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เดินทาง กุมภาพันธ ์– มิถุนายน 63 

ราคาแนะน าเพยีง  57,900.- 

3 COUNTRIES IN LOVE  
ITALY SWITZERLAND FRANCE  

อิตาลี สวิตเซอรแ์ลนด ์ฝร่ังเศส 8 วัน 5 คืน  

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 2. ดไูบ – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร ้

วนัที่ 3. เวนิส เมสเตร ้– มิลาน – มหาวิหารมิลาน – อินเทอรล์าเคน 

วนัที่ 4. กรินเดอรว์าล – ยอดเขาจุงเฟรา – ลเูซิรน์ 
วนัที่ 5. ลเูซิรน์ – ดิจอง – ปารีส 

วนัที่ 6. ปารีส – พระราชวงัแวรซ์าย – ล่องเรือบาโตมซุ 

วนัที่ 7. หอไอเฟล – ชอ้ปป้ิง – สนามบิน – ดไูบ 

วนัที่ 8. ดไูบ - กรุงเทพฯ 
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วันที ่1 กรุงเทพฯ 
23.50 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอ

มิเรสต ์โดยมีเจา้หนา้ที่คอยตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 
  

วันที ่2 ดูไบ – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้ 
03.30 น. ออกเดินทางสู่ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK 377 

*** ส าหรับคณะท่ีออกเดินทางต้ังแต่เดือนเมษายนจะออกเดินทางเวลา 03.30 น. และไปถึงดูไบเวลา 
06.55 น. *** 

07.15 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ แวะรอเปลี่ยนเคร่ือง 
09.35 น. ออกเดินทางสู่เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี เท่ียวบินท่ี EK 135 

*** ส าหรับคณะท่ีออกเดินทางต้ังแต่เดือนเมษายนจะออกเดินทางเวลา 09.05 น. และไปถึงเวนิสเวลา 
13.25 น. *** 

13.15 น. ถึงสนามบินมาร์โค โปโล เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี (เวลาทอ้งถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่ วโมง และจะ
เปลี่ยนเป็น 5 ชั่ วโมงในวนัที่ 29 มีนาคม 2563) น าท่านเดินทาง สู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) น าท่าน

ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก 
เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใชเ้รือแทนรถ ใชค้ลองแทนถนน   มีสมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติค" 
มีเกาะนอ้ยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเช่ือมถึงกันกว่า 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังที่บริเวณซานมาร์โค ศูนย์กลาง
ของเกาะเวนิส จากนั้นน าท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ที่มี
เร่ืองราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากหอ้งพิพากษาไปสู่คุกจะไดม้ีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลก
ภายนอกเป็นครัง้สดุทา้ยระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานนี้  ซึ่งเช่ือมต่อกับวังดอดจ ์(Doge’s Palace) 

อนัเป็นสถานที่พ านักของเจา้ผูค้รองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนักโทษช่ือดงัที่เคยเดินผ่านสะพานนี้มาเเลว้คือ คาสโน
ว่านั่ นเอง น าท่านถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square)  ที่นโปเลียนเคยกล่าวไวว่้า “เป็น
หอ้งนั่ งเล่นที่สวยที่สดุในยุโรป” จัตุรัสถูกลอ้มรอบดว้ยอาเขตอันงดงาม รวมทั้งโบสถซ์านมาร์โค (St.Mark’s 

Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน ์จากนั้นอิสระใหท้่านไดม้ีเวลาเดินเที่ยวชมเกาะอันสุด
แสนโรแมนติกตามอธัยาศยั เช่น เดินเล่นชมมนตเ์สน่หแ์ห่งนครเวนิส, เข้าชมโบสถ์ซานมารโ์คที่สวยงาม, ช้อป
ป้ิงสินคา้ของที่ระลกึ อาทิเช่น เคร่ืองแกว้มรูาโน่,หน้ากากเวนิส เลือกซือ้สินคา้แฟชั่ นชั้นน า หรือนั่ งจิบกาแฟใน
รา้น Café Florian ที่เปิดใหบ้ริการมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1720 หรือ นั่ งเรือกอนโดล่า ล่องชมคลองเวนิสากร 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (สปาเก๊ตตีห้มึกด า) 
ท่ีพัก  เขา้สู่ที่พกั โรงแรม DOUBLE TREE BY HILTON NORTH หรือเทียบเท่า 
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วันที ่3 เวนิส เมสเตร้ – มิลาน – มหาวิหารมิลาน – อินเทอรล์าเคน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน (Milan)  เมืองที่ เรียกไดว่้า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่ นของโลก จากนั้นน าท่าน
ถ่ายรูปด้านนอกกับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สรา้งดว้ยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่
ผสมผสานกัน เป็น สถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยัฟ้ืนฟศิูลปวิทยาการ ชมความงดงามอนัน่าอัศจรรย ์   

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านชม แกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่นับว่าเป็นช้อปป้ิงมอลลท์ี่

สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สดุในเมืองมิลาน อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร ์เอ็มมานูเอล ที่  2 ผู้ริเร่ิมการรวม
ชาติหวัเมืองต่างๆในอิตาลี และอนสุาวรียข์องศิลปินช่ือดงัในยุคเรเนซองสอี์ก 1 ท่าน คือลิโอนารโ์ด ดารวิ์นซี่  ที่
อยู่ ในบริเวณ ด้านหน้าของโรงละครสกาล่า   สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางข้ามพรหมแดนอิตาลี – 
สวิตเซอรแ์ลนด ์จากนั้นน าท่านเดินทางต่อสู่เมืองอินเทอร์ลาเคน (Interlaken) เมืองระหว่างทะเลสาบ เป็น
เมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ ์(Lake Brienz) อิสระใหท้่านได้
สมัผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอรแ์ลนดใ์นเมืองเล็กๆ 

 
ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (ฟองดูรช์ีส) 
ท่ีพัก  เขา้สู่ที่พกั โรงแรม CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า 
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วันที ่4 อินเทอรล์าเคน – กรินเดอรว์าลด ์– ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิรน์ 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาลด ์(Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงามและยังเป็นที่ตั้งสถานีรถไฟขึน้สู่ 
ยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) เเละ เมื่อปี ค.ศ.2001  องคก์ารยูเนสโกประกาศใหย้อดเขาจุงเฟรา เป็นพืน้ที่มรดก
โลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป น าคณะนั่ งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ ขึน้พิชิตยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูง
กว่าระดบัน า้ทะเลถึง 11,333 ฟตุหรือ 3,454 เมตร ระหว่างเสน้ทางขึน้สู่ยอดเขาท่านจะไดผ่้านชมธารน ้าแข็งที่มี
ขนาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟท่ีอยู่สูงท่ีสุดในยุโรป (Top of 

Europe) เข้าชมถ า้น ้าแข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลกัใหส้วยงาม อยู่ใตธ้ารน า้แข็งลกึถึง 30 เมตร 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย พาท่านชมวิวที่ลานสฟิงซ์ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป ที่ ระดับความสูงถึง 3 ,571 เมตร 

สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลที่ถึงชายแดนสวิส สัมผัสกับภาพของธารน ้าแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดใน
เทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระใหท้่านไดส้นุกสนานกับการ
ถ่ายรูป เล่นหิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขา และที่ไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการด์โดยที่
ท  าการไปรษณียท์ี่สงูที่สดุในยุโรป น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ  า้เสน้ทางเดิม ใหท้่านไดช้มวิวทิวทัศน์
ที่สวยงามและแตกต่างกันจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวทเ์ทอบรุนเนิน(Lauterbrunnen)   จากนั้นเดินทางสู่เมืองลู
เซิรน์ (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์ที่ถูกหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบและ
ขุนเขา จากนั้นพาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเป็น
อนสุรณร์ าลกึถึงการสละชีพอย่างกลา้หาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่ งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชม
สะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น ้ารอยส ์(Reuss River) อัน
งดงามซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณข์องเมืองลเูซิรน์ เป็นสะพานไมท้ี่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สรา้งขึน้เมื่อปี 
ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคาคลมุสะพานมีภาพวาดประวติัศาสตรข์องชาวสวิส   ตลอดแนวสะพาน  จากนั้นใหท้่าน
ไดอิ้สระเลือกซือ้สินคา้ของสวิส เช่น ช็อกโกแลต, เคร่ืองหนัง, มีดพับ, นาฬิกาย่ีหอ้ดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, 
Tag Heuer เป็นตน้ 

     ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก เขา้สู่ที่พกั โรงแรม IBIS STYLES LUZERN CITY หรือเทียบเท่า  

วันที ่5 ลูเซิรน์ – ดิจอง – ปารีส  
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 จากนั้นเดินทางสู่เมืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝรั่งเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแควน้เบอรก์ันดี ผ่านทุ่งราบอันกวา้ง
ใหญ่แหล่งผลิตมสัตารด์ช่ือดงั อีกทัง้ยังมีช่ือเสียงในการผลิตไวน์ชั้นเลิศอีกดว้ย ผ่านชมอาคารบ้านเรือนสมัยเร
เนสซองส ์โบสถแ์ละวิหารเก่าแก่ในสมยัยุคกลาง ซึ่งมีจุดเด่นคือ การมุงหลังคาดว้ยกระเบื้องสีแดงสดจัดเรียง
เป็นลวดลายงดงาม)  
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กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย เดินทางสู่ มหานครปารีส (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝรั่ งเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ที่

นักท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สดุ กรุงปารีสเป็นหนึ่งในศนูยก์ลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่ล  า้สมัยแห่ง
หนึ่งของโลก ที่ทรงดว้ยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บันเทิง สื่อ แฟชั่ น วิทยาศาสตรแ์ละศิลปะ ท าให้กรุง
ปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่ส  าคญัที่สดุแห่งหนึ่งของโลก 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ท่ีพัก เขา้สู่ที่พกั โรงแรม MERCURE IVRY หรือเทียบเท่า  

 

วันที ่6 ปารีส – พระราชวังแวรซ์าย – ล่องเรือบาโตมุช 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองแวร์ซาย น าเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซาย  (Versaille Palace) อัน
ย่ิงใหญ่ (มีไกดท์อ้งถ่ินบรรยายในพระราชวัง) ที่สรา้งขึน้ตามพระราชประสงคข์องพระเจ้าหลุยสท์ี่  14 ภายใน
ตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปป้ัน รูปแกะสลักและเคร่ืองเรือน ซึ่งเป็นการใช้เงินอย่าง
มหาศาล พาท่านชมหอ้งต่างๆของพระราชวัง เช่น โบสถ์หลวงประจ าพระราชวัง ,ทอ้งพระโรงที่ตกแต่งอย่าง
วิจิตรบรรจง, หอ้งอพอลโล, หอ้งเมอคิวร่ี, หอ้งกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นหอ้งที่
พระยาโกษาธิบดี (ปาน) ราชทตูไทยสมยัพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาสน์ต่อพระเจ้าหลุยสท์ี่  14 แห่ง
ฝรั่งเศส อีกทัง้ยังเป็นหอ้งที่ใช้ส  าหรับจัดงานเลีย้งและเตน้ร าของพระนางมารี อังตัวแนตต ์มเหสีของพระเจ้า
หลยุสท์ี่ 16, ชมหอ้งบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจักรพรรดินโปเลียนที่
ย่ิงใหญ่ 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากน้ันน าท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่น ้าแซนด ์ที่ไหลผ่านใจกลางกรุง

ปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิกของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น ้า เป็นอีกหนึ่ง
ประสบการณ์ที่ น่าประทับใจ  โดยเรือจะล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส  (Notre-dame de 

Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตลโ์กธิคที่งามเลิศ โดดเด่นดว้ยหอคอยคู่หน้าทรงเหลี่ยม
และยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพืน้ดินถึง 96 เมตร เป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรส
ระหว่างพระเจา้หลยุสท์ี่ 16 กับพระนางมารี องัตวัแนตต ์และยังเป็นจุดกิโลเมตรที่ศูนย์ของประเทศฝรั่ งเศสอีก
ดว้ย 
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ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (หอยเอสคาโก้)  
ท่ีพัก เขา้สู่ที่พกั โรงแรม MERCURE IVRY หรือเทียบเท่า 

    

วันที ่7 ปารีส – หอไอเฟล – พิพิธภณัฑน์ า้หอม – ช้อปป้ิง – สนามบิน 
เช้า รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

 น าเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส  ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด  (Place de la 

Concorde) ที่พระเจา้หลยุสท์ี่ 16 และพระนางมารีอองตวัแนต ถูกตัดสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมัยปฏิวัติ
ฝรั่งเศส จากน้ันเข้าสู่ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจัตุรัสคองคอรด์
ตรงสู่ประตชูัยนโปเลียน, น าชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สัญลักษณ์แห่งชัย
ชนะของจักรพรรดินโปเลียนในศกึ เอาสเ์ตอรล์ิทซใ์นปี1805 โดยเร่ิมสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแลว้เสร็จในปี 
ค.ศ.1836 ใหเ้วลาท่านไดเ้ลือกซือ้สินคา้ชั้นน าบนถนนชองป์เอลิเซ่ ที่ เต็มไปดว้ยรา้นคา้สุดหรูหรา สินคา้แฟชั่ น
มากมาย แลว้น าถ่ายรูปเป็นที่ระลกึกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส
ดว้ยความสงูถึง 1,051 ฟตุ    ซึ่งสรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1889 ที่บริเวณจัตรุสัทรอคคาเดโร่ น าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์

น ้าหอม Fragonard พิพิธภณัฑท์ี่จัดแสดงประวติัความเป็นมาและจัดแสดงวิธีการผลิตน ้าหอมในปัจจุบัน ของ
โรงงานผลิตน า้หอมย่ีหอ้ Fragonard ย่ีหอ้น า้หอมอนัโด่งดงั ที่มีแหล่งผลิตตน้ก าเนิดมาจากเมือง  Grasse เมือง
ที่ไดช่ื้อว่าเป็นเมืองหลวงของโลกน า้หอม โดยพิพิธภณัฑแ์ห่งนีก่้อตัง้ขึน้มาในปี 1983 ตวัอาคารเป็นที่อยู่ เดิมของ 
นโปเลียน โบนาปารต์ที่  3 Louis-Napoléon Bonaparte III ซึ่งแต่ละหอ้งจัดแสดงเร่ืองราวเก่ียวกับบรรจุภัณฑ์
บรรจุน า้หอมตัง้แต่สมยัอดีตจนถึงปัจจุบัน และบอกเล่าเร่ืองราวการผสมผสานกลิ่นน ้าหอมใหม้ีเอกลักษณ์อัน
รญัจวนใจ และหากท่านมองหาของฝากจากปารีสที่ไม่เหมือนใคร ท่านสามารถเลือกซือ้น ้าหอมจากโรงงานของ 
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Fragonard ไดโ้ดยตรงตามอธัยาศยั 
กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร อาหารไทย  
บ่าย จากนั้นเชิญเลือกซือ้สินคา้แฟชั่ นอย่างเต็มอ่ิมในราคาถูกที่ ร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น 

เคร่ืองส าอาง น า้หอม นาฬิกาหรือกระเป๋า  จากนั้นพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปดว้ยนักช้อปป้ิงจากทั่ว
ทุกมุมโลกในหา้งสรรพสินคา้ใหญ่สุดหรูใจกลางกรุงปารีสที่แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต ์(Galleries Lafayette) 
หรือท่านสามารถเลือกซือ้สินคา้ของสวิสจากร้าน Bucherer รา้นดงัของสวิส ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส 
โดยมีสินคา้มากมาย อาทิเช่น ช็อกโกแลต, เคร่ืองหนัง, มีดพับ, นาฬิกาย่ีหอ้ดัง อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag 
Heuer เป็นตน้ 

 
17.00 น. น าคณะเดินทางสู่ สนามบินชารล์ เดอ โกล เพ่ือใหท้่านมีเวลาในการท า คืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลา

ในการเลือกซือ้สินคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 
21.35 น. ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส ์เที่ยวบินที่ EK 076 

*** ส าหรบัคณะที่ออกเดินทางตัง้แต่เมษายนจะออกเดินทางตัง้แต่ 21.55 น.และไปถึงดูไบเวลา 06.35 น. ***  

วันที ่8 ดูไบ – กรุงเทพ ฯ  
07.20 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ แวะเปลี่ยนเคร่ือง 

09.30 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสวุรรณภมู ิ เท่ียวบินท่ี EK 372 

** ส าหรบัคณะที่ออกเดินทางตัง้แต่เมษายนจะออกเดินทางตัง้แต่ 09.40 น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 18.55 น. ** 
** ส  าหรบัคณะเดินทางวนัที่ 09-16 มิ.ย. และ 1-8 ก.ค. 63 ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 
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19.15 น. ** 

18.40 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 
 

ราคาแนะน าเพียง 
 3 COUNTRIES IN LOVE ITALY SWITZERLAND FRANCE  

อติาลี สวิตเซอรแ์ลนด ์ฝร่ังเศส 8 วัน 5 คนื 
โดยสายการบนิเอมิเรตส ์(EK)  

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมต๋ัว 
ท่านละ 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ท่านละ 

19 -26 ก.พ. 63 57,900.- 57,900.- 57,900.- 35,900.- 7,900.- 

18 – 25 มี.ค. 63 57,900.- 57,900.- 57,900.- 35,900.- 7,900.- 

02 – 09 เม.ย. 63 65,900.- 65,900.- 65,900.- 41,900.- 14,900.- 

09 – 16 เม.ย. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 41,900.- 14,900.- 

25 เม.ย. – 02 พ.ค. 63 65,900.- 65,900.- 65,900.- 43,900.- 14,900.- 

13 – 20 พ.ค. 63 62,900.- 62,900.- 62,900.- 40,900.- 14,900.- 

09 – 16 มิ.ย. 63 62,900.- 62,900.- 62,900.- 40,900.- 14,900.- 

1-8 ก.ค. 63 63,900.- 63,900.- 63,900.- 40,400.- 14,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

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 (กรณีลกูคา้อยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทกุครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่  
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6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่   
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นต้องดูแลคณะ
ทวัรท์ัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ  านวนวนั และอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าหอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (4 ดาว – 5 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเขา้ชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 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) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท  าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิเช่น ค่าเครื่องด่ืมที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น  า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้ 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์ินดว้ยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิสเซอรแ์ลนด ์(ผูเ้ดินทางช าระหนา้งาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
5. ค่าทิปพนกังานขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ิน (18 ยโูร) 
6. ค่าทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (24 ยโูร) 
 
 



  10  3 COUNTRIES IN LOVE ITALY SWITZERLAND FRANCE 8 วนั 5 คืน EK                              [GQ3VCE-EK005]                                                                 

 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวรส์ว่นที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทัวรส์ว่นที่เหลือ 20 วันกอ่นการเดนิทาง 

หากทา่นไม่ผ่านการอนุมัตวิีซา่หรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะคา่ใช้จา่ยที่เกดิขึน้จริง 

 

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   
5. ผูเ้ดินทางตอ้งไปยื่นค ารอ้งขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง

บริษัทดว้ย เนื่องจากประวติัการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หนา้หนงัสือเดินทาง ตอ้งเหลือว่างส  าหรบัติดวีซ่าไม่ต  ่ากว่า 3 หนา้ 

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

 

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 



  11  3 COUNTRIES IN LOVE ITALY SWITZERLAND FRANCE 8 วนั 5 คืน EK                              [GQ3VCE-EK005]                                                                 

 

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 ากา ร
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ  าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแลว้ไม่ไดร้บัการอนมุติัวซี่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช  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  
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค่้าโรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรบัเปลี่ยนหรือยา้ยเมืองเพื่อใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเด่ียวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตัและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอาจมีลกัษณะแตกต่างกัน  
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เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซ่ีานบัจากวนัยืน่ประมาณ 7วนัท าการ 

ยืน่วซ่ีาแสดงตนทีศู่นยย์ ืน่วซ่ีา TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซ่ีาหนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซ่ีา ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซ่ีาในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซี่าอย่างนอ้ย 2 หนา้ อายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไม่ช ารุด (หนังสอืเดนิทางเลม่เก่า กรุณาน ามาประกอบการยืน่วีซ่าดว้ย)  

***ในกรณีท ีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แต่พ านกัอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ท ีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยื่นขอวีซ่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทาง

สถานทตูตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทตูอาจไมส่ามารถยืน่ขอวี

ซ่า ในประเทศไทยได้ ข ้อก าหนดนี้รวมไปถึงผู ้เดินทางที่ถ ือ

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

 

2. รปูถา่ย รูปถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พื้นหลังขาว

เท่านัน้ ถา่ยไม่เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นหู เห็นคิว้ หา้มสวมแว่นตาหรอื

เครือ่งประดบั ไม่ใส่คอนแทคเลนส ์รูปไม่เลอะหมกึ ) 
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3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบียน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายุไม่เกนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รูปถา่ยรา้น สัญญา

เชา่ที ่โฉนดที่ดนิ เป็นตัน 

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

วันลา 

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตที่ยืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรียนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลงัศกึษาอยู่  

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทูตที่ยืน่) 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ัว่ไป ยอ้นหลงั 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ 

ฝากหรอืถอน ก่อน 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไม่เกนิ 15 วันหรอือยู่ในเดอืนที่

ยืน่วซี่า 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ่้าย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกุลใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทุกตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทุก ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรูปแบบทีเ่ป็นตวัครึง่กระดาษ A4 

ไม่สามารถใชย้ื่นได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรูปแบบฉบับเด็ม 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 
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- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหย่า/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกุล (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิา

จะตอ้งคดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอร์ตมารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คดัหนังสอืยนิยอมระบุใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอร์ตบดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคดัหนังสอืระบุยนิยอม

ใหบุ้ตรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอร์ตบดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหย่า และมกีารสลกัหลงัโดยมรีายละเอียดว่า

ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซี่า 

 เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มูลยืน่วซ่ีาเชงเกน้ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(กรณุากรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทุกขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซี่าของท่าน) 

 

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

 

1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกุลตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
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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)        แตง่งาน (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 ทีอ่ยู่

ของสถาบันศกึษา  

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย์………….…… 
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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 าระคา่พาหนะล่วงหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบุ)     อืน่ๆ (โปรดระบุ)    

   

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

หมายเหตุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


