
1 COLMAR BLACK FOREST AND SWITZERLAND GERMANY – SWITZERLAND 7D 4N BY EK                                                                               [GQ3ZRH-EK01A] 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ  
วนัท่ี 2. กรุงเทพฯ – ดไูบ – ซูรคิ – น ำ้ตกไรน ์– ทิทิเซ ่- โดเนำเอสชิ์นเกน 
วนัท่ี 3. โดเนำเอสชิ์นเกน – คอนสแตนซ ์– ซุก 
วนัท่ี 4. ซุก – ยอดเขำรกิิ – ลเูซิรน์ – เบิรน์  
วนัท่ี 5. เบิรน์ – มองเทรอซ ์– เซอรแ์มท – เขำซุนเนกกำ (คณะท่ีเดินทำงช่วงเดือน พ.ค. – ก.ค. 2563 เปลี่ยนเป็นเขำ   
            กรอนเนอรแ์กรต) – แทซ 
วนัท่ี 6. แทซ – โลซำนน ์– เจนีวำ – สนำมบิน 
วนัท่ี 7. ดไูบ – กรุงเทพฯ 

COLMAR BLACK FOREST AND SWITZERLAND  

GERMANY – SWITZERLAND 
7 วัน 4 คืน 

 
 

ราคาแนะน าเพยีง 49,900.- 

เดนิทาง เมษายน – กรกฎาคม 63 
ซูรคิ | น ำ้ตกไรน ์| ทิทิเซ ่| คอนสแตนซ ์| ซุก | ยอดเขำรกิิ | ลเูซิรน์ | เบิรน์ | เซอรแ์มท | เขำซุนเนกกำ | เจนีวำ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ 
22.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนำมบนิสวุรรณภมู ิอำคำรผูโ้ดยสำรระหวำ่งประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร ์T สายการบินเอมิเรตส์  โดยมี

เจำ้หนำ้ท่ีคอยตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวก 
 

วันที ่2 กรุงเทพฯ – ดูไบ – ซูริค – น า้ตกไรน ์– ททิเิซ่ – โดเนาเอสช์ินเกน 
01.15 น. ออกเดนิทำงสูด่ไูบ โดยสายการบนิเอมิเรตส ์เท่ียวบนิท่ี EK 385 

***ส าหรับคณะทีอ่อกเดนิทางต้ังแต่เดอืนมิถุนายน – กรกฎาคม 2563 จะออกเดนิทาง เวลา 01.35 น. และเดนิทางถึง
ดูไบ เวลา 04.45 น.*** 

04.45 น. ถึงสนำมบนิดไูบ รอเปล่ียนเครื่อง 
08.40 น. ออกเดนิทำงสูซู่รคิ โดยสายการบนิเอมิเรตส ์เท่ียวบนิท่ี EK 087 
13.20 น. เดนิทำงถึงสนามบนิซูริค ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(เวลำทอ้งถิ่นชำ้กวำ่ประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลงัผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมือง

และศลุกำกร จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงเขำ้สูเ่มืองชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) ชมน ้าตกไรน์ (RhineFall) น ำ้ตกท่ีใหญ่ท่ีสดุ
ในยโุรปสวยงำมและต่ืนตำตื่นใจ เกิดจำก แมน่ ำ้ไรนท์ัง้สำยไหลผำ่นหนำ้ผำกวำ้ง 150 เมตร จึงเป็นน ำ้ตกขนำดใหญ่ท่ีสดุในยโุรป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

บ่าย จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองททิเิซ่ (Titisee) เมืองรมิทะเลสำบท่ีตัง้อยู่ในเขตป่าด า (Black Forest) ใหท้่ำนไดอ้ิสระชมควำม
งำมของบำ้นเรือน ชมทัศนียภำพของทะเลสำบท่ีมีฉำกหลงัเป็นป่ำสนอยู่บนภูเขำ ท่ีเรียกว่ำ แบล็กฟอเรสต ์สถำนท่ีอันเป็นตน้
ก ำเนิดนำฬกิำกุ๊กก ูใหท่้ำนไดมี้โอกำสชิมเคก้แบลก็ฟอเรสตอ์นัขึน้ช่ือ ณ เมืองตน้ต ำรบัตำมอธัยำศยั และเพลดิเพลินกับกำรเลือก
ซือ้สนิคำ้ท่ีระลกึ น ำท่ำนเดนิทำงสู่เมืองโดเนาเอสช์ินเกน (DONAUESCHINGEN) เมืองป่ำสนในทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องรฐั 
ประเทศเยอรมนี 

ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมือง 
ทีพั่ก เดนิทำงเขำ้สูท่ี่พกั WYNDHAM DONAUESCHINGEN หรือเทียบเท่ำ 
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วันที ่3 โดเนาเอสช์ินเกน – คอนสแตนซ ์– ซุก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองคอนสแตนซ ์(Konstanz) เป็นเมืองในรฐั Baden-Württemberg ประเทศเยอรมนี ตัง้อยู่ทำงตะวนัตกสดุ
ของทะเลสำบโบเดนซี อยู่ตดิกบัประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์เป็นเหมือนเมืองตำกอำกำศท่ีมีบรรยำกำศเงียบสงบและมีช่ือเสียงมำก
เมืองหนึ่งของประเทศเยอรมนี และเป็นท่ีตัง้ของมหาวิทยาลัยคอนสแตนซ ์(University of Konstanz) เป็นมหำวิทยำลยัท่ี
เก่ำแก่และมีช่ือเสียงมำกแห่งหนึ่งของประเทศเยอรมนี น ำท่ำนชมขวิหารคอนสแตนซ ์(Konstanz Cathedral) จำกทำงดำ้น
นอก โดยวิหำรแห่งนีถู้กสรำ้งขึน้ในปี 615 เพ่ือถวำยแด่พระแม่มำรี ต่อมำในปี ค.ศ. 1052 วิหำรไดพ้งัทลำยลง และไดมี้กำร
บรูณะขึน้ใหมอี่กครัง้โดย Bishop Rumold และมีกำรบรูณะอีกหลำยๆ ครัง้หลงัจำกนัน้มำจนถึงปัจจบุนั  

กลางวัน รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมือง 
บ่าย ออกเดนิทำงสูเ่มืองซุก (ZUG) เมืองแห่งศนูยก์ลำงกำรคมนำคมของประเทศ โดยตวัเมืองตัง้อยู่บนท่ีรำบเชิงเขำริมทะเลสำบ ท่ีมี

แมน่ ำ้ Lorze ไหลผำ่นท ำใหเ้มืองนีไ้ดร้บักำรกลำ่วขำนวำ่มีทศันียภำพท่ีงำมดั่งเทพนิยำย น ำท่ำนชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock 

Tower) แลนดม์ำรก์ท่ีส  ำคญัแห่งหนึ่งของเมือง ดว้ยควำมสงูของหอถึง 52 เมตรและควำมโดดเด่นของหลงัคำสีน ำ้เงินขำวโดด
เดน่ตดักบัสีหลงัคำสีน ำ้ตำลของบำ้นเมืองสวยงำมอย่ำงยิ่ง มีเวลำใหท่้ำนเดินขึน้บนัไดสู่จุดชมวิวดำ้นบนของหอนำฬิกำ ท่ีท่ำน
จะสำมำรถเห็นวิวท่ีสวยงำมโดยรอบของเมือง น ำท่ำนเขำ้ชมร้านท าทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป (The Oldest house of 

goldsmiths in Europe) ของครอบครวั Lohri เปิดท ำกำรตัง้แต่สมยัศตวรรษท่ี 16 ภำยในตวัอำคำรมีกำรตกแต่งในรูปแบบ
สถำปัตยกรรมสมยัจกัวรรดนิโปเลียน มีซุม้ประตแูละเสำโรมนั มีรูปป้ันและจิตรกรรมฝำผนงั ดว้ยกำรวำดลำยหินอ่อนดว้ยมือ ใน
ปี 1971 ไดเ้ปิดรำ้นนีเ้ป็นพพิธิภณัฑศ์ลิปะล ำ้ค่ำและเครื่องประดบัหำยำก และบำงชิน้มีเพียงชิน้เดียวในโลก มีเวลำใหท้่ำนเดิน
ช่ืนชมอำคำร งำนศลิปะล ำ้คำ่และเคร่ืองประดบัหำยำกแลว้ ในสว่นของ Lohri Store ยงัมีนำฬกิำชัน้น ำระดบัโลกใหท้่ำนเลือกซือ้
เลือกชมอำทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-
LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ และไมค่วรพลำดเคก้เชอรร์ี่ Zug Cherry Cake (Zuger Kirschtorte) จำกรำ้น Speck 
เคก้ท่ีมีรสชำตท่ีิเป็นเอกลกัษณ์และมีขำยมำกว่ำรอ้ยปี มีบุคคลท่ีมีช่ือเสียงมำกมำยต่ำงเคยลิม้ลองเคก้จำกรำ้นนี ้เช่น Charlie 
Chaplin, Winston Churchill หรือสมเดจ็พระสนัตะปำปำฟรำนซิส โดยเมืองซุกนีมี้กำรท ำฟำรม์ผลไม ้ทัง้สตวอรเ์บอรรี์, บูลเบอร์
รี,่ รำสเบอรร์ี่,ลกูแพร ์ฯลฯ รวมทัง้ เชอรร์ี่ ท่ีมีปลกูมำกกวำ่ 40,000 ตน้ 

ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน 
ทีพั่ก เดนิทำงเขำ้สูท่ี่พกั ARCADE หรือเทียบเทำ่ 
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วันที ่4 ซุก – ยอดเขาริกิ – ลูเซิรน์ – เบิรน์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น ำท่ำนนั่งรถไฟไตเ่ขาริกิ (Rigi) ท่ีถือไดว้ำ่เป็นรถไฟไตเ่ขำท่ีเก่ำแก่ท่ีสดุในยโุรป และยงัเป็นอนัดบั 2 รองจำกยอดเขำวอชิงตนั ใน
มลรฐันิวแฮมป์เชียร ์ในสหรฐัอเมรกิำ ควำมสงูจำกระดบัน ำ้ทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) นีมี้ท่ีมำจำกค ำว่ำ Mons 
Regina แปลไดว้่ำ รำชินิแห่งภูเขำ(Queen of the mountains) เพรำะสำมำรถมองเห็นทิวทัศนข์องยอดเขำอ่ืนๆ ไดร้อบ 360 
องศำ ชมววิแบบพำโนรำมำท่ีโอบลอ้มดว้ยธรรมชำตขิองทะเลสำบ Luzern และ Zug  โดยสถำนท่ีแห่งนีเ้คยเป็นสถำนท่ีถ่ำยท ำ
ละครเรื่อง “อย่ำลืมฉนั” และ “รตันำวด”ี อีกดว้ย จำกนัน้น ำท่ำนลงจำกเขำโดยกำรนั่งกระเชำ้เพ่ือสมัผสับรรยำกำศของทิวทัศนท่ี์
สวยอีกเสน้ทำงหน่ึง 

กลางวัน อิสระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 
บ่าย เดนิทำงสูเ่มืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอันดบัหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์ท่ีถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสำบและ

ขนุเขำ จำกนัน้พำท่ำนชมสิงโตหนิแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลกับนผำหินธรรมชำติ เพ่ือเป็นอนุสรณ์ร  ำลึกถึง
กำรสละชีพอย่ำงกลำ้หำญของทหำรสวิสท่ีเกิดจำกกำรปฏิวตัิในฝรั่งเศสเม่ือปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel 

Bridge) ซึ่งมีควำมยำวถึง 204 เมตร ทอดขำ้มผำ่นแม่น ้ารอยส ์(Reuss River) อันงดงำมซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของเมืองลู
เซิร ์น เป็นสะพำนไม้ท่ีมีหลังคำท่ีเก่ำแก่ท่ีสุดในยุโรป สร้ำงขึน้เม่ือปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลังคำคลุมสะพำนมีภำพวำด
ประวตัศิำสตรข์องชำวสวสิ ตลอดแนวสะพำน จำกนัน้ใหท้่ำนไดอ้ิสระเลือกซือ้สินคำ้ของสวิส เช่น ช็อกโกแลต, เครื่องหนัง, มีด
พบั, นำฬกิำย่ีหอ้ดงั อำทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ น ำท่ำนเดนิทำงสู่กรุงเบิรน์ (Bern) ซึ่งไดร้บักำรยกย่องจำก
องคก์ำรยเูนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจำกนีเ้บริน์ยงัถกูจดัอนัดบัอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองท่ีมีคณุภำพชีวิตท่ี
ดีท่ีสดุของโลกในปี ค.ศ. 2010 น ำท่ำนชมบ่อหมีสีน ้าตาล (Bear Park) สตัวท่ี์เป็นสญัลกัษณ์ของกรุงเบิรน์ น ำท่ำน  ชมมาร์
กาสเซ ย่ำนเมืองเก่ำ ปัจจบุนัเตม็ไปดว้ยรำ้นดอกไมแ้ละบูติค เป็นย่ำนท่ีปลอดรถยนต ์จึงเหมำะกับกำรเดินเท่ียวชมอำคำรเก่ำ 
อำย ุ200 - 300 ปี น ำท่ำนลดัเลำะชม ถนนจุงเคอรน์กาสเซ ถนนท่ีมีระดบัสงูสดุของเมืองนี ้ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปดว้ย
รำ้นภำพวำดและรำ้นขำยของเก่ำในอำคำรโบรำณ ชมนาฬิกาไซ้ท ์คล็อคเค่นทรัม อำยุ 800 ปี ท่ีมี “โชว”์ ใหด้ทูุกๆชั่วโมงใน
กำรตีบอกเวลำแตล่ะครัง้ น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกบัโบสถ ์Munster สิง่ก่อสรำ้งทำงศำสนำท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ถูก
สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 1421 ประตจูะมีภำพท่ีบรรยำยถึงกำรตดัสนิครัง้สดุทำ้ยของพระเจำ้ 

ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน 
ทีพั่ก เดนิทำงเขำ้สูท่ี่พกั HOLIDAY INN WESTSIDE หรือเทียบเท่ำ  
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วันที ่5 
เบิร์น – มองเทรอซ์ – เซอร์แมท – เขาซุนเนกกา (คณะที่เดินทางช่วง
เดอืน พ.ค. – ก.ค. 2563 เปลี่ยนเป็นเขากรอนเนอรแ์กรต) – แทซ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น ำท่ำนเดนิทำงสู ่เมืองมองเทรอซ ์(Montreux) เมืองตำกอำกำศท่ีตัง้อยู่รมิทะเลสำบเจนีวำ ไดช่ื้อว่ำริเวียร่ำของสวิส ชมควำม

สวยงำมของทิวทศัน ์บำ้นเรือน รมิทะเลสำบน ำท่ำนถ่ำยรูปคู่กับปราสาทชิลยอง ปรำสำทโบรำณอำยุกว่ำ 800 ปี สรำ้งขึน้บน
เกำะหินรมิทะเลสำบเจนีวำ  ตัง้แต่ยุคโรมนัเรืองอ ำนำจโดยรำชวงศ ์SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมำยเพ่ือควบคมุกำรเดินทำงของนัก
เดินทำงและขบวนสินคำ้ท่ีจะสญัจรผ่ำนไปมำจำกเหนือสู่ใตห้รือจำกตะวนัตกสู่ตะวนัออกของสวิตเซอรแ์ลนด ์เน่ืองจำกเป็น
เสน้ทำงเดียวท่ีไมต่อ้งเดนิทำงขำ้มเทือกเขำสงูชนั ปรำสำทแห่งนีจ้ึงเปรียบเสมือนด่ำนเก็บภำษีซึ่งเอำเปรียบชำวสวิสมำนำนนับ
รอ้ยปี 

กลางวัน อิสระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่สถำนีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพ่ือเดินทำงสู่เมืองเซอรแ์มท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอรท์ยอดนิยมท่ี

ไดร้บัควำมนิยมสงู เน่ืองจำกเป็นเมืองท่ีปลอดมลพษิทำงอำกำศเพรำะยำนพำหนะในเมืองไม่ใชน้  ำ้มนัเชือ้เพลิง แต่ใชแ้บตเตอรี่
เท่ำนัน้ และยงัมีฉำกหลงัของตวัเมืองเป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ท่ีไดช่ื้อว่ำเป็นยอดเขำท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสดุใน
สวติเซอรแ์ลนด ์น ำท่ำนเดนิทำงโดยรถไฟ หรือ Funicular ท่ีวิง่ผำ่นอโุมงคเ์จำะทะลภุเูขำสูเ่ขาซุนเนกกา (Sunnegga) ท่ีมีควำม
สงูเพียง 2,228 เมตร แต่เรียกไดว้่ำเป็นจุดชมวิวของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ท่ีสวยงำมมำกๆ โดยบริเวณบน
ยอดเขำนีย้งัประกอบไปดว้ยทะเลสำบทัง้ 5 โดยจะน ำท่ำนเดินเทำ้ไปชม 1 ใน 5 ทะเลสำบท่ีมีกล่ำวไดว้่ำมีช่ือเสียงและสวยงำม
ท่ีสดุของกำรชมวิวยอดเขำยอดเขำแมทเทอรฮ์อรน์ นัน้คือ ทะเลสาบไลเซ (Leisee Lake) ท่ีตัง้บนควำมสงู 2,232 เมตรจำก
ระดบัน ำ้ทะเล ในช่วงฤดรูอ้นน ำ้ในทะเลสำบท่ีใสรำวกบักระจก จะสะทอ้นภำพของยอดเขำแมทเทอรฮ์อรน์บนผิวน ำ้ท่ีสวยงำมยิ่ง
นกั (ถำ้ในช่วงฤดหูนำวน ำ้ในทะเลสำบจะกลำยเป็นพืน้น ำ้แขง็) น ำท่ำนเดนิทำงกลบัลงมำท่ีเมืองเซอรแ์มท เชิญท่ำนอิสระกับกำร
เดนิเท่ียวชมเมือง หรือเลือกซือ้ของฝำกตำมอธัยำศยั  
***คณะที่เดินทางช่วงเดือนพ.ค. – ก.ค. 2563 ทางบริษัทขอเปล่ียนโปรแกรมเป็นขึ้นเขากรอนเนอร์แกรตแทน 
เน่ืองจากเขาซุนเนกกาปิดให้บริการในช่วงน้ัน*** 

ค ่า อิสระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศยั 
ทีพั่ก เดนิทำงเขำ้สูท่ี่พกั ELITE หรือเทียบเท่ำ  
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วันที ่6 แทซ – โลซานน ์– เจนีวา – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น ำท่ำนเดนิทำงสูเ่มืองโลซานน ์(Lausanne) ซึ่งตัง้อยู่ตอนเหนือของทะเลสำบเจนีวำ เมืองโลซำนนน์ับไดว้่ำเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์
โดยธรรมชำตมิำกท่ีสดุเมืองหนึ่งของสวติเซอรแ์ลนด ์มีประวตัิศำสตรอ์ันยำวนำนมำตัง้แต่ศตวรรษท่ี 4 ในสมยัท่ีชำวโรมนัมำตัง้
หลกัแหลง่อยู่บรเิวณรมิฝ่ังทะเลสำบท่ีน่ี เมืองโลซำนนมี์ควำมสวยงำมโดยธรรมชำติ ทิวทัศนท่ี์สวยงำม และอำกำศท่ีปรำศจำก
มลพษิ จึงดงึดดูนกัท่องเท่ียวจำกทั่วโลกใหม้ำพกัผ่อนตำกอำกำศท่ีน่ี  น ำท่ำนชมสวนสาธารณะที่มีรูปป้ันลิง 3 ตัว ปิดหู ปิด
ปำก ปิดตำ อันเป็นสถำนท่ีทรงโปรดของในหลวงเม่ือทรงพระเยำว ์และถ่ำยรูปกับ ศำลำไทย ท่ีรัฐบำลไทยส่งไปตั้งใน
สวนสำธำรณะของเมืองโลซำนน ์

กลางวัน รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน 
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเจนีวา (Geneva) น ำชมเมืองท่ีเป็นศนูยก์ลำงกำรประชุมนำนำชำติ เมืองท่ีตัง้องคก์ำรสำกลระดบัโลก 

อำทิ องคก์ำรกำรคำ้โลก, กำชำดสำกล, แรงงำนสำกล ฯลฯ ถ่ำยรูปกับน ำ้พเุจทโด ท่ีฉีดสำยน ำ้พุ่งสงูขึน้ไปในอำกำศถึง 390 ฟุต 
(เปิดเฉพำะวนัอำกำศดี) และถ่ำยรูปกบันำฬกิำดอกไม ้สญัลกัษณ์ท่ีส  ำคญัของเมืองเจนีวำ ไดเ้วลำอันสมควร น ำท่ำนเดินทำงสู่
สนำมบนิ เพ่ือท ำคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลำชอ้ปปิง้สนิคำ้ปลอดภำษี (Duty Free) ภำยในสนำมบนิ 

21.40 น. เดนิทำงสูเ่มืองดไูบ โดยสายการบนิเอมิเรตส ์เท่ียวบนิท่ี EK 084 

 

วันที ่7 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
06.10 น. เดนิทำงถึงดไูบ เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ือง 
09.40 น. ออกเดนิทำงกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิเอมิเรตส ์เท่ียวบนิท่ี EK 372 

***ส าหรับคณะทีอ่อกเดินทางวันที่ 02 มิ.ย. – 08 ก.ค. 63 จะออกเดินทาง เวลา 09.40 น. และเดินทางถึงกรุงเทพฯ 
เวลา 19.15 น.*** 

18.55 น. เดนิทำงถึง สนามบนิสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิำพ   
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COLMAR BLACK FOREST AND SWITZERLAND  

GERMANY – SWITZERLAND 
7 วัน 4 คืน โดยสายการบินเอมเิรตส ์(EK) 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

02 – 08 เม.ย. 63  52,900 52,900 52,900 31,100 7,900 

20 – 26 พ.ค. 63 49,900 49,900 49,900 29,100 7,900 

02 – 08 มิ.ย. 63 49,900 49,900 49,900 29,100 7,900 

01 – 07 ก.ค. 63 49,900 49,900 49,900 29,100 7,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงือ่นไขการใหบ้ริการ 
1.        ช ำระเงินมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท โดยโอนเขำ้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเม่ือไดร้บัเงินมดัจ ำแลว้เท่ำนัน้ 
2. สง่ส  ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูท่ี้เดนิทำง ท่ีมีอำยกุำรใชง้ำนไมน่อ้ยกว่ำ 6 เดือน เพ่ือท ำกำรจองคิวย่ืนวีซ่ำภำยใน 3 วนันับจำก

วนัจอง หำกไมส่ง่ส  ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษัิทขออนญุำตยกเลกิกำรจองทวัรโ์ดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือไดร้บักำรยืนยนัวำ่กรุ๊ปออกเดนิทำงได ้ลกูคำ้จดัเตรียมเอกสำรใหก้ำรขอวีซ่ำไดท้นัที 
4. หำกท่ำนท่ีตอ้งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลกูคำ้อยู่ตำ่งจงัหวดั) ใหท้่ำนตดิตอ่เจำ้หนำ้ท่ี ก่อนออกบตัรโดยสำรทุก

ครัง้ หำกออกบตัรโดยสำรโดยมแิจง้เจำ้หนำ้ท่ี ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม ่รบัผดิชอบ คำ่ใชจ้่ำยท่ีเกิดขึน้ 
5. กำรย่ืนวีซ่ำในแต่ละสถำนทูตมีกำรเตรียมเอกสำร และมีขัน้ตอนกำรย่ืนวีซ่ำไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน รำยบุคคล 

(แสดงตน) ท่ำนสำมำรถสอบถำมขอ้มลูเพ่ือประกอบกำรตดัสนิใจก่อนกำรจองไดจ้ำกทำงเจำ้หนำ้ท่ี 
6. หำกในคณะของท่ำนมีผูต้อ้งกำรดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอำยุ, มีโรคประจ ำตวั หรือไม่สะดวกในกำร

เดนิทำงท่องเท่ียวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครวัตอ้งใหก้ำรดแูลสมำชิกภำยในครอบครวัของ
ท่ำนเอง เน่ืองจำกกำรเดนิทำงเป็นหมูค่ณะ หวัหนำ้ทวัรมี์ควำมจ ำเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คำ่ตั๋วเครื่องบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทำงไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีควำมประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้ง

ไมเ่กินจ ำนวนวนั และอยู่ภำยใตเ้ง่ือนไขของสำยกำรบนิ) 
2. คำ่ภำษีสนำมบนิทกุแห่งตำมรำยกำร 
3. คำ่รถโคช้ปรบัอำกำศน ำเท่ียวตำมรำยกำร  
4. คำ่หอ้งพกัในโรงแรมตำมท่ีระบใุนรำยกำรหรือเทียบเท่ำ (3 ดำว – 4 ดำว) 
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5. คำ่อำหำรตำมท่ีระบใุนรำยกำร 
6. คำ่เขำ้ชมสถำนท่ีท่องเท่ียวตำมรำยกำร 
7. คำ่ประกนัภยักำรเดนิทำงรำยบคุคล (หำกตอ้งกำรเง่ือนไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ท่ี) 
 คำ่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวำ่งกำรเดนิทำงวงเงินไมเ่กินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
 คำ่รกัษำพยำบำลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทาง

บริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริม่ตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  
 **ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัเิหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 
8. คำ่มคัคเุทศกข์องบรษัิทดแูลตลอดกำรเดนิทำง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คำ่ภำษีมลูคำ่เพิม่ 7% (เฉพำะคำ่บรกิำร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คำ่ธรรมเนียมกำรจดัท ำหนงัสือเดนิทำง 
2. คำ่ใชจ้่ำยสว่นตวั อำทิเช่น คำ่เครื่องดื่มท่ีสั่งพเิศษ, คำ่โทรศพัท,์ คำ่ซักรีด, ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง, ค่ำน ำ้หนักเกินจำก

ทำงสำยกำรบนิก ำหนดเกินกว่ำ 30 กก.และมำกกว่ำ 1 ชิน้, ค่ำรกัษำพยำบำล กรณีเกิดกำรเจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั, ค่ำ
กระเป๋ำเดนิทำงหรือของมีคำ่ท่ีสญูหำยในระหวำ่งกำรเดนิทำง เป็นตน้ 

3. คำ่ธรรมเนียมน ำ้มนัและภำษีสนำมบนิ ในกรณีท่ีสำยกำรบนิมีกำรปรบัขึน้รำคำ 
4. คำ่บรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยส์นิดว้ยตวัท่ำนเอง 
5. คำ่ธรรมเนียมวีซ่ำประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์(ผูเ้ดนิทำงช ำระหนำ้งำน โดยประมำณ 3,500 - 4,000 บำท) 
6. คำ่ทิปพนกังำนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (10 สวติฟรงัก)์ 
7. คำ่ทิปมคัคเุทศกจ์ำกเมืองไทย (21 สวติฟรงัก)์ 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัรส่์วนทีเ่หลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. กำรพจิำรณำวีซ่ำเป็นดลุยพินิจของสถำนทูต มิใช่บริษัททัวร ์กำรเตรียมเอกสำรท่ีดีและถูกตอ้งจะช่วยใหก้ำรพิจำรณำ ของ
สถำนทตูง่ำยขึน้ 
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2. กรณีท่ำนใดตอ้งใชพ้ำสปอรต์เดนิทำง ช่วงระหวำ่งย่ืนวีซ่ำ หรือ ก่อนเดนิทำงกบัทำงบรษัิท ท่ำนตอ้งแจง้ใหท้ำงบริษัทฯ ทรำบ
ลว่งหนำ้เพ่ือวำงแผนในกำรขอวีซ่ำของท่ำน ซึ่งบำงสถำนทตูใชเ้วลำในกำรพิจำรณำวีซ่ำท่ีค่อนขำ้งนำนและอำจไม่สำมรถดึง
เลม่ออกมำระหวำ่งกำรพจิำรณำอนมุตัวีิซ่ำได ้  

3. ส ำหรบัผูเ้ดินทำงท่ีศึกษำหรือท ำงำนอยู่ต่ำงประเทศ จะตอ้งด ำเนินเรื่องกำรขอวีซ่ำดว้ยตนเองในประเทศท่ีตนพ ำนักหรือ
ศกึษำอยู่เท่ำนัน้ 

4. หนงัสือเดนิทำงตอ้งมีอำยไุมต่  ่ำกวำ่ 6 เดือน โดยนับวนัเริ่มเดินทำงออกนอกประเทศ หำกนับแลว้ต  ่ำกว่ำ 6 เดือน ผูเ้ดินทำง
ตอ้งไปย่ืนค ำรอ้งขอท ำหนังสือเดินทำงเล่มใหม่ และกรุณำเตรียมหนังสือเดินทำงเล่มเก่ำ ใหก้ับทำงบริษัทดว้ย เน่ืองจำก
ประวตักิำรเดนิทำงของท่ำนจะเป็นประโยชนอ์ย่ำงยิ่งในกำรย่ืนค ำรอ้งขอวีซ่ำ และจ ำนวนหนำ้หนังสือเดินทำง ตอ้งเหลือว่ำง
ส ำหรบัตดิวีซ่ำไมต่  ่ำกวำ่ 3 หนำ้ 

5. ท่ำนท่ีใส่ปกหนังสือเดินทำงกรุณำถอดออก หำกมีกำรสญูหำย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทำงนัน้ๆ และ
พำสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทำงรำชกำร ตอ้งไมมี่รอยฉีกขำด หรือ กำรขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทำงบรษัิทไดส้  ำรองท่ีนั่งพรอ้มช ำระเงินมดัจ ำคำ่ตั๋วเครื่องบินแลว้  หำกท่ำนยกเลิกทัวร ์ไม่ว่ำจะดว้ยสำเหตใุด ทำงบริษัทขอ
สงวนสทิธิก์ำรเรียกเก็บคำ่มดัจ ำตั๋วเครื่องบนิ ซึ่งมีคำ่ใชจ้่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  แลว้แต่สำยกำรบินและช่วงเวลำ
เดนิทำง   

2.  หำกตั๋วเคร่ืองบนิท ำกำรออกแลว้ แตท่่ำนไมส่ำรถออกเดนิทำงได ้ทำงบรษัิทขอสงวนสทิธิ์เรียกเก็บค่ำใชจ้่ำยตำมท่ีเกิดขึน้จริง 
และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบนิ ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็นอย่ำงนอ้ย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตำมท่ีสำยกำรบินก ำหนด เช่น 
ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรำ่งกำยแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่ำงรวดเรว็ในกรณีท่ีเครื่องบนิมีปัญหำ เช่น สำมำรถเปิดประตฉูกุเฉินได ้
(น ำ้หนกัประมำณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหำทำงดำ้นสขุภำพและรำ่งกำย และอ ำนำจในกำรใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับ
ทำงเจำ้หนำ้ท่ีเช็คอินสำยกำรบนิ ตอนเวลำท่ีเช็คอินเท่ำนัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนกำรเดนิทำง คืนคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภำยใน 30-44 วนัก่อนเดนิทำง เก็บคำ่ใชจ้่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท  
3. แจง้ยกเลกิภำยใน 16-29 วนัก่อนเดนิทำง เก็บคำ่ใชจ้่ำย ท่ำนละ 20,000 บำท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวำ่ 15 วนัก่อนเดนิทำง ทำงบรษัิทฯขอสงวนสทิธิ ์เก็บคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมด 
5. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นกำรเก็บคำ่ใชจ้่ำยทัง้หมดกรณีท่ำนยกเลกิกำรเดนิทำงและมีผลท ำใหค้ณะเดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวนท่ี 

บรษัิทฯก ำหนดไว ้(30ท่ำนขึน้ไป) เน่ืองจำกเกิดควำมเสียหำยตอ่ทำงบรษัิทและผูเ้ดนิทำงอ่ืนท่ีเดินทำงในคณะเดียวกันบริษัท
ตอ้งน ำไปช ำระคำ่เสียหำยตำ่งๆท่ีเกิดจำกกำรยกเลกิของท่ำน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลรับรอง บริษัทฯจะท ำกำรเล่ือนกำร
เดนิทำงของท่ำน  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่ำนจะตอ้งเสียคำ่ใชจ้่ำยท่ีไมส่ำมำรถเรียกคืนไดค้ือ ค่ำธรรมเนียมในกำรมดัจ ำตั๋ ว 
และคำ่ธรรมเนียมวีซ่ำตำมท่ี สถำนทตูฯ เรียกเก็บ  
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7. กรณีย่ืนวีซ่ำแลว้ไมไ่ดร้บักำรอนมุตัวีิซ่ำจำกทำงสถำนทตู (วีซ่ำไมผ่ำ่น) และท่ำนไดช้  ำระคำ่ทวัรห์รือมดัจ ำมำแลว้ ทำงบริษัทฯ 
ขอเก็บเฉพำะคำ่ใชจ้่ำยท่ีเกิดขึน้จรงิ เช่น คำ่วีซ่ำและคำ่บรกิำรย่ืนวีซ่ำ / คำ่มดัจ ำตั๋วเครื่องบิน หรือค่ำตั๋วเครื่องบิน (กรณีออก
ตั๋วเครื่องบนิแลว้) คำ่สว่นตำ่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทำงไมค่รบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวีซ่ำผำ่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสำร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นกำรไมคื่นคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเขำ้-ออกเมืองได ้เน่ืองจำกปลอมแปลงหรือกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ท่ี ไม่ว่ำเหตผุลใดๆตำมทำงบริษัท

ของสงวนสทิธิใ์นกำร ไมคื่นคำ่ทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เน่ืองจำกกำรวำงแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกัน จึงอำจท ำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว ( Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกันและบำงโรงแรม  
อำจจะไมมี่หอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน แตอ่ำจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อำจจะไมมี่เครื่องปรบัอำกำศเน่ืองจำกอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ  ่ำ 
3. กรณีท่ีมีงำนจดัประชมุนำนำชำต ิ(Trade air) เป็น 
ผลใหค้ำ่โรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นกำรปรบัเปล่ียนหรือยำ้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเด่ียวอำจเป็นหอ้งท่ีมีขนำดกะทดัรตัและไม่มีอ่ำงอำบน ำ้ 

ซึ่งขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอำจมีลกัษณะแตกตำ่งกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 15 วนัท าการ หรอืมากกวา่น ัน้ ข ึน้อยูก่บั

ดลุยพนิจิของสถานทตู 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ VFS Global (จามจรุสีแควร)์ 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซีา่มากอ่น กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีท่วัรใ์หร้บัทราบต ัง้แตท่ ีท่า่นท าการ

จองทวัรเ์ขา้มา เพือ่ท าการแกไ้ขในการขอวซีา่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ อาจจะมี

ผลเสยีตอ่การขอวซีา่ของทา่นในคร ัง้นี*้* 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง
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จะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4 CM. จ านวน 2 ใบ 

***ความยาวใบหนา้ตอ้งมเีนือ้ทีใ่นรปูถา่ย 70-80% ของพืน้ที ่พืน้หลงัสขีาวเทา่น ัน้ ถา่ยไมเ่กนิ 

6 เดอืน รวบผมใหเ้ห็นหู เห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั หา้มใสค่อนแทคเลนส ์รปูไม่

เลอะหมกึและไมม่รีอ่งรอยช ารดุ *** 

 

 

 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯระบตุ าแหน่ง,เงนิเดอืน,วันเริม่ท างาน,วันทีล่าพัก

รอ้น 

(ขอเป็นภาษาองักฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 
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CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

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

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป ยอ้นหลงั 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกับมตีราประทบัจากธนาคาร 

ทางสถานทตูจะไมร่ับ Bank Statement ทีป่ริน้เองจาก Internet (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญชโีดย

การฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวันยืน่วซีา่) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 

เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกับมตีราประกับจากธนาคาร อัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวัน

ยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) และตอ้งมหีนา้ Passport ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย พรอ้มหนังสอืชีแ้จง

ออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาองักฤษ (Sponsor letter) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง แตบ่รษิทัออกคา่ใชจ้า่ยให ้ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ 

บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกับมตีราประกบัจากธนาคาร 

อัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวันยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) หรอื หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank 

certificate) และตอ้งแนบหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD) หรอืส าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พ.ค.0403) 

พรอ้มหนังสอืชีแ้จงออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 ไม่

สามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณา Bank Statement ทีป่ร ิน้จากอนิเตอรเ์น็ต หรอื Bank 

Statement ทีอ่อกจากธนาคารแตไ่มม่ตีราประทบั , บญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 
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5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยมารดาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

 

- *** ในวนัยืน่วซีา่กรณุาถอืเอกสารตวัจรงิตา่งๆ เช่น ทะเบยีนพาณิชย ์DBD สูตบิตัร ใบเปลีย่น

ชือ่-สกุล เป็นตน้ พรอ้มสมดุบญัชอีพัเดทไมเ่กนิ 7 วนักอ่นยืน่วซีา่ *** 

 

                                                                               

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซีา่มากอ่น กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีท่วัรใ์หร้บัทราบต ัง้แตท่ ีท่า่นท าการ

จองทวัรเ์ขา้มา เพือ่ท าการแกไ้ขในการขอวซีา่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ อาจจะมี

ผลเสยีตอ่การขอวซีา่ของทา่นในคร ัง้นี*้* 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

 

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

 

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

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

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  
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6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

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

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

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

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

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่.........................ถงึวันที.่........................... 
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15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

  

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


