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 ขุนเขา หนิผา และ ปราสาท อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์   

7 DAYS 4 NIGHTS  
เดนิทาง มีนาคม – กรกฎาคม 63 

ราคาแนะน าเพียง  39,990.- 
 เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. ดไูบ - มิลาน - เซอรแ์มท - เขาซุนเนกกา – แทซ 

วนัท่ี 3. แทซ – มองเทรอซ ์– เขา้ปราสาทชิลยอง - เวเว่ย ์– เจนีวา – โลซานน ์
วนัท่ี 4. โลซานน ์– กรุงเบริน์ - อินเทอรล์าเคน - ซุก 

วนัท่ี 5. ซุก – นั่งรถไฟไต่เขาริก-ิ ลเูซิรน์ – มิลาน  

วนัท่ี 6. มิลาน - Fidenza Village Outlet - สนามบนิ 

วนัท่ี 7. ดไูบ – กรุงเทพ ฯ  
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วันที ่1 กรุงเทพฯ   
18.00 น. 

 
20.35 น. 

 

คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอ

มิเรตส ์เจา้หนา้ที่คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
ออกเดินทางสู่ดไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK373 
** คณะเดินทางตัง้แตว่นัที่ 01 เมษายน 63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 21.05 น. และถงึดไูบ เวลา 00.50 น. ** 
** คณะเดินทางตัง้แตว่นัที่ 02 มิถนุายน 63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 21.25 น. และถงึดไูบ เวลา 00.50 น. ** 

วันที ่2 ดูไบ - มลิาน - เซอรแ์มท - เขาซุนเนกกา – แทซ 
00.50 น. เดินทางถงึ สนามบินดไูบ แวะรอเปล่ียนเครื่อง 
03.45 น. ออกเดินทางสู่เมืองมิลาน โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK101 

** คณะเดินทางตัง้แตว่นัที่ 01 เมษายน 63 เป็นตน้ไป ออกเดินทาง เวลา 03.35 น. และถงึดไูบ เวลา 08.15 น. ** 
07.45 น. ถงึสนามบินมิลาโนมลัเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 5 

ชั่วโมงในวันที่ 29 มีนาคม 2563) น าท่านสู่เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอรท์ ยอดนิยมที่ไดร้บัความ
นิยมสูง เนื่องจากเป็นเมืองทีป่ลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไมใ่ชน้  า้มนัเชือ้เพลิง แตใ่ชแ้บตเตอรี่
เทา่นัน้ และยงัมีฉากหลงัของตวัเมืองเป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ที่ไดช้ื่อวา่เป็นยอดเขาที่มีรูปทรง
สวยที่สุดในสวิส จากนัน้น าทา่นสู่เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอรท์ ยอดนิยมที่ไดร้บัความนิยมสูง 
เนื่องจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไมใ่ชน้  า้มนัเชือ้เพลิง แตใ่ชแ้บตเตอรี่เท่านัน้ 
และยงัมีฉากหลังของตวัเมืองเป็นยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่ไดช้ื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวย
ที่สุดในสวิส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



  3  ขนุเขา หินผา และ ปราสาท อิตาล ีสวิตเซอรแ์ลนด ์  7 วนั 4 คืน  BY EK                                   [GQ3MXP-EK042]                                                                                         

  

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (ชีสฟองดูว,์ Cheese Fondue) 
บ่าย จากนั้นน  าท่านเดินทางโดยรถไฟ Funicular ที่วิ่งผ่านอุโมงค์เจาะทะลภุูเขาสู่เขาซุนเนกกา (Sunnegga) ที่มีความสูง 

2,228 เมตร แต่เรียกไดว้่าเป็นจุดชมวิวของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ที่สวยงามมากๆ โดยบริเวณบนยอด
เขานีย้งัประกอบไปดว้ยทะเลสาบทัง้ 5 โดยจะน าท่านเดินเทา้ไปชม 1 ใน 5 ทะเลสาบที่มีกล่าวไดว้่ามีชื่อเสียงและสวยงาม
ที่สดุของการชมวิวยอดเขายอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ นั้นคือ ทะเลสาบไลเซ (Leisee Lake) ที่ตั้งบนความสงู 2,232 เมตร
จากระดบัน  า้ทะเล ในช่วงฤดรูอ้นน า้ในทะเลสาบที่ใสราวกบักระจก จะสะทอ้นภาพของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์บนผิวน ้า
ท่ีสวยงามยิ่งนัก (ถา้ในช่วงฤดูหนาวน ้าในทะเลสาบจะกลายเป็นพืน้น ้าแข็ง) น  าท่านเดินทางกลบัลงมาที่เมืองเซอร์
แมท เชิญท่านอิสระกบัการเดินเที่ยวชมเมือง หรอืเลอืกซือ้ของฝากตามอธัยาศัย  
***คณะเดินทางวันท่ี 6 ,20  และ 27 พฤษภาคม 2563 เน่ืองจาก เขาซุนเนกกา ปิดซ่อมบ ารุง โปรแกรมจะเป็น
อิสระตามอัธยาศัย โดยมีหัวหน้าทัวรใ์ห้ข้อมูล หรือ ค าแนะน า ค่าใช้จา่ยทัง้หมดเป็นความรับผิดชอบของตัวท่าน
เอง ให้ท่านอิสระเดินเท่ียวชมเมือง หรือ เลือกซือ้ของฝากตามอัธยาศัย หรือจะเลือกขึน้กระเช้าไฟฟ้าเพ่ือสัมผัส
กับความงดงามของยอดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ (Klien Matterhorn) ท่ีสูงถึง 4,478 เมตร และได้ช่ือว่าเป็นยอด
เขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสุดของเทือกเขาแอลป์ ช่ืนชมกับทิวทัศน์ท่ีสวยงาม ณ จุดสูงท่ีสุดบริเวณไคลน์แมทเทอร์
ฮอร์น เข้าชมถ ้าน ้าแข็งท่ีอยู่สูงท่ีสุดในสวิส หรือน่ังรถไฟฟันเฟืองสู่สถานีรถไฟกรอนเนอร์แกรต (Gornergrat 
railway) ท าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวท่ีท่านจะได้เห็นทัศนียภาพท่ีสวยงามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ ท่ีสวยงาม 
น าท่านเดินเท้าสู่บริเวณทะเลสาบท่ีอยู่สูงจากระดับน ้าทะเล 2,757 เมตร โดยบริเวณทะเลสาบนี้เป็นเงาสะท้อน
ภาพเขาแมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn's reflect) อันสุดสวยงามยิ่งนัก ( โดยปกติน ้าในทะเลสาบ จะมากหรือน้อย
ขึน้อยู่กับปริมาณน ้าฝน และ สภาพอากาศ ช่วงเวลาท่ีเดินทางไปชมอยู่ในช่วงกลางปี (พฤษภาคม – ตุลาคม) ถ้า

ช่วงฤดูหนาวทะเลสาบจะกลายเป็นน ้าแข็ง) ***  
ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
 จากนัน้น าทา่นเดินทางสู่เมือง Tasch 

ทีพ่ัก น าทา่นเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก ELITE หรือเทยีบเทา่  

วันที ่3 แทซ – มองเทรอซ ์– เข้าปราสาทชิลยอง - เวเว่ย ์– เจนีวา – โลซานน ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดินทางสู่เมืองมองเทรอซ ์(Montreux) เมืองตากอากาศที่ตัง้อยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ไดช้ื่อว่าริเวียร่าของ
สวิส ชมความสวยงามของทิวทศัน ์บา้นเรือน ริมทะเลสาบ  น าท่านเข้าชมปราสาทชิลยอง (Chillon castle) 
ปราสาทโบราณอายกุวา่ 800 ปี สรา้งขึน้บนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา  ตัง้แต่ยุคโรมนัเรืองอ านาจโดยราชวงศ ์
SAVOY  น าเที่ยวเมืองเวเว่ย ์(Vevey) คือเมืองที่ตัง้อยูใ่นรฐัโว ของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยตวัเมืองตัง้อยู่บน
ชายฝ่ังทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ตา่งก็ขนานนามใหเ้มืองเวเวย่ ์เป็น "ไข่มุกแหง่ริเวียร่าสวิส"(Pearls of 
the Swiss Riviera) ที่แมแ้ตศิ่ลปินตลกชื่อดงัแหง่ฮอลลีวูด้ “ชาลี แชปลิน” ยงัหลงใหลและไดอ้าศยัอยู่ที่เมืองนีใ้น
บัน้ปลายชีวิต  

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา(Geneva) น าชมเมืองที่เป็นศูนยก์ลางการประชุมนานาชาติ เมืองที่ตั้ง

องคก์ารสากลระดบัโลก อาทิ องคก์ารการคา้โลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกับน ้าพุเจทโด (jet 
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d'eau) ท่ีฉีดสายน า้พุ่งสูงขึน้ไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) และถ่ายรูปกบั นาฬิกาดอกไม ้
สญัลกัษณท์ี่ส  าคญัของเมืองเจนีวา จากนัน้น าทา่นเดินทางสู่เมืองโลซานน์ (Lausanne) น าชมเมืองโลซานน ์ซึ่ง
ตัง้อยูต่อนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานนน์บัไดว้า่เป็นเมืองที่มีเสนห่โ์ดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของ
สวิตเซอรแ์ลนด ์มีประวติัศาสตรอ์นัยาวนานมาตัง้แตศ่ตวรรษที่ 4 ในสมยัที่ชาวโรมนัมาตัง้หลักแหล่งอยู่บริเวณริม
ฝ่ังทะเลสาบที่นี่ เมืองโลซานนมี์ความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศนท์ี่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึง
ดึงดูดนกัท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาพกัผ่อนตากอากาศที่นี่ เมืองนีย้งัเป็นเมืองที่มีความส าคัญส าหรบัชาวไทย
เนื่องจากเป็นเมืองที่เคยเป็นที่ประทบัของสมเด็จยา่ น าทา่นชม สวนสาธารณะทีมี่รูปป้ันลิง 3 ตัว ปิดห ูปิดปาก 
ปิดตา อนัเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเม่ือทรงพระเยาว ์และถ่ายรูปกบั ศาลาไทย ที่รฐับาลไทยส่งไปตัง้ใน
สวนสาธารณะของเมืองโลซานน ์

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
ทีพ่ัก น าทา่นเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก HOTEL AGORA SWISS NIGHT by FASSBIND หรือเทยีบเทา่ 

วันที ่4 โลซานน ์– กรุงเบิรน์ - อนิเทอรล์าเคน - ซุก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูก่รุงเบิรน์ (Bern) ซึ่งไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจาก
นีเ้บิรน์ยงัถกูจดัอนัดบัอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคณุภาพชีวิตที่ดีที่สดุของโลกในปี ค.ศ.2010 น าท่านชมบ่อหมีสีน ้าตาล 
(Bear Park) สตัว์ที่เป็นสญัลกัษณข์องกรุงเบิรน์ น าท่านชมมารก์าสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบันเต็มไปดว้ยรา้นดอกไม้
และบติูค จงึเหมาะกบัการเดินเที่ยวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี น  าท่านลดัเลาะชม ถนนจุงเคอรน์กาสเซ ถนนที่มีระดับ
สงูสดุของเมืองนี ้ถนนกรมักาสเซ ซึ่งเต็มไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาโบราณ ไซ้ท ์

คล็อคเค่นทรัม (Zytglogge Clock Tower) อาย ุ800 ปี ที่มี “โชว”์ ใหด้ทูกุๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครัง้  
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กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าทา่นเดินทางตอ่สู่เมืองอินเทอรล์าเคน (Interlaken) ใหเ้วลาท่านเดินเล่นเมืองอินเทอร์ลาเคน (Interlaken) 

เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ ์(Lake Brienz)  อนัเป็นแหล่ง
ทอ่งเที่ยวที่ส  าคญั และ มีความส าคญัประหนึง่เมืองหลวงของแบรน์เนอรโ์อเบอลนัด ์มีภาพของยอดเขาจงุเฟราเป็น
ฉากหลงั มีเวลาใหท้า่นเดินเล่นชมเมืองที่น่ารกัแห่งนี ้ จากนัน้น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริม
ทะเลสาบที่สวยงามราวกบัเทพนิยายตัง้อยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของ
ทศันียภาพแลว้ เมืองนีย้งัมีอตัราการเก็บภาษีที่ค่อนข้างต ่าจึงถือเป็นที่ตากอากาศที่นิยมของเหล่าเศรษฐี คนดงั
ส าคญัระดบัโลกมากมายมาเยือน ทา่นอาจจะเห็นซูเปอรค์ารจ์อดเรียงรายอยู ่2 ขา้งทาง จนเป็นเรื่องธรรมดาไปเลย 
น าทา่นชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนดม์ารก์ที่ส  าคญัแห่งหนึ่งของเมือง ดว้ยความสูงของ
หอถงึ 52 เมตรและความโดดเด่น ของหลังคาซึ่งเป็นสีน า้เงินขาวโดนเด่นตดักบัสีหลังคาสีน า้ตาลของบา้นเมือง
สวยงามอย่างย่ิง น าท่านเข้าชมร้านท าทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in 

Europe) ของครอบครัว Lohri เปิดท าการตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 16 ภายในตวัอาคารมีการตกแต่งในรูปแบบ
สถาปัตยกรรมสมยัจกัรวรรดิดินโปเลียน มีซุม้ประตแูละเสาโรมนั มีรูปป้ันและจิตรกรรมฝาผนงั ดว้ยการวาดลายหิน
ออ่นดว้ยมือ ในปี 1971 ไดเ้ปิดร้านนีเ้ป็นพิพิธภัณฑศิ์ลปะล า้ค่าและเครื่องประดบัหายาก และบางชิน้มีเพียงชิน้
เดียวในโลก มีเวลาใหท้า่นเดินชื่นชมอาคาร งานศิลปะล า้คา่และเครื่องประดบัหายากแลว้ ในส่วนของ Lohri Store 
ยงัมีนาฬิกาชัน้น  าระดบัโลกใหท้่านเลือกซือ้เลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, 
Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ทีพ่ัก น าทา่นเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก SWISS EVER ZUG SWISS HOTEL หรือเทยีบเทา่ 

วันที ่5 ซุก – น่ังรถไฟไต่เขาริกิ - ลูเซิรน์ – มลิาน  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นน่ังรถไฟไต่เขาริกิ (Rigi) ที่ถือไดว้า่เป็นรถไฟไตเ่ขาที่เกา่แก่ที่สุดในยุโรป และยงัเป็นอนัดบั 2 รอง
จากยอดเขาวอชิงตนั ในมลรฐันิวแฮมป์เชียร ์ในสหรฐัอเมริกา ความสูงจากระดบัน า้ทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ 
(Rigi Kulm) นีมี้ที่มาจากค าว่า Mons Regina แปลไดว้่า ราชินิแห่งภูเขา (Queen of the mountains) เพราะ
สามารถมองเห็นทิวทศันข์องยอดเขา อื่นๆ ไดร้อบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบล้อมดว้ยธรรมชาติของ
ทะเลสาบ Luzern และ Zug จากนัน้น าท่านลงจากเขาโดยกระเชา้ไฟฟ้าชมวิวที่สวยงามอีกหนึ่งบรรยากาศที่น่า
ประทบัใจ น าทา่นเดินทางสู่เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองทอ่งเที่ยวยอดนิยมอนัดบัหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์ที่ถูก
หอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย จากนัน้พาทา่นชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์

ร  าลึกถงึการสละชีพอยา่งกลา้หาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวติัในฝรั่งเศสเม่ือปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชา
เปล (Chapel Bridge) ซึง่มีความยาวถงึ 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น ้ารอยส ์(Reuss River) อนังดงามซึ่งเป็น
เหมือนสญัลกัษณข์องเมืองลูเซิรน์ เป็นสะพานไมท้ี่มีหลงัคาที่เกา่แกท่ี่สุดในยโุรป สรา้งขึน้เม่ือปี ค.ศ.1333 โดยใต้
หลงัคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวติัศาสตรข์องชาวสวิสตลอดแนวสะพาน จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน 
(Milan) ประเทศอิตาลี  

ค า่ รบัประทานอาหารค  ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง (พซิซ่า , สปาเก็ตตี)้ 
ทีพ่ัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ทีพ่ัก HOLIDAY INN MILAN - ASSAGO หรือเทยีบเท่า 

วันที ่6 มลิาน - Fidenza Village Outlet - สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ Fidenza Village Outlet ใหเ้วลาท่านได้อิสระชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมมากมาย อาทิ เช่น Armani, 
Boggi Milano, Calvin Klein, Coach, Diesel, Dolce&Gabbana, Fabiana Filippi, Guess, GrandVision by Avanzi, 
Massimo Rebecchi, Michael Kors, New Balance, Paul Smith, Samsonite, Timberland, Versace, และอื่นๆอีก
มากมาย 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าทา่นเดินทางกลบัสู่เมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกไดว้า่ เป็นเมืองหลวงแหง่แฟชั่นของโลก น าท่านถ่ายรูปดา้น

นอกกบัมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สรา้งดว้ยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกนั เป็น
สถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก สมยัฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio 

Emanuele II) ที่นบัวา่เป็นชอปป้ิงมอลลท์ี่สวยงาม หรูหราและเกา่แกท่ี่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ์ของกษัตริยว์ิค
เตอร ์เอ็มมานเูอลที่ 2 ผูร้ิเริ่มการรวมชาติหวัเมืองตา่งๆในอิตาลี และอนสุาวรียข์องศิลปินชื่อดงัในยคุเรเนซองสอ์ีก 1 

https://www.tbvsc.com/fidenza-village/it/marche/armani-outlet
https://www.tbvsc.com/fidenza-village/en/brands/boggi-milano
https://www.tbvsc.com/fidenza-village/it/marche/calvin-klein
https://www.tbvsc.com/fidenza-village/it/marche/coach
https://www.tbvsc.com/fidenza-village/en/brands/diesel
https://www.tbvsc.com/fidenza-village/en/brands/dolce-and-gabbana
https://www.tbvsc.com/fidenza-village/en/brands/fabiana-filippi
https://www.tbvsc.com/fidenza-village/it/marche/guess
https://www.tbvsc.com/fidenza-village/en/brands/grandvision-by-avanzi
https://www.tbvsc.com/fidenza-village/en/brands/massimo-rebecchi
https://www.tbvsc.com/fidenza-village/it/marche/michael-kors
https://www.tbvsc.com/fidenza-village/it/marche/new-balance
https://www.tbvsc.com/fidenza-village/it/marche/paul-smith
https://www.tbvsc.com/fidenza-village/it/marche/samsonite
https://www.tbvsc.com/fidenza-village/it/marche/timberland
https://www.tbvsc.com/fidenza-village/it/marche/versace
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ทา่น คือ ลิโอนารโ์ด ดารว์ินซี่ ที่อยูใ่นบริเวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาล่า มีเวลาใหท้า่นเลือกซือ้สินคา้แฟชั่นชัน้น า
จากทั่วทกุมมุโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.00 น. เดินทางสู่สนามบินมิลาน ประเทศอิตาลี เพื่อใหท้า่นมีเวลาท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช๊อปป้ิงสินค้า
ปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน 

21.35 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 92 

**คณะเดินทางตัง้แตว่นัที่ 25 มี.ค.63 เป็นตน้ไป ออกเดินทางเวลา 22.20 น. และถงึดไูบเวลา 06.25 น.** 

วันที ่7 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
06.50 น. 
09.30 น. 

เดินทางถงึสนามบินดไูบ เพื่อรอเปล่ียนเครื่อง 
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เทีย่วบินที ่EK 372 
**คณะเดินทางตัง้แตว่นัที่ 25 มีนาคม 63 เป็นตน้ไป ออกเดินทางเวลา 09.40 น. และถงึกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น.** 
**คณะเดินทางตัง้แตว่นัที่ 27 พฤษภาคม 63 เป็นตน้ไป ออกเดินทางเวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.15 
น.** 

18.40 น. เดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
******************************************************************************************************* 
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ราคาแนะน าเพียง  
ขุนเขา หินผา และ ปราสาท อิตาลี สวิตเซอรแ์ลนด ์ 

7 วัน 4 คืน  โดยสายการบินเอมิเรตส ์(EK) 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเดี่ยว
เพิม่ 

ท่านละ 
11 – 17 มี.ค. 63 39,990.- 39,990.- 39,990.- 21,190.- 6,900.- 

18 – 24 มี.ค. 63 39,990.- 39,990.- 39,990.- 21,190.- 6,900.- 

01 – 07 เม.ย. 63 43,990.- 43,990.- 43,990.- 25,190.- 7,900.- 

09 – 15 เม.ย. 63 48,990.- 48,990.- 48,990.- 25,190.- 7,900.- 

26 เม.ย.-02 พ.ค. 63 43,990.- 43,990.- 43,990.- 25,190.- 7,900.- 

01 – 07 พ.ค. 63 43,990.- 43,990.- 43,990.- 25,190.- 7,900.- 

06 – 12 พ.ค. 63 42,990.- 42,990.- 42,990.- 24,190.- 7,900.- 

20 – 26 พ.ค. 63 42,990.- 42,990.- 42,990.- 24,190.- 7,900.- 

27 พ.ค.- 02 มิ.ย. 63 42,990.- 42,990.- 42,990.- 24,190.- 7,900.- 

02 – 08 มิ.ย. 63 43,990.- 43,990.- 43,990.- 25,190.- 7,900.- 

24 – 30 มิ.ย. 63 43,990.- 43,990.- 43,990.- 25,190.- 7,900.- 

01 – 07 ก.ค. 63 43,990.- 43,990.- 43,990.- 23,190.- 7,900.- 

22 – 28 ก.ค. 63 43,990.- 43,990.- 43,990.- 22,190.- 7,900.- 

โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เท่านัน้ 
2. สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวย่ืนวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านติดต่อเจา้หนา้ที่  ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่าใชจ่้ายที่
เกิดขึน้ 
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5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่ วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวรม์ีความจ าเป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้งื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกนัภัยการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามได้จากเจา้หน้าท่ี) 
 ค่าประกนัอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท ,์ ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารกัษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรอืของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ (ผูเ้ดินทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ (21 สวิตฟรงัก)์ 
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7. ค่าทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (21 สวิตฟรงัก)์ 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้จริง 

 

ขอ้มูลเบือ้งตน้ในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร ์การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจง้ใหท้าง
บรษัิทฯ ทราบลว่งหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไม่สามรถดงึเลม่ออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุัติวีซ่าได ้  

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรอืศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค ารอ้งขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ใหก้ับทาง
บรษัิทดว้ย เนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิงในการย่ืนค ารอ้งขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืว่างส  าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมัดจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใด 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ่้าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋ วเครื่องบินท าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ่้าย
ตามที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บค่าใชจ่้ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับรษัิทตอ้งน าไปช าระค่าเสยีหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทัวรห์รือมัดจ ามาแลว้ 
ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการย่ืนวีซ่า / ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าสว่นต่างในกรณีที่กรุป๊ออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ขอ้มูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่กั 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภูมิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรอืยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทัดรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 
 
 
 
 
 
 



  12  ขนุเขา หินผา และ ปราสาท อิตาล ีสวิตเซอรแ์ลนด ์  7 วนั 4 คืน  BY EK                                   [GQ3MXP-EK042]                                                                                         

  

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซี่าประมาณ 7 วนัท าการ 

ยืน่วซี่าแสดงตนทีศ่นูยย์ืน่วซี่า TLS Contact 

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด  

เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซี่าหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซี่า ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

**ลูกคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซี่าในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่รือ่ย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรียน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รูปถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จ านวน 2 ใบ 

***ใบหนา้สูง2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบุคคล  พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นหู เห็นค ิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูป

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารุด*** 

ตวัอยา่งรูป 
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3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน    หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน, วันลา 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ัว่ไป ยอ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการฝาก

หรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วันหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บญัชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้่าย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบบัเด็ม 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 
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 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบตัรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลงัโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา 

หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้   

เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 



  15  ขนุเขา หินผา และ ปราสาท อิตาล ีสวิตเซอรแ์ลนด ์  7 วนั 4 คืน  BY EK                                   [GQ3MXP-EK042]                                                                                         

  

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจุบัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ ์ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……………..… 

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซี่า 

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์…………..…………… 

   E-MAIL (ตอ้งระบุ)............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจุบัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

     ....................................................................................................... 

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

 ………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….…… 

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่.........................ถงึวันที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวัุนที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซี่าเชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สุดแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

       กรณุาระบชุือ่ ......................................................   

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี     

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เชค็เดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


