
  1  UNTOUCHABLE VIEW OF ALPS อิตาลี ฝรั่งเศส สวิตเซอรแ์ลนด ์ 7 DAYS 4 NIGHTS  BY EK                                                             [GQ3MXP-EK029] 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

UNTOUCHABLE VIEW OF ALPS 
อิตาลี ฝร่ังเศส สวิตเซอรแ์ลนด ์ 

7 วัน 4 คืน 

เดนิทาง พฤษภาคม – กรกฎาคม 2563 
มิลาน  | ชาโมนิกซ ์| ขึน้ชมยอดเขามองบลงัค ์| เจนีวา | มองเทรอซ ์| เซอรแ์มท | อินเทอรล์าเคน | ขึน้เขาริกิ 

 
  

ราคาแนะน าเพียง  48,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ  

วนัท่ี 2. ดไูบ – มิลาน – มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน – ชาโมนิกซ ์

วนัท่ี 3. ชาโมนิกซ ์ – ขึน้ชมยอดเขามองบลงัค ์– เจนีวา  – โลซานน ์

วนัท่ี 4. โลซานน ์– มองเทรอซ ์– เซอรแ์มท – แทซ 

วนัท่ี 5. แทซ – อินเทอรล์าเคน – ลเูซิรน์ -ซุก 

วนัท่ี 6.  ซุก – ขึน้เขาริกิ – ซูริค – สนามบิน 

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

 
คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประต ู8 เคานเ์ตอร ์T สายการบิน เอมิเรตส ์โดยมี
เจา้หนา้ที่ คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

21.05 น. ออกเดินทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์EK 373 
 ** ส าหรับคณะท่ีออกเดินทางระหว่างวันท่ี 18 – 24 มิ.ย. และ 22 – 28 ก.ค. 63 จะออกเดินทางเวลา 21.25 น. 

และไปถงึดูไบเวลา 00.50 น. **  
 

วันที ่2  ดูไบ – มลิาน – มหาวหิารแห่งเมอืงมิลาน – ชาโมนิกซ ์
00.50 น. เดินทางถงึ สนามบินดูไบ แวะรอเปลี่ยนเคร่ือง 
03.35 น. ออกเดินทางสูเ่มืองมิลาน โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 101 
08.15 น. ถงึ สนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 

5 ชั่วโมงในวันที่ 31 มีนาคม 2562) น าท่านผ่านด่านตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร น  าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและ
ศุลกากร จากนั้นเดินทางสู่ตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกไดว้่าเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก น าท่านถ่ายรูปกับ
มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สรา้งดว้ยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบ
ตะวนัตก สมยัฟ้ืนฟศิูลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่นับว่าเป็นชอ้ป
ป้ิงมอลลท์ี่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สดุในเมืองมิลาน อนสุาวรยี ์ของกษัตริยว์ิคเตอร ์เอ็มมานูเอลที่ 2 ผูร้ิเริ่มการรวมชาติ
หัวเมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรียข์องศิลปินชื่อดังในยุคเรเนซองสอ์ีก 1 ท่าน คือ ลิโอนารโ์ด ดารว์ินซี่ ที่อยู่ในบริเวณ
ดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าคณะเดินทางสูเ่มืองชาโมนิกซ(์Chamonix-Mont-Blanc) เป็นเมืองสกีที่ขึน้ชื่อในฤดูหนาว และที่นี่ท่านสามารถมองเห็น

ยอดเขามองบลังค ์(Mont Blanc) ยอดเขาที่สงูที่สดุในเทือกเขาแอลป์ มีความสงู 4,807 เมตร มีความหมายว่า “ภูเขาสี
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ขาว” เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ส  าคัญของอิตาลแีละฝรั่งเศส 
ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ท่ีพัก น าเข้าสู่ท่ีพัก MERCURE CHAMONIX LES BOSSONS หรือเทียบเท่า 

วันที ่3  ชาโมนิกซ ์ – ขึน้ชมยอดเขามองบลังค ์– เจนีวา  – โลซานน ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
  น าท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าขึน้สู่สถานี ไอกุย ดู มิดิ  (Aiguille du Midi)  ดว้ยความสงูระดับ 3,842 เมตร เป็นกระเชา้ที่สงู

ที่สดุในโลก จากสถานีนีท้่านสามารถมองเห็นเทือกเขาแอลป์ 3 ประเทศ คือ ฝรั่งเศส สวิตเซอรแ์ลนด ์และ อิตาลี ชมยอดเขา
มองบลังค ์(Mont Blanc) เป็นยอดเขาที่สงูที่สดุในยโุรป ที่มีความสงู 4,807 เมตร บนยอดเขานีจ้ะมีหิมะปกคลมุตลอดทั้งปี 
อิสระใหท้่านเดินเลน่ตามอธัยาศยั หลงัจากนัน้น  าท่านลงจากเขากลบัสูเ่มืองชาโมนิกซ ์

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางสู ่เมืองเจนีวา(Geneva) น าชมเมืองที่เป็นศนูยก์ลางการประชมุนานาชาติ เมืองที่ตั้งองคก์ารสากลระดับโลก 

อาทิ องคก์ารการคา้โลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ น  าท่านถ่ายรูปกับน ้าพุเจทโด (jet d'eau) ที่ฉีดสายน า้พุ่งสงูขึน้
ไปในอากาศถงึ 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) และถ่ายรูปกับ นาฬิกาดอกไม้(L’horioge Fleurie) สญัลกัษณท์ี่ส  าคัญ
ของเมืองเจนีวา  จากนัน้น  าท่านเดินทางสูเ่มืองโลซานน ์(Lausanne) ซึ่งตัง้อยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์
นบัไดว้่าเป็นเมืองที่มีเสน่หโ์ดยธรรมชาติมากที่สดุเมืองหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์มีประวติัศาสตรอ์ันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษ
ที่ 4 ในสมยัที่ชาวโรมนัมาตัง้หลกัแหลง่อยู่บริเวณริมฝ่ังทะเลสาบที่นี่ เมืองโลซานนม์ีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศนท์ี่
สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จงึดงึดดูนกัท่องเที่ยวจากทั่วโลกใหม้าพักผ่อนตากอากาศที่นี่ เมืองนีย้ังเป็นเมืองที่มี
ความส าคญัส  าหรบัชาวไทยเนื่องจากเป็นเมืองที่เคยเป็นที่ประทบัของสมเด็จย่า น  าท่านชม สวนสาธารณะท่ีมีรูปป้ันลิง 3 

ตัว ปิดห ูปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว ์และถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ที่รฐับาลไทยส่งไป
ตัง้ในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน ์

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ท่ีพัก  น าเข้าสู่ท่ีพัก NOVOTEL LAUSANNE หรือเทียบเท่า 
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วันที ่4  โลซานน ์– มองเทรอซ ์– เซอรแ์มท – แทซ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองมองเทรอซ ์(Montreux) เมืองตากอากาศที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ไดช้ื่อว่าริเวียร่าของสวิส ชม
ความสวยงามของทิวทัศน์ บา้นเรือน ริมทะเลสาบ น าท่านถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (ด้านนอก) (Chillon castle) 

ปราสาทโบราณอายกุว่า 800 ปี สรา้งขึน้บนเกาะหินรมิทะเลสาบเจนีวา ตั้งแต่ยุคโรมันเรืองอ  านาจโดยราชวงศ ์SAVOY โดย
มีจดุมุ่งหมายเพื่อควบคมุการเดินทางของนกัเดินทางและขบวนสนิคา้ที่จะสญัจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใตห้รือจากตะวันตกสู่
ตะวันออกของสวิตเซอรแ์ลนด์ เนื่องจากเป็นเสน้ทางเดียวที่ไม่ต้องเดินทางข้ามเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแห่งนี ้จึง
เปรยีบเสมือนด่านเก็บภาษีซึ่งเอาเปรยีบชาวสวิสมานานนับรอ้ยปี น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองแทซ (Tasch) เพื่อ
เดินทางสูเ่มืองเซอรแ์มท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอรท์ยอดนิยมที่ไดร้บัความนิยมสงู เนื่องจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษ
ทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใชน้  า้มนัเชือ้เพลงิ แต่ใชแ้บตเตอรี่เท่านัน้ และยงัมีฉากหลงัของตัวเมืองเป็นยอดเขา
แมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ที่ไดช้ื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สดุในสวิสฯ 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 
บ่าย อิสระใหท้่านเดินชมเมืองและเลอืกซือ้สนิคา้ตามอธัยาศยั หรอื เลอืกขึน้กระเชา้ไฟฟ้าเพื่อสมัผัสกับความงดงามของยอดเขา

ไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ (Klien Matterhorn) ที่สงูถงึ 4,478 เมตร และไดช้ื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สดุของเทือกเขา
แอลป์ ชื่นชมกบัทิวทศันท์ี่สวยงาม ณ จดุสงูที่สดุบรเิวณไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ และเข้าชมถ า้น ้าแข็งที่อยู่สงูที่สดุในสวิส หรือ 
นั่งรถไฟฟันเฟืองสู่สถานีรถไฟกรอนเนอร์แกรต (Gornergrat railway) ท าท่านเดินทางสู่จุดชมวิวที่ท่านจะได้เห็น
ทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ ที่สวยงาม น าท่านเดินเทา้สู่บริเวณทะเลสาบที่อยู่สงูจากระดับน า้ทะเล
2,757เมตรโดยบรเิวณทะเลสาบนีเ้ป็นเงาสะทอ้นภาพเขาแมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn's reflect) อันสดุสวยงามย่ิงนัก (โดย
ปกติน า้ในทะเลสาบ จะมากหรอืนอ้ยขึน้อยู่กับปริมาณน า้ฝน และ สภาพอากาศ ช่วงเวลาที่เดินทางไปชมอยู่ในช่วงกลางปี 
(พฤษภาคม – ตุลาคม) โดยมีหัวหนา้ทัวรใ์หข้อ้มูล หรือ ค าแนะน า ค่าใชจ้่ายทั้งหมดเป็นความรบัผิดชอบของตัวท่านเอง  
หลงัจากนัน้น  าท่านเดินทางสูเ่มืองแทซ 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารพืน้เมือง 
ท่ีพัก เข้าสู่ท่ีพัก MATTERHORN INN IN TAESCH หรือเทียบเท่า 
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วันที ่5  แทซ – อนิเทอรล์าเคน – ลูเซิรน์ – ซุก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางต่อสูเ่มืองอินเทอรล์าเคน (Interlaken) เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบ
เบรยีนซ ์(Lake Brienz)  อนัเป็นแหลง่ท่องเที่ยวที่ส  าคญั และ มีความส าคญัประหนึ่งเมืองหลวงของแบรน์เนอรโ์อเบอลนัด ์มี
ภาพของยอดเขาจงุเฟราเป็นฉากหลงั มีเวลาใหท้่านเดินเลน่ชมเมืองที่น่ารกัแห่งนี ้

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 
บ่าย เดินทางสูเ่มืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์ที่ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบ

และขนุเขา จากนัน้พาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์
ร  าลกึถึงการสละชีพอย่างกลา้หาญของทหารสวิสที่ เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792  ชมสะพานไม้ชาเปล 
(Chapel Bridge)    ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น ้ารอยส ์(Reuss River)  อันงดงามซึ่งเป็นเหมือน
สญัลักษณข์องเมืองลเูซิรน์ เป็นสะพานไม้ที่มีหลงัคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลงัคาคลุม
สะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรข์องชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน  จากนั้นให้ท่านได้อิสระเลือกซื ้อสินคา้ของสวิส เช่น 
ช็อกโกแลต, เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกาย่ีหอ้ดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ ออกเดินทางสู่เมืองซุก 
(ZUG) เมืองแห่งศนูยก์ลางการคมนาคมของประเทศ โดยตัวเมืองตั้งอยู่บนที่ราบเชิงเขาริมทะเลสาบ ที่มีแม่น  า้ Lorze ไหล
ผ่านท าใหเ้มืองนีไ้ดร้บัการกล่าวขานว่ามีทัศนียภาพที่งามดั่ งเทพนิยาย น  าท่านชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock 

Tower) แลนดม์ารก์ที่ส  าคญัแห่งหนึ่งของเมือง ดว้ยความสงูของหอถงึ 52 เมตรและความโดดเด่น ของหลงัคาซึ่งเป็นสีน  า้เงิน
ขาวโดนเด่นตัดกับสีหลงัคาสีน  ้าตาลของบา้นเมืองสวยงามอย่างย่ิง มีเวลาใหท้่านเดินขึน้บันไดสู่จุดชมวิวดา้นบนของหอ
นาฬิกา ที่ท่านจะสามารถเห็นวิวที่สวยงามโดยรอบของเมือง น  าท่านเข้าชม ร้านท าทองท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป (The 

Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครวั Lohri เปิดท าการตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 ภายในตัวอาคารมีการ
ตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมยัจกัวรรดินโปเลียน มีซุม้ประตูและเสาโรมัน มีรูปป้ันและจิตรกรรมฝาผนัง ดว้ยการวาด
ลายหินอ่อนดว้ยมือ ในปี 1971 ไดเ้ปิดรา้นนีเ้ป็นพิพิธภัณฑศิ์ลปะล  า้ค่าและเครื่องประดับหายาก และบางชิน้มีเพียงชิน้เดียว
ในโลก มีเวลาใหท้่านเดินชื่นชมอาคาร งานศิลปะล  า้ค่าและเครื่องประดับหายากแลว้ ในส่วนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกา
ชัน้น  าระดบัโลกใหท้่านเลอืกซือ้เลอืก 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ท่ีพัก เข้าสู่ท่ีพัก SWISSEVER หรือเทียบเท่า 
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วันที ่6  ซุก – น่ังรถไฟไต่เขาริกิ –ซูริค – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนัน้น  าท่านน่ังรถไฟไต่เขาริกิ (Rigi) ที่ถือไดว้่าเป็นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สดุในยุโรป และยังเป็นอันดับ 2 รองจากยอด
เขาวอชิงตนั ในมลรฐันิวแฮมป์เชียร ์ในสหรฐัอเมรกิา ความสงูจากระดับน า้ทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) นีม้ี
ที่มาจากค าว่า Mons Regina แปลไดว้่า ราชินิแห่งภูเขา (Queen of the mountains) เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศนข์อง
ยอดเขา อื่นๆ ไดร้อบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบลอ้มดว้ยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug จากนั้นน  า
ท่านลงจากเขาโดยกระเชา้ไฟฟ้าชมวิวที่สวยงามอีกหนึ่งบรรยากาศที่น่าประทบัใจ 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศัย 
บ่าย ออกเดินทางต่อสูเ่มืองซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สดุในประเทศ น าท่านถ่ายรูปกับโบสถฟ์รอมุนสเตอร ์(Fraumunster 

abbey) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริยเ์ยอรมันหลยุส ์ใชเ้ป็นส  านักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสงูจากทางตอนใตข้อง
เยอรมนัอาศยัอยู่ น  าท่านสูจ่ตัุรัสปาราเดพลาทซ ์(Paradeplatz) เป็นจัตุรสัเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ปัจจุบัน
เป็นชุมทางรถรางที่ส  าคัญของเมืองและยังเป็นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศ อิสระใหท้่านไดเ้ดินชมเมือง ถ่ายรูปและเลอืกซือ้ของที่ระลกึตามอธัยาศัย  
ไดเ้วลาอนัสมควรน าคณะเดินทางสู ่เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้สินคา้ใน
รา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 

22.15 น. ออกเดินทางกลบัสูด่ไูบ โดยสายการบิน เอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 86 

วันที ่7 ดูไบ - กรุงเทพฯ 
06.25 น. เดินทางถงึ สนามบินดไูบ น  าท่านเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ 
09.40 น. ออกเดินทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน เอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 372 

**ส าหรับคณะท่ีออกเดินทางเดือนพฤษภาคมจะออกเดินทางเวลา 09.40 น. และไปถงึกรุงเทพเวลา 18.55 น.*** 
19.15 น. คณะเดินทางกลบัถงึสนามบินสวุรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 

  
 ***************************************************************************************************** 
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ราคาแนะน าเพียง  
UNTOUCHABLE VIEW OF ALPS 
อิตาลี ฝร่ังเศส 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 

พักเดี่ยวเพิม่ 
ท่านละ 

20-26 พ.ค. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 28,100.- 6,900.- 
18-24 มิ.ย. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 28,100.- 6,900.- 
22-28 ก.ค. 63 52,900.- 52,900.- 52,900.- 29,100.- 6,900.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต า่กวา่ 7 ปี เข้าพักแบบไม่มเีตยีงเสริม ** 
**โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

  
เงื่อนไขการให้บริการ  
1.  ช าระเงินมดัจ  าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ  าแลว้เท่านัน้ 
2.  สง่ส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท่ี้เดินทาง ท่ีมีอายุการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวีซ่า
ภายใน  3   วนันับจากวนัจอง หากไม่ส่งส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวรโ์ดย
อตัโนมตัิ 
3.  เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที 
4.   หากท่านท่ีตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวดั) ใหท้่านติดตอ่เจา้หนา้ท่ีก่อน
ออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ 
คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
5.    การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไมเ่หมือนกัน ทั้งแบบหมู่คณะ
และย่ืนรายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทาง
เจา้หนา้ท่ี 
6.     หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอายุ, มีโรคประจ าตวั 
หรือไมส่ะดวกในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งให้
การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หั วหน้าทัวรม์ีความ
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 
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อัตราค่าบริการน้ีรวม 
1.   คา่ตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมคีวาม

ประสงคอ์ยู่ตอ่ จะตอ้งไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2.    คา่ภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3.    คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4.    คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5.    คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6.    คา่เขา้ชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7.    คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามได้จากเจ้าหน้าที ่
คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลใน
กรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ** ลกูคา้ท่านใดสนใจ...ซือ้ประกนัการเดินทางส  าหรบัครอบคลมุเรื่องสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู
 เพ่ิมเตมิกบัทางบริษัทได ้**  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั]  
  เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
 [รกัษาพยาบาล 2 ลา้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
8. คา่มคัคเุทศกข์องบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก)์  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม 7% (เฉพาะคา่บริการ) 
 

อัตราค่าบริการน้ีไม่รวม 
1.    คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2.    คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเชน่  คา่เครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดนิทาง, 

คา่น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกวา่ 30 กก.และมากกวา่ 1 ชิน้, คา่รกัษาพยาบาล กรณี
เกิดการเจบ็ป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรอืของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง 
เป็นตน้ 

3.    คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4.    คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัท่านเอง 
5.    คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(ผูเ้ดินทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6.    คา่ทิปพนกังานขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน  (12  สวิสฟรงัก)์ 
7.    คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (21 สวิสฟรงัก)์ 
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เงื่อนไขการช าระค่าทัวรส่์วนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส่์วนท่ีเหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 

 
ข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บรษัิททวัร ์การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูตอ้งจะช่วย
ใหก้ารพิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดนิทาง ช่วงระหวา่งย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบรษัิท ท่านตอ้ง
แจง้ใหท้างบริษัทฯ ทราบลว่งหนา้เพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการ
พิจารณาวีซ่าท่ีคอ่นขา้งนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดนิทางท่ีศกึษาหรือท างานอยู่ตา่งประเทศ จะตอ้งด  าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองใน
ประเทศท่ีตนพ านกัหรือศกึษาอยูเ่ท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต  ่า
กวา่ 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปย่ืนค  ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรยีมหนงัสือ
เดินทางเลม่เก่า ใหก้บัทางบริษัทดว้ย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างย่ิง
ในการย่ืนค  ารอ้งขอวีซ่า และจ านวนหนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือวา่งส  าหรบัตดิวีซ่าไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้ 

5. ท่านท่ีใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไมร่บัผิดชอบตอ่ปกหนงัสือ
เดินทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไมม่ีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน 
หรือ แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 
 

ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองท่ีนั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ  าคา่ตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไมว่า่จะดว้ย
สาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ  าตั๋วเคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 
5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบินและช่วงเวลาเดนิทาง   
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2. หากตั๋วเครื่องบินท าการออกแลว้ แตท่่านไมส่ารถออกเดินทางได ้ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ
คา่ใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็น
อย่างนอ้ย 

3. นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท่ี้จะนั่งตอ้งมีคณุสมบัติตรงตามท่ีสาย
การบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท่ี้มีรา่งกายแขง็แรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเรว็ในกรณีท่ี
เครื่องบินมปัีญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไมใ่ช่ผูท่ี้มีปัญหา
ทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท่ี้นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ท่ีเช็คอินสาย
การบิน ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมดกรณท่ีานยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้

คณะเดินทางไม่ครบตามจ านวนที ่บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสยีหาย
ตอ่ทางบริษัทและผูเ้ดินทางอ่ืนท่ีเดนิทางในคณะเดยีวกนับริษัทตอ้งน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจาก
การยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจบ็ป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึ่งจะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะ
ท าการเลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายท่ีไมส่ามารถเรยีกคนื
ไดค้ือ คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และคา่ธรรมเนียมวซีา่ตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแลว้ไมไ่ดร้บัการอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านไดช้  าระคา่ทวัรห์รือมดัจ  า
มาแลว้ ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซ่าและคา่บริการย่ืนวีซ่า / ค่ามดัจ  าตั๋ว
เครื่องบิน หรือคา่ตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบ
ตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ไม่คืนค่าทัวร ์
ทัง้หมด 

9. กรณีผูเ้ดินทางไมส่ามารถเขา้-ออกเมืองได ้เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหา้มของเจา้หนา้ท่ี ไม่ว่าเหตผุล
ใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัรท์ัง้หมด 
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ข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) 

,หอ้งคู ่(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่
ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 
เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเตม็  
        บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งท่ีเป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งท่ีมีขนาดกะทดัรตั 

และไมม่ีอา่งอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะ
แตกตา่งกนั 

 

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 กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง
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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 

 

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
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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 

 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 
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เอกสารยืน่วซี่าอาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา 

หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซี่าเชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(กรุณากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้   

เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

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

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

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 

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

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

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

12. อาชพีปัจจุบัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

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

……………………………………………………………………………………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 ้
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   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้่ายทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 
 
 
 


