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เดินทางวันที ่09-15 เมษายน 63 

มิลาน | เซอรแ์มท | เจนีวา | โลซานน ์| เบิรน์  

อินเทอรล์าเคน | เมืองซุก | ยอดเขาริกิ | ลเูซิรน์ 

 

 

  

 

 

 

  

 

 WONDERFUL COUNTRIES อิตาลี สวิตเซอรแ์ลนด ์   

7 DAYS 4 NIGHTS  

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ – ดูไบ  

วนัท่ี 2. ดูไบ - มิลาน –  ซุก – ลเูซริน์-เวกกิส 

วนัท่ี 3. ลเูซริน์ – เขารกิิ - อินเทอรล์าเคน 
วนัท่ี 4. อินเทอรล์าเคน - เขาชิลธอรน์ – เบริน์ – เจนีวา – โลซานน ์

วนัท่ี 5. โลซานน ์– มองเทรอซ ์– แทซ – เซอรแ์มท – มิลาน  

วนัท่ี 6. มิลาน – OUTLET – สนามบนิ  

วนัท่ี 7. ดูไบ – กรุงเทพฯ  

ราคาแนะน าเพยีง 53,900.- 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ – ดูไบ  
18.00 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร ์T สายการบินเอ

มิเรตส ์เจา้หนา้ที่คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
21.05 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK373 

วันที ่2 ดูไบ - มิลาน –  ซุก – ลูเซิรน์ – เวกกิส 
00.50 น. เดินทางถึง สนามบินดไูบ แวะรอเปลี่ยนเคร่ือง  

03.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองมิลาน โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK101 

08.15 น. ถึงสนามบินมิลาโนมลัเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่ วโมง และจะ
เปลี่ยนเป็น 6 ชั่ วโมงในวนัที่ 27 ตลุาคม 256.) น าท่านถ่ายรูปกับมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di 

Milano) ที่สรา้งด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกัน เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟ้ืนฟู
ศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่นับว่าเป็นช้อปป้ิง
มอลลท์ี่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สดุในเมืองมิลาน อนสุาวรีย ์ของกษัตริยวิ์คเตอร ์เอ็มมานูเอลที่  2 ผู้ริเร่ิม
การรวมชาติหวัเมืองต่างๆในอิตาลี และอนสุาวรียข์องศิลปินช่ือดงัในยุคเรเนซองสอี์ก 1 ท่าน คือ ลิโอนารโ์ด 
ดารวิ์นซี่  ที่อยู่ในบริเวณดา้นหน้าของโรงละครสกาล่า  จากนั้นผ่านชม ปราสาทสฟอร์เซสโก้ (Castello 

Sforzesco) เป็นปราสาท เก่าแก่หลายรอ้ยปี อนัเป็นแหล่งรวมแกลลอร่ีและพิพิธภณัฑท์ี่มีช่ือเสียงของเมืองมิ
ลาน อดีตเคยเป็นป้อมปราการของพวกตระกูลวิสคอนติ (Visconti) ต่อมาเป็นที่พ านักของผู้น าเผด็จการ
ในช่วงศตวรรษที่ 15 คือตระกูลสฟอรซ์า (Sforza) น าจากนั้นเดินทางสู่ตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่ เรียกได้
ว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยายตั้งอยู่ทางภาคกลาง
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ตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทศันียภาพแลว้ เมืองนีย้ังมีอตัราการเก็บภาษีที่ค่อนข้าง
ต ่าจึงถือเป็นที่ตากอากาศที่นิยมของเหล่าเศรษฐี คนดังส าคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ท่านอาจจะเห็น
ซูเปอรค์ารจ์อดเรียงรายอยู่ 2 ขา้งทาง จนเป็นเร่ืองธรรมดาไปเลย มีเวลาใหท้่านเดินช่ืนชมอาคาร งานศิลปะ
ล า้ค่าและเคร่ืองประดับหายากแลว้ ในส่วนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาชั้นน าระดับโลกใหท้่านเลือกซือ้
เลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , 
Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ  เดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมือง
ท่องเที่ยวยอดนิยมอนัดบัหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์ที่ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและขุนเขา น าท่านเดินทาง
สู่เมืองเวกกิส (Weggis) 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก ALBANA MEIXIN หรือเทียบเท่า  

วันที ่3 เวกกิส – เขาริกิ - อินเทอรล์าเคน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนั้นพาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเป็น
อนสุรณร์ าลกึถึงการสละชีพอย่างกลา้หาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวติัในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792  ชม
สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge)    ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น ้ารอยส์ (Reuss 

River)  อนังดงามซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณข์องเมืองลูเซิรน์ เป็นสะพานไมท้ี่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป 
สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคาคลมุสะพานมีภาพวาดประวติัศาสตรข์องชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน  
จากนั้นใหท้่านไดอิ้สระเลือกซือ้สินคา้ของสวิส เช่น ช็อกโกแลต, เคร่ืองหนัง, มีดพับ, นาฬิกาย่ีหอ้ดัง อาทิเช่น 
Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ 
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าท่านเดินทางไปน่ังรถไฟไต่เขาริกิ (Rigi) ที่ถือไดว้่าเป็นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สดุในยุโรป และยังเป็นอันดับ 2 รองจาก

ยอดเขาวอชิงตนั ในมลรฐันิวแฮมป์เชียร ์ในสหรฐัอเมริกา ความสงูจากระดบัน  า้ทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) 
นีม้ีที่มาจากค าว่า Mons Regina แปลไดว้่า ราชินิแห่งภเูขา(Queen of the mountains) เพราะสามารถมองเห็นทิวทศันข์อง

ยอดเขาอ่ืนๆ ไดร้อบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบล้อมด้วยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug น าท่าน
เดินทางต่อสู่เมืองอินเทอร์ลาเคน (Interlaken) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) 

และทะเลสาบเบรียนซ ์(Lake Brienz)  อนัเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส  าคัญ และ มีความส าคัญประหนึ่งเมือง
หลวงของแบรน์เนอรโ์อเบอลันด ์มีภาพของยอดเขาจุงเฟราเป็นฉากหลัง มีเวลาใหท้่านเดินเล่นชมเมืองที่
น่ารกัแห่งนี ้

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า 

วันที ่4 อินเทอรล์าเคน - เขาชิลธอรน์ – เบิรน์ – เจนีวา – โลซานน ์
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเมอรเ์รน (Murren)  ขึน้กระเช้าที่ยาวที่สุดในสวิตเซอรแ์ลนดส์ู่  ยอดเขาชิลธอร์น 
(Schilthorn) โดยยอดเขาแห่งนี้ตั้งอยู่ในแถบบริเวณเทือกเขาแอลป์ เป็นยอดเขาที่มีความสูงกว่า 2,970 
เมตร และเป็นหนึ่งในแลนดม์ารก์ที่มีช่ือเสียงของสวิตเซอรแ์ลนด ์ยอดเขาแห่งนี้นั้นมีช่ือเสียงไปทั่ วโลกจาก
การที่เคยถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายท าเจมส ์บอนด ์007 ภาค “On her majesty’s secret service” หรือในช่ือ
ไทย "ยอดพยัคฆร์าชินี" ดา้นบนของยอดเขานั้นเป็นที่ตัง้ของภตัตาคารหมุนได ้360 องศา พิตซ ์กลอเรีย (Piz 
Gloria) ภตัตาคารแห่งนีส้ามารถหมนุไดเ้ป็นวงกลม เพ่ือใหลู้กคา้สามารถชมทิวทัศน์ของเทือกเขาแอลป์ได้
รอบทิศทาง นอกจากนั้นแลว้ชั้นล่างของภตัตาคารยังจัดเป็นที่แสดงนิทรรศการของเจมสบ์อนด ์หรือ เรียกว่า 
Bond World 007 อีกดว้ย ต่ืนเตน้กับระเบียงวดัใจ Skyline walk เป็นระเบียงชมวิวที่มีพืน้เป็นกระจกใสมอง
ทะลุลงไปยังเบื้องล่าง โดยในวันที่อากาศดีนั้นจากยอดเขาชิลธอร์น สามารถมองเห็นยอดเขาต่างๆของ
สวิตเซอรแ์ลนดไ์ดห้ลายยอดเขาเลยทีเดียว เช่น ยอดเขาไอเกอร ์, ยอดเขาทิตลิส , ยอดเขาเมินซ ์รวมถึงยอด
เขาจุงเฟราดว้ย น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยแวะที่ Birg ที่มีทางเดินเรียบหนา้ผา 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่กรุงเบิรน์ (Bern) ซึ่งไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 

1863 นอกจากนี้เบิรน์ยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ.
2010 น าท่านชมบ่อหมีสีน ้าตาล(Bear Park) สัตวท์ี่ เป็นสัญลักษณ์ของกรุงเบิรน์ น าท่านชมมารก์าสเซ 
ย่านเมืองเก่า ปัจจุบันเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบูติค จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 
ปี น าท่านลดัเลาะชม ถนนจุงเคอรน์กาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี้ ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปดว้ย
รา้นภาพวาดและรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท ์คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ที่มี “โชว”์ 
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ใหดู้ทุกๆชั่ วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครั้ง น าท่านเข้าถ่ายภาพ The Parliament Building ซึ่งก็คือตึก
รฐัสภาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เข้าชม The Cathedral of Bern เป็นมหาวิหารแห่งการปฏิรูปสวิส ใน
กรุงเบิรน์ วิหารนีถู้กสรา้งขึน้ในสไตลก์อธิคตัง้แต่ปี ค.ศ. 1964 หอคอยมีความสงู 100.6 ม. สรา้งแลว้เสร็จใน
ปี 1893 ถือเป็นมหาวิหารที่สงูที่สดุในสวิตเซอรแ์ลนดแ์ละถือเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของสวิส จากนั้นน า
ท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา(Geneva) น าชมเมืองที่ เป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ เมืองที่ตั้งองคก์าร
สากลระดับโลก อาทิ องคก์ารการคา้โลก , กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกับน ้าพุเจทโด (jet 

d'eau) ที่ฉีดสายน ้าพุ่งสูงขึน้ไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) และถ่ายรูปกับ นาฬิกา
ดอกไม้(L’horioge Fleurie)  สัญลักษณ์ที่ส  าคัญของเมืองเจนีวา น าท่านเข้าชม มหาวิหารแซงตปิ์แอร ์
(Cathedral St.Piere)  เป็นวิหารใหญ่ของเมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ของนิกายโปรเตสแตนท ์
สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1160 โดยมีตน้แบบจากสไตลโ์รมาเนสก์ แต่หลังจากนั้นก็มีการปรับปรุง ซ่อมแซมอยู่
หลายครัง้ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมืองโลซานน ์ (Lausanne) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก HOTEL B&B LULLY หรือเทียบเท่า 

วันที ่5 โลซานน ์– มองเทรอซ ์– แทซ – เซอรแ์มท – มิลาน  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าชมเมืองโลซานน์ซึ่งตั้งอยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับไดว่้าเป็นเมืองที่มีเสน่หโ์ดย
ธรรมชาติมากที่สดุเมืองหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์มีประวติัศาสตรอ์ันยาวนานมาตั้งแต่ศตวรรษที่  4 ในสมัยที่
ชาวโรมนัมาตัง้หลกัแหล่งอยู่บริเวณริมฝ่ังทะเลสาบที่น่ี เมืองโลซานน์มีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์
ที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดงึดดูนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกใหม้าพกัผ่อนตากอากาศที่ น่ี เมือง
นีย้ังเป็นเมืองที่มีความส าคญัส าหรบัชาวไทยเน่ืองจากเป็นเมืองที่เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จย่า น าท่านชม 
สวนสาธารณะที่มีรูปป้ันลิง 3 ตวั ปิดห ูปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว ์
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และถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ที่รฐับาลไทยส่งไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ จากนั้นน าท่านเดินทางสู่
เมืองมองเทรอซ ์(Montreux) เมืองตากอากาศที่ตั้งอยู่ ริมทะเลสาบเจนีวา ไดช่ื้อว่าริเวียร่าของสวิส ชม
ความสวยงามของทิวทัศน์ บ้านเรือน ริมทะเลสาบ  น าท่านถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (ด้านนอก) 
(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สรา้งขึน้บนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา  ตั้งแต่ยุคโรมัน
เรืองอ านาจโดยราชวงศ ์SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือควบคมุการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินคา้ที่
จะสญัจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใตห้รือจากตะวันตกสู่ตะวันออกของสวิตเซอรแ์ลนด ์เน่ืองจากเป็นเสน้ทาง
เดียวที่ไม่ตอ้งเดินทางขา้มเทือกเขาสงูชัน ปราสาทแห่งนีจ้ึงเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบชาวสวิส
มานานนับรอ้ยปี เดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองแทซ (Tasch) เพ่ือเดินทางสู่เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมือง
แห่งสกีรีสอรท์ยอดนิยมที่ไดร้บัความนิยมสงู เน่ืองจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะ
ในเมืองไม่ใชน้ า้มนัเชือ้เพลิง แต่ใช้แบตเตอร่ีเท่านั้น และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็นยอดเขาแมททอร์
ฮอรน์ (Matterhorn) ที่ไดช่ื้อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สดุในสวิส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย จากนั้นเดินทางสู่เมืองมิลาน 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ท่ีพัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ท่ีพัก BEST WESTERN HOTEL GOLDENMILE หรือเทียบเท่า 

วันที ่6 มิลาน – OUTLET – สนามบิน  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ Fidenza Village Outlet ใหเ้วลาท่านได้อิสระชอ้ปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมมากมาย 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, 
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Timberland, Versace, และอ่ืนๆอีกมากมาย 
กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 

 น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกไดว่้า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก น าท่านถ่ายรูปด้าน
นอกกับมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สรา้งด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกัน เป็น
สถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมยัฟ้ืนฟศิูลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio 

Emanuele II) ที่นบัว่าเป็นชอ้ปป้ิงมอลลท์ี่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สดุในเมืองมิลาน อนสุาวรีย ์ของกษัตริยวิ์ค
เตอร ์เอ็มมานเูอลที่ 2 ผูร้ิเริ่มการรวมชาติหวัเมืองต่างๆในอิตาลี และอนสุาวรียข์องศิลปินชื่อดังในยคุเรเนซองส์อีก 1 
ท่าน คือ ลิโอนารโ์ด ดารวิ์นซี่ ที่อยู่ในบริเวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาล่า มีเวลาใหท้่านเลือกซือ้สินคา้แฟชั่นชัน้น า
จากทั่วทกุมมุโลก 

17.30 น. เดินทางสู่สนามบินมิลาน ประเทศอิตาลี เพ่ือใหท้่านมีเวลาท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช้อปป้ิง
สินค้าปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน 

22.20 น. ออกเดินทางกลบัสู่ดไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 92 

วันที ่7 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
06.25 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ เพ่ือรอเปลี่ยนเคร่ือง 

09.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสวุรรณภมูิ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 372 

18.55 น. เดินทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 

 
 

ราคาแนะน าเพยีง  

Wonderful Countries อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด ์ 

7 วัน 4 คนื  โดยสายการบินเอมิเรตส ์[EK] 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  

(เสริมเตียง)  

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 

(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 

ท่านละ 

พักเด่ียว

เพิ่ม 

ท่านละ 

9-15 เม.ย. 63 53,900.- 53,900.- 53,900.- 29,330.- 6,900.- 
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เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ  าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ  าแลว้เท่านัน้ 
2. ส่งส  าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท  าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส  าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัรโ์ดยอตัโนมติั 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรียมเอกสารใหก้ารขอวีซ่าไดท้นัที  
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจงัหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ  านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกันอบุติัเหตคุุม้ครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุติัเหตวุงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ) 
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อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท  าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น  า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 2 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา  
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(ผูเ้ดินทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน  (18 สวิตฟรงัก์) 
7. ค่าทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (21 สวิตฟรงัก์) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอื 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทัวรส่์วนทีเ่หลอื 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวิีซ่าหรือยกเลกิการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้ง
นานและอาจไม่สามรถดึงเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุติัวีซ่าได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท  างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศึกษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายไุม่ต  ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากว่า 6 เดือน 
ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทดว้ย เนื่องจากประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างส  าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

5. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอรต์ ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ตอ้งไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม 
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ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและทีน่ั่งบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช  าระเงินมดัจ  าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรยีกเก็บค่ามดัจ  าตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมีค่าใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินท  าการออกแลว้ แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได ้(น  า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กับทางเจา้หนา้ที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใชจ้่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าใหค้ณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว ้(30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอ่ืนที่
เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตอ้งน  าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ  าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัวซี่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านไดช้  าระค่าทวัรห์รือมดัจ  ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใชจ้่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจ  าตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทางไม่สามารถเขา้-ออกเมืองได ้เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท  าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเด่ียว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรบัอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอณุหภมูิต  ่า  
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3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ
สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่
มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน 

 

เอกสารประกอบการขอวซ่ีาเชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซ่ีาประมาณ 7 วนัท าการ 

ยืน่วซ่ีาแสดงตนทีศู่นยย์ ืน่วซ่ีา TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด  

เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซ่ีาหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซ่ีา ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

**ลูกคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซี่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซ่าดว้ย)  

***ในกรณีท ีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศึกษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท ีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซีา่จะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไมส่ามารถยื่นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4.5 CM. จ านวน 2 ใบ 

***ใบหนา้สงู2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบคุคล  พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเคร ือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รูป

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารดุ*** 
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ตวัอยา่งรปู 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายุไม่เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สัญญาเช่าที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตนั 

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

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าว่า “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรียนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลงัศกึษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีายุ 1 เดอืน ชือ่-สกุลตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าว่า “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทูตทีย่ืน่) 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ัว่ไป ยอ้นหลงั 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการฝาก

หรอืถอน ก่อน 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไม่เกนิ 15 วันหรอือยู่ในเดอืนทีย่ืน่วซี่า 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลงั 6 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ่้าย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกุลใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทุกตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทุก ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรูปแบบทีเ่ป็นตวัครึง่กระดาษ A4 

ไม่สามารถใชย้ื่นได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรูปแบบฉบับเด็ม 
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**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายุต า่กว่า 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกุล (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอร์ตบดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบุยนิยอมให ้

บุตรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอียดว่าฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแตเ่พียงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซี่า 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา 

หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด  ์

(กรุณากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทุกขอ้   

เน ือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 
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2. นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตวั [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

7. สัญชาตปัิจจุบัน ................................สัญชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน)               

  หย่า                แยกกันอยู่                       หมา้ย (คู่สมรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบุ)……………. 

 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซี่าเป็นเด็ก อายุต า่กว่า 18 ปีบรบิูรณ์ ใหใ้สช่ ือ่ และทีอ่ยู่ ผูป้กครอง 

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

………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………………..… 

11. ทีอ่ยู่ปัจจุบันของผูข้อวซีา่ 

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์……………..…………… 

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

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

12. อาชพีปัจจุบัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบุดว้ยว่าคา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู่ หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรุณากรอกชือ่ ทีอ่ยู่ของ

สถาบันศกึษา  
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 ………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………….…… 

14. วซี่าเชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่่านมา 

            ไม่เคย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่.........................ถงึวันที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพ์ลายนิว้มอืเพือ่การขอวซี่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้ 

                  ไม่เคย   เคย  (กรุณาระบุวันที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ท่านเคยถกูปฏเิสธวซี่าหรอืไม่ 

    ไม่เคย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายในการด ารงชพีระหว่างการเดนิทางและพ านักอยู่ของผูร้อ้งขอ 

      ตวัผูข้อวซี่าเอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

       กรุณาระบุช ือ่ ......................................................   

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี     

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ่้ายทัง้หมดระหว่างพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบุ)     อืน่ๆ (โปรดระบุ)    

   

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

หมายเหตุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


