพักทีไ่ดรั้บการยนืยนัมาจากทางยโุรป, ประกนัการเดนิทาง ฯลฯ ทางทา่นจะตอ้งรอใหค้ณะ  
ครบจ านวนกอ่นจงึจะสามารถยืน่วซีา่ใหก้บัทา่นได ้
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• หากในชว่งทีท่า่นเดนิทาง วนัและเวลาในการยืน่วซีา่กรุ๊ปเต็มหรอืไมม่คีวิกรุ๊ป ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการ
ยืน่วซีา่เดีย่ว ซึง่ทางทา่นจะตอ้งเดนิทางมายืน่วซีา่ดว้ยตัวเอง ตามวันและเวลานัดหมายจากทางสถานทตูฯ โดย
มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยดแูล และอ านวยความสะดวก  

• เอกสารตา่งๆ ทีใ่ชใ้นการยืน่วซีา่ทอ่งเทีย่วทวปียโุรป ทางสถานทตูฯ เป็นผูก้ าหนดออกมา                      
(อาจแตกตา่งกนัแลว้แตส่ถานทตูประเทศน ัน้ๆ) มใิชบ่รษิทัทวัร ์ทา่นทีม่คีวามประสงคย์ืน่วซีา่ทอ่งเทีย่ว
ทวปียโุรป กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหถ้กูตอ้งและครบถว้นตามทีส่ถานทตูฯตอ้งการ เพราะจะมผีลตอ่
การพจิารณาวซีา่ของทา่น บรษิทัทวัรฯ์ เป็นเพยีงตวักลางและอ านวยความสะดวกในการยืน่วซีา่เทา่น ัน้ 
มไิดเ้ป็นผูพ้จิารณาวซีา่ใหก้บัทา่น 

• กรณีวซีา่ทีท่า่นยืน่ไมผ่า่นการพจิารณา และคณะสามารถออกเดนิทางได ้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยที่
เกดิข ึน้จรงิ ดงัตอ่ไปนี ้

-    คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่และคา่ด าเนนิการ ทางสถานทตูฯ จะไมค่นืคา่ธรรมเนยีมใดๆทัง้สิน้แมว้า่จะผา่นหรอื 
     ไมผ่า่นการพจิารณากต็าม 
-    คา่มดัจ าตัว๋เครือ่งบนิ หรอืตั๋วเครือ่งบนิทีอ่อกตั๋วเรยีบรอ้ยแลว้ ไมส่ามารถคนืได ้
-    คา่หอ้งพกัในทวปียโุรป ถา้คณะออกเดนิทางได ้และทา่นไมผ่า่นการพจิารณาวซีา่ ตามกฎทา่นจะโดนเก็บ 
     คา่มดัจ าหอ้งพกั หรอืทางโรงแรมอาจตอ้งยดึคา่หอ้ง 100% ในทันท ีทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบภายหลัง 
• หากทา่นผา่นการพจิารณาวซีา่ แลว้ยกเลกิการเดนิทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการยดึคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 

100 % 

เอกสารยืน่ขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 
** ผูเ้ดนิทางตอ้งมาโชวต์วัและสแกนลายนิว้มอื ณ สถานทตู  

ตามวนัและเวลาทีน่ดัหมาย ** 
(ระยะเวลาทีผ่ลวซีา่ออก ประมาณ 15 วนัท าการ) 

 
กรณุาเตรยีมเอกสารดงัตอ่ไปนี ้และสง่ใหท้างบรษิทัฯ ตามวนัเวลาทีน่ดัหมายเก็บเอกสาร 

 
1. หนงัสอืเดนิทางเลม่ปจัจบุนั (Passport) เลม่จรงิ และส าเนาถา่ยเอกสาร 2 ใบ ทีย่งัไมห่มดอาย ุและมอีายไุม่

ต ่ากวา่ 6 เดอืน กอ่นวันเดนิทาง หากหมดอาย ุกรณุาท าเลม่ใหมก่อ่นน าสง่ มจี านวนหนา้เหลอือยา่งนอ้ย 2-3 หนา้ 
และตอ้งมหีนา้วา่งเหลอือยา่งนอ้ย 2 หนา้ตดิตอ่กนั เพือ่ตดิวซีา่  
** หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ ทีเ่คยไดรั้บวซีา่จาก ประเทศในกลุม่เชงเกน้ ภายใน 3 ปี (ถา้ม)ี หรอืเคยไดรั้บจาก
ประเทศองักฤษ, แคนนาดาและสหรัฐอเมรกิา (ถา้ม)ี ** 
 

2. รปูถา่ยส ี2 ใบ หนา้ตรง (ขนาด 3.5 cm x 4.5 cm)  
พืน้หลังสขีาว ไมเ่กนิ 6 เดอืน หา้มตกแตง่รปู หา้มสวมแวน่สายตา  
แวน่กนัแดด คอนเทคเลนส ์หา้มมเีครือ่งประดับ เห็นใบหแูละคิว้ 
ทัง้ 2 ขา้งชดัเจน และตอ้งเป็นรปูทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรปูเทา่นัน้  
(หากรปูถา่ยของทา่นไมไ่ดม้าตรฐานตามสถาณทตูก าหนด  
ทา่นตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยในการถา่ยรปูใหมอ่กีครัง้ ณ วันมายืน่เวลา) 

 
3. หนงัสอืรบัรองการท างาน 

3.1 กรณีลกูจา้งหรอืพนกังาน  
หนงัสอืรบัรองการท างาน (ฉบบัจรงิ) ทีอ่อกโดยหน่วยงานหรอืบรษัิทตน้สงักดัของผูส้มคัร (ระบตุ าแหน่ง
, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างานและระบชุว่งเวลาทีเ่ดนิทางไปทอ่งเทีย่วยโุรป และระบชุือ่ประเทศทัง้หมดทีท่า่น
เดนิทางดว้ย หลังจากนัน้จะกลับมาท างานตามปกตหิลังครบก าหนดในวันทีเ่ทา่ไร ่โดยชือ่ลกูคา้ทีร่ะบใุน
หนังสอืรับรองการงาน ตอ้งสะกดชือ่-สกลุใหต้รงตามหนา้พาสปอรต์ ในการออกจดหมายรับรองกรณุาระบคุ า
วา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะสถานทตู ออกหนงัสอืเป็นภาษาองักฤษและ
เป็นหลกัฐานปจัจบุนั มอีายไุมเ่กนิ 30 วนั นบัจากวนัยืน่วซีา่เทา่น ัน้ พรอ้มลายเซ็น ระบชุือ่ ต าแหนง่
ของผูม้อี านาจในออกหนงัสอืรบัรองการท างานและประทบัตราบรษิทั 
 

3.2 กรณีเจา้ของกจิการ 
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หลกัฐานการเป็นเจา้ของกจิการ เชน่ ส าเนาใบทะเบยีนการคา้หรอืหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทหรอื
จดทะเบยีนนติบิคุคล ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการ (ตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 90 วัน กอ่นวันยืน่วซีา่  
หากมากกวา่ 90 วันไปแลว้ ตอ้งคัดลอกใหมเ่ทา่นัน้) เป็นส าเนาภาษาไทย และแปลภาษาองักฤษ 

 
3.3 กรณีนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา 

หนังสอืรับรองจากสถาบนัทีก่ าลังศกึษาอยู ่(มอีายไุมเ่กนิ 30 วันกอ่นวันยืน่วซีา่)  
ฉบบัจรงิ ออกหนงัสอืเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ (สถานทตูไมรั่บเอกสารทีเ่ป็นบตัรนักเรยีน) 

 
3.4 ผูเ้กษยีณอายงุาน 

หนังสอืยนืยนัการเกษียณอายกุารท างาน ซึง่เขยีนโดยตวัผูส้มคัรหรอืออกโดยบรษัิทนายจา้งลา่สดุ ระบวุันที่
เกษียณ ชือ่และทีอ่ยูข่องนายจา้ง ระยะเวลาของการจา้งงานและเงนิเดอืนลา่สดุ และ 
ส าเนาหนงัสอืยนืยนัการเกษยีณอายกุารท างาน และฉบบัแปลภาษาองักฤษ 

 
4. หลกัฐานทางการเงนิทีพ่ยีงพอส าหรบัคา่ใชจ้า่ยตลอดชว่งเวลาเดนิทาง 

4.1 Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดอืน ควรมจี านวนเงนิในบญัชไีมน่อ้ยกวา่หกหลกั เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มี
ฐานะการเงนิเพยีงพอทีจ่ะครอบคลมุกบัคา่ใชจ้า่ยตลอดในการเดนิทางและสามารถทีจ่ะใชจ้า่ยไดอ้ยา่งไม่
เดอืดรอ้น เมือ่กลับสูภ่มูลิ าเนา และมรีายการเดนิบญัชลีา่สดุไมเ่กนิ 7 วันนับจากวันยืน่วซีา่ เป็นบญัช ี                 
ออมทรพัย ์ทางสถานทตูสวติเซอรแ์ลนด ์รบัเอกสารการเงนิเป็นสเตรทเมน้ทีอ่อกจากธนาคาร และ
ตอ้งมตีราประทบัธนาคารและลายเซ็นของเจา้หนา้ทีธ่นาคารเทา่น ัน้ (ไมส่ามารถถา่ยเอกสารส าเนา
สมดุบญัชธีนาคารหรอืปริน้ออกมาจากอนิเทอเน็ตได)้ สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั
หรอืบญัชฝีากประจ า รวมถงึบญัชสีหกรณ์  

4.2 หนงัสอืรบัรองการเงนิจากธนาคาร (Bank certificate) ฉบบัจรงิทีอ่อกโดยธนาคาร ในการออก
จดหมายรับรองกรณุาระบคุ าวา่ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการใชช้ือ่แตล่ะสถานทตู สะกดชือ่ให ้
ตรงกบัพาสปอรต์และหมายเลขบญัชตีอ้งเป็นเลม่เดยีวกบัทีท่า่นจะใชย้ืน่วซีา่ 

4.3 กรณีมผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้(Sponsorship) 
ตอ้งเป็น บดิา มารดา คูส่มรส พีน่อ้งสายเลอืดเดยีวกนัเทา่นัน้  
- ตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ้า่ย (Sponsor letter ) เป็นภาษาองักฤษของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้ 

พรอ้มเซน็รับรอง 
- เอกสารพสิจูนค์วามสมัพันธก์บัผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้เชน่ ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส านาทะเบยีนสมรส และ

ส าเนาใบเกดิ (สตูบิตัร) เป็นตน้ ทัง้ผูย้ ืน่วซีา่เองและผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้พรอ้มแปลเอกสารเป็น
ภาษาองักฤษท ัง้หมด 

- หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank certificate) ฉบบัจรงิ ระบชุือ่เจา้ของบญัช ี(ผูอ้อกคา่ใชจ้า่ย) และ
ตอ้งระบชุือ่ผูถ้กูรับรองหรอืผูส้มคัรยืน่วซีา่ดว้ย มอีายไุมเ่กนิ 30 วัน นับจากวันทีย่ืน่วซีา่ (สะกดชือ่-
นามสกลุใหถ้กูตอ้งตามหนา้พาสปอรต์) 

- Bank Statement ยอ้นหลัง 6 เดอืน ของผูอ้อกคา่ใชจ้า่ยใหแ้ละผูย้ืน่วซีา่ 
- กรณีทีบ่รษัิทของทา่นเป็นผูรั้บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการเดนิทางใหก้บัผูเ้ดนิทางทัง้หมด ทางบรษัิทฯ 

จะตอ้งออกจดหมายอกีหนึง่ฉบบัเพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่คา่ใชจ้า่ยและการกลบัมาท างานของทา่น 
โดยระบรุายชือ่ผูเ้ดนิทางและเหตผุลทีจั่ดการเดนิทางนีใ้นจดหมายดว้ย 

 
5. กรณีทีผู่ส้มคัรอายตุ า่กวา่ 18 ปี 

5.1 ส าเนาสตูบิตัร/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบตัรประชาชนของผูส้มคัรวซีา่ พรอ้มแปลภาษาองักฤษ 
5.2 ถา้เดนิทางไปกบัพอ่หรอืแมห่รอืทา่นใดทา่นหนึง่ หรอืกบับคุคลทีส่าม 

ตอ้งขอหนังสอืยนิยอมใหเ้ดนิทางไปตา่งประเทศจากทางอ าเภอ/เขต ตัวจรงิเทา่นัน้ ระบวุา่อนุญาตให ้
เดนิทางไปตา่งประเทศกบัใครและระบคุวามสมัพันธว์า่เป็นอะไรกนั พรอ้มแปลเอกสารเป็นภาษาองักฤษ 

5.3 ส าเนาใบทะเบยีนการหยา่หรอืใบปกครองบตุรกรณีบดิามารดาเกดิการหยา่รา่ง พรอ้มแปลเอกสารเป็น
ภาษาองักฤษ 

5.4 ใบมรณะบตัรกรณีบดิา มารดาทา่นหนึง่ทา่นใดเสยีชวีติ 
 

6. ส าเนาทะเบยีนบา้น หรอืส าเนาบตัรประชาชน (กรณีไมใ่ชก่ารออกคา่ใชจ้า่ยใหก้นั และไมม่กีารเปลีย่น 
ชือ่-นามสกลุไมต่อ้งแปลภาษาองักฤษ)  

 
7. เอกสารสว่นตวัอืน่ๆ (แปลเป็นภาษาองักฤษท ัง้หมด) 
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- ส าเนาใบเปลีย่นชือ่ – นามสกลุ  
- ส าเนาทะเบยีนสมรส (ถา้ม)ี  
- ส าเนาทะเบยีนหยา่ (ถา้ม)ี  
- ส าเนาใบมรณะบตัร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) (ถา้ม)ี  

หมายเหต:ุ 
- ผูส้มคัรทกุทา่นตอ้งมาแสดงตน ณ ศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ฯ เพือ่สแกนลายนิว้มอื 
- ระยะเวลาในการพจิารณาวซีา่ของสถานทตูฯ โดยประมาณ 15 วันท าการ 
- หลังจากทีผู่ส้มคัรไดท้ าการยืน่ขอวซีา่กบัทางศนูยย์ืน่ค ารอ้งขอวซีา่แลว้ ทางสถานทตูไมอ่นุญาตให ้

ผูส้มคัรท าการดงึเลม่หนังสอืเดนิทางคนืจากสถานทตูฯ ในขณะท าการพจิารณาวซีา่ไมว่า่กรณีใดๆ กต็าม 
ดังนัน้หากทา่นมคีวามจ าเป็นในการใชเ้ลม่เพือ่เดนิทาง กรณุาแจง้บรษัิททัวรก์อ่น 

- การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดกต็ามอาจจะถกูระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการ
ถาวร และถงึแมว้า่ทา่นจะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดช้ าระไปแลว้และหากตอ้งการ
ขอยืน่ค ารอ้งใหมก่็ตอ้งช าระคา่ธรรมเนยีมใหมท่กุครัง้  

- กรณีทีท่า่นยกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดว้ซีา่แลว้ ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการแจง้สถานทตู
ยกเลกิวซีา่ของทา่น เนือ่งจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบนัทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ  

- หากสถานทตูมกีารสุม่เรยีกสมัภาษณ์บางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความรว่มมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์
ตามวันนัดหมาย และโปรดแตง่กายสภุาพ และหากสถานทตูฯ ขอเอกสารเพิม่เตมิ ทางบรษัิทฯ ขอ
รบกวนทา่นจัดสง่เอกสารดังกลา่วใหแ้กท่างสถานทตูฯ 

ในการยืน่ขอวซีา่สวติเซอรแ์ลนด ์เอกสารทกุฉบบัทีม่กีารแปลเป็นภาษาองักฤษ  
ตอ้งออกจากศนูยก์ารแปลทีม่ตีราประทบัและลายเซ็นของเจา้หนา้ทีศ่นูยก์ารแปลเทา่น ัน้  

สถานฑตูสวติเซอรแ์ลนดไ์มร่บัเอกสารทีแ่ปลเป็นภาษาองักฤษดว้ยตวัเอง 
** ทางบรษิทัฯ มบีรกิารรบัแปลเอกสารภาษาองักฤษ ราคาเร ิม่ตน้ ใบละ  500 บาท ** 

*การพจิารณาอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตูฯ ทางบรษิทัเป็นเพยีงตวักลางในการบรกิาร

อ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้* 

ใบกรอกขอ้มลูค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ กรณุากรอกขอ้มลูเป็นภาษาองักฤษ 

*กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้น เพราะขอ้มลูท ัง้หมดของทา่น เจา้หนา้ทีจ่ะตอ้งกรอกแบบฟอรม์ 
การรอ้งขอวซีา่ใหท้า่น* 

 

1. ชือ่-นามสกลุ (ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. ชือ่-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ) ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

3. ชือ่-นามสกลุเดมิกอ่นเปลีย่น (ภาษาองักฤษ)…………………………………….......……………………………………………………… 
 

4. เลขที ่Passport………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

5. วัน-เดอืน-ปีเกดิ.......................................................................... อาย ุ…………………………... ปี 

 

สถานทีเ่กดิ ………………………………………………………………………. เพศ            ชาย          หญงิ 
 

6. สถานภาพสมรส   โสด           สมรส         แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)           หยา่  
 

            หมา้ย            แยกกนัอยู ่
 

7. ทีอ่ยูปั่จจบุนั (ภาษาองักฤษ)................................................................................................................. 
 

...................................................................................................................................................... 
 
เบอรโ์ทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก.............................................อเีมล.์...........................................................  
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8. อาชพีปัจจบุนั (กรณุาระบอุาชพี) หากเป็นแมบ่า้น / หรอืเกษียณ กรณุาระบดุว้ย (ภาษาองักฤษ) 
 

..........................................................................ต าแหน่ง……………………………………………………………… 
 

9. ชือ่สถานทีท่ างาน / สถานศกึษา / ธรุกจิ / รา้นคา้ (ภาษาองักฤษ) 
 

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

10. ทีอ่ยูท่ีท่ างาน / สถานศกึษา / ทีต่ัง้รา้นคา้ (ภาษาองักฤษ)………………………………………………………………...... 
 
………………………………………………………………………………………………................................................. 
  

11. รายไดต้อ่เดอืน ……………………………………………………………………………………บาท (โดยประมาณ) 
 

12. ชือ่-นามสกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี (ภาษาองักฤษ)…………………………………………………………………………………………. 
 

13. ชือ่-นามสกลุบดิา (ภาษาองักฤษ) …………………….……………………..………………………………………………………… 
 

14. ชือ่-นามสกลุมารดา (ภาษาองักฤษ)…………….…………………………………………………………………………………..... 
 

15. วซีา่ยโุรป (เชงเกน้) ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา (ถา้ม)ี 
 

โปรดระบปุระเทศ………………………........................ วันหมดอายวุซีา่ (หากจ าได)้ ........................................ 
 

16. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทีย่วและพ านักของผูร้อ้งขอวซีา่ (ภาษาองักฤษ) 
 

ตัวผูร้อ้งขอวซีา่เอง    มผีูอ้อกคา่ใชจ้า่ยให ้ 
 

กรณุาระบชุือ่……………………………………………………………………… ความสมัพันธ…์…………………………………….. 
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