
 

 

 

 

  
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

  

 

 

 

ราคาแนะน าเพยีง  53,900.- 

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 2. กรุงเทพฯ – ซูรคิ – น ำ้ตกไรน ์ – เจนีวำ – โลซำนน ์ 
วนัที่ 3. โลซำนน ์– เวเว่ย ์– เซอรแ์มท – กรอนเนอรแ์กรต  - แทซ 

วนัที่ 4. แทซ – มองเทรอซ ์– เบิรน์ – ซุก 

วนัที่ 5. ซุก – เขำรกิิ – ลเูซิรน์ – ชอ้ปป้ิง – มิลำน 
วนัที่ 6. มิลำน – สนำมบิน  

วนัที่ 7. กรุงเทพฯ 
 
 
 
 

BIG DEAL!!! SWITZERLAND ITALY 7 วัน 4 คืน  

เดนิทาง เมษายน – กรกฎาคม 2563 
ซูรคิ | น ำ้ตกไรน ์ | เจนีวำ | โลซำนน ์| เซอรแ์มท | กรอนเนอรแ์กรต  | มองเทรอซ ์| เบิรน์ | ซุก | เขำรกิิ | ลเูซิรน์ | มิลำน 

 



 
 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ 
21.30 น. 

 
คณะพรอ้มกัน ณ สนำมบินสุวรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรระหว่ำงประเทศประตู 3 เคำน์เตอร ์D สำยกำรบินไทย โดยมี
เจำ้หนำ้ที่ คอยตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวก  

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ซูริค – น ้าตกไรน ์ – เจนีวา – โลซานน ์

01.05 น. ออกเดินทำงสู่ซูรคิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 970 
07.50 น. เดินทำงถึงสนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(เวลำทอ้งถิ่นชำ้กว่ำประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลงัผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเขำ้

เมืองและศุลกำกร จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงเขำ้สู่เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน (Schaffhausen) ชมน ้าตกไรน ์(RhineFall) น ำ้ตกที่
ใหญ่ที่สดุในยุโรปสวยงำมและตื่นตำตื่นใจ เกิดจำก แม่น ำ้ไรนท์ั้งสำยไหลผ่ำนหนำ้ผำกวำ้ง 150 เมตร จึงเป็นน ำ้ตกขนำด
ใหญ่ที่สดุในยโุรป น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญ่ที่สดุในประเทศ น ำท่ำนถ่ำยรูปกบัโบสถฟ์รอมุนสเตอร ์
(Fraumunster abbey) สรำ้งขึน้ในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริยเ์ยอรมนัหลุยส ์ใชเ้ป็นส ำนกัแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสำวชนชัน้สูงจำก
ทำงตอนใตข้องเยอรมนัอำศยัอยู่  

กลางวนั รบัประทำนอำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน 
บ่าย น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเจนีวา (Geneva) น ำชมเมืองที่เป็นศนูยก์ลำงกำรประชมุนำนำชำติ เมืองที่ตัง้องคก์ำรสำกลระดบัโลก 

อำทิ องคก์ำรกำรคำ้โลก, กำชำดสำกล, แรงงำนสำกล ฯลฯ ถ่ำยรูปกบัน ำ้พุเจทโด ที่ฉีดสำยน ำ้พุ่งสงูขึน้ไปในอำกำศถึง 390 
ฟุต (เปิดเฉพำะวันอำกำศดี) และถ่ำยรูปกับนำฬิกำดอกไม้ สัญลักษณ์ท่ีส ำคัญของเมืองเจนีวำ น ำท่ำนเดินทำงสู่เมือง       
โลซานน ์(Lausanne) ซึ่งตัง้อยู่ตอนเหนือของทะเลสำบเจนีวำ เมืองโลซำนนน์ับไดว้่ำเป็นเมืองที่มีเสน่หโ์ดยธรรมชำติมำก
ที่สดุเมืองหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์มีประวตัิศำสตรอ์นัยำวนำนมำตัง้แต่ศตวรรษที่ 4 ในสมยัที่ชำวโรมนัมำตัง้หลักแหล่งอยู่
บริเวณริมฝ่ังทะเลสำบที่นี่ เมืองโลซำนนม์ีควำมสวยงำมโดยธรรมชำติ ทิวทศันท์ี่สวยงำม และอำกำศที่ปรำศจำกมลพิษ จึง
ดงึดดูนกัท่องเที่ยวจำกทั่วโลกใหม้ำพกัผ่อนตำกอำกำศที่นี่ 

ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน 
ทีพ่กั เดินทำงเขำ้สู่ที่พกั DISCOVERY HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

วันที่ 3 โลซานน ์– เวเว่ย ์– เซอรแ์มท – กรอนเนอรแ์กรต – แทซ  

เช้า 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองเวเว่ย ์(Vevey) ตัง้อยู่ริมชำยฝ่ังดำ้นเหนือของทะเลสำบเจนีวำ เป็นเมืองที่ไดช้ื่อว่ำเป็น “ไข่มกุแห่ง
ริเวียร่ำสวิส” (Pearls of the Swiss Riviera) ดินแดนที่เหมำะแก่กำรท ำกิจกรรมแทบทุกฤดูกำล ท่ำนเดินทำงสู่สถำนีรถไฟ
เมืองแทซ (Teasch) เพื่อเดินทำงสู่เมืองเซอรแ์มท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอรท์ ยอดนิยมที่ไดร้บัควำมนิยมสงู เนื่องจำก
เป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทำงอำกำศเพรำะยำนพำหนะในเมืองไม่ใชน้ ำ้มนัเชือ้เพลิง แต่ใชแ้บตเตอรี่เท่ำนัน้ และยงัมีฉำกหลงั
ของตัวเมืองเป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ที่ไดช้ื่อว่ำเป็นยอดเขำที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิตเซอรแ์ลนด ์ให้
อิสระเดินเล่นในเมือง 

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมือง 
บ่าย น ำท่ำนนั่งรถไฟฟันเฟืองสู่สถำนีรถไฟกรอนเนอร์แกรต (Gornergrat railway) เพื่อเดินทำงสู่จุดชมวิวที่ท่ำนจะไดเ้ห็น

ทศันียภำพที่สวยงำมของยอดเขำแมทเทอรฮ์อรน์ ที่สวยงำม น ำท่ำนเดินเทำ้สู่บริเวณทะเลสำบที่อยู่สงูจำกระดับน ำ้ทะเล 
2,757 เมตร โดยบริเวณทะเลสำบนีเ้ป็นเงำสะทอ้นภำพเขำแมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn's reflect) อันสุดสวยงำมยิ่งนัก ( 
โดยปกติน ำ้ในทะเลสำบ จะมำกหรือนอ้ยขึน้อยู่กับปรมิำณน ำ้ฝน และ สภำพอำกำศ ช่วงเวลำที่เดินทำงไปชมอยู่ในช่วงกลำง
ปี (พฤษภำคม – ตลุำคม) ถำ้ช่วงฤดหูนำวทะเลสำบจะกลำยเป็นน ำ้แข็ง)ไดเ้วลำพอสมควร น ำท่ำนเดินทำงกลบัลงมำที่เมือง
เซอรแ์มท เชิญท่ำนอิสระกบักำรเดินเที่ยวชมเมือง หรือเลือกซือ้ของฝำกตำมอธัยำศยั  

ค ่า อิสระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศยั  น ำท่ำนเดินทำงโดยรถไฟจำกเมืองเซอรแ์มทกลบัสู่เมืองเมืองแทซ (Teasch)   
ทีพ่กั เดินทำงเขำ้สู่ที่พกั HOTEL ELITE หรือเทียบเท่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

วันที่ 4 แทซ – มองเทรอซ ์– เบริน์ – ซุก 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่เมืองมองเทรอซ ์(Montreux) เมืองตำกอำกำศที่ตัง้อยู่รมิทะเลสำบเจนีวำ ไดช้ื่อว่ำรเิวียร่ำของสวิส 

ชมควำมสวยงำมของทิวทัศน์ บำ้นเรือน ริมทะเลสำบ น ำท่ำนถ่ำยรูปกับปราสาทชิลยอง (ด้านนอก) (Chillon castle) 
ปรำสำทโบรำณอำยกุว่ำ 800 ปี สรำ้งขึน้บนเกำะหินรมิทะเลสำบเจนีวำ ตัง้แต่ยคุโรมนัเรืองอ ำนำจโดยรำชวงศ ์SAVOY โดย
มีจดุมุ่งหมำยเพื่อควบคมุกำรเดินทำงของนกัเดินทำงและขบวนสินคำ้ที่จะสญัจรผ่ำนไปมำจำกเหนือสู่ใตห้รือจำกตะวนัตกสู่
ตะวนัออกของสวิตเซอรแ์ลนด ์เนื่องจำกเป็นเสน้ทำงเดยีวที่ไม่ตอ้งเดินทำงขำ้มเทือกเขำสงูชนั ปรำสำทแห่งนีจ้ึงเปรียบเสมือน
ด่ำนเก็บภำษีซึ่งเอำเปรียบชำวสวิสมำนำนนับรอ้ยปี น ำท่ำนเดินทำงสู่กรุงเบิรน์ (Bern) ซึ่งไดร้บักำรยกย่องจำกองคก์ำร
ยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจำกนีเ้บิรน์ยงัถูกจดัอนัดบัอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภำพชีวิตที่ดี
ที่สดุของโลกในปี ค.ศ.2010  

กลางวนั รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำรอำหำรพืน้เมือง 
บ่าย น ำท่ำนชมบ่อหมีสีน ้าตาล(Bear Park) สตัวท์ี่เป็นสญัลกัษณข์องกรุงเบิรน์ ชมย่านเมืองเก่า มารก์าสเซ ซึ่งปัจจบุนัเต็มไป

ดว้ยรำ้นดอกไมแ้ละบตูิคมำกมำย เป็นย่ำนท่ีปลอดรถยนต ์จึงเหมำะกับกำรเดินเที่ยวชมอำคำรเก่ำ อำย ุ200-300 ปี น ำท่ำน

ลดัเลำะชมถนนจุงเคอรน์กาสเซ ถนนที่มีระดบัสงูสดุของเมืองนี ้และถนนกรัมกาสเซซึ่งเต็มไปดว้ยรำ้นภำพวำดและรำ้น

ขำยของเก่ำในอำคำรโบรำณ ชมนาฬิกาไซ้ท ์คล็อคเค่นทรัม อำยุ 800 ปี ท่ีมี “โชว”์ ใหด้ทูุกๆชั่วโมงในกำรตีบอกเวลำแต่

ละครัง้ น ำท่ำนแวะถ่ำยรูปกับโบสถ ์Munster ส่ิงก่อสรำ้งทำงศำสนำที่ใหญ่ที่สดุในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ถูกสรำ้งขึน้ในปี 

ค.ศ. 1421 ประตูจะมีภำพที่บรรยำยถึงกำรตดัสินครัง้สดุทำ้ยของพระเจำ้ จำกนัน้ออกเดินทำงสู่เมืองซุก (ZUG) เมืองแห่ง

ศูนยก์ลำงกำรคมนำคมของประเทศ โดยตัวเมืองตัง้อยู่บนที่รำบเชิงเขำริมทะเลสำบ ที่มีแม่น ำ้ Lorze ไหลผ่ำนท ำใหเ้มืองนี ้

ไดร้บักำรกล่ำวขำนว่ำมีทศันียภำพที่งำมดั่งเทพนิยำย น ำท่ำนชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนดม์ำรก์ที่ส  ำคญั

แห่งหนึ่งของเมือง ดว้ยควำมสงูของหอถึง 52 เมตรและควำมโดดเด่นของหลงัคำสีน ำ้เงินขำวโดดเด่นตดักบัสีหลงัคำสีน ำ้ตำล

ของบำ้นเมืองสวยงำมอย่ำงยิ่ง มีเวลำให้ท่ำนเดินขึน้บันไดสู่จุดชมวิวดำ้นบนของหอนำฬิกำ ที่ท่ำนจะสำมำรถเห็นวิวที่

สวยงำมโดยรอบของเมือง น ำท่ำนเข้ำชม ร้านท าทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in 

Europe) ของครอบครวั Lohri เปิดท ำกำรตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 16 ภำยในตัวอำคำรมีกำรตกแต่งในรูปแบบสถำปัตยกรรม

สมยัจกัวรรดินโปเลียน มีซุม้ประตแูละเสำโรมนั มีรูปป้ันและจิตรกรรมฝำผนงั ดว้ยกำรวำดลำยหินอ่อนดว้ยมือ ในปี 1971 ได้

เปิดรำ้นนีเ้ป็นพิพิธภัณฑศ์ิลปะล ำ้ค่ำและเครื่องประดบัหำยำก  และบำงชิน้มีเพียงชิน้เดียวในโลก มีเวลำใหท้่ำนเดินชื่นชม

อำคำร งำนศิลปะล ำ้ค่ำและเครื่องประดับหำยำกแลว้ ในส่วนของ Lohri Store ยงัมีนำฬิกำชั้นน ำระดับโลกใหท่้ำนเลือกซือ้

เ ลื อ ก ชม อ ำทิ  เช่ น  Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, 

Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ และไม่ควรพลำดเคก้เชอรร์ี่ Zug Cherry Cake (Zuger Kirschtorte) จำก

รำ้น Speck เคก้ที่มีรสชำติที่เป็นเอกลกัษณแ์ละมีขำยมำกว่ำรอ้ยปี มีบคุคลที่มีชื่อเสียงมำกมำยต่ำงเคยลิม้ลองเคก้จำกรำ้นนี ้

เช่น Charlie Chaplin, Winston Churchill หรือสมเด็จพระสนัตะปำปำฟรำนซิส โดยเมืองซุกนีม้ีกำรท ำฟำรม์ผลไม ้ทัง้สตรอ



 
เบอรร์ี่, บลูเบอรร์ี่, รำสเบอรร์ี่,ลกูแพร ์ฯลฯ รวมทัง้ เชอรร์ี่ ที่มีปลกูมำกกว่ำ 40,000 ตน้ 

ค ่า รบัประทำนอำหำรค ่ำ ณ ภตัตำคำรอำหำรจีน 
ทีพ่ัก เดินทำงเขำ้สู่ที่พกั SWISS EVER ZUG SWISS QUALITY HOTEL หรือเทียบเท่ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 5 ซุก – เขาริกิ – ลูเซิรน์ – ช้อปป้ิง – มิลาน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น ำท่ำนเดินทำงสู่สถำนีรถไฟเพื่อนั่งรถไฟไต่เขาริกิ (Rigi) ที่ถือไดว้่ำเป็นรถไฟไต่เขำที่เก่ำแก่ที่สดุในยุโรป และยงัเป็นอนัดบั 2 
รองจำกยอดเขำวอชิงตนั ในมลรฐันิวแฮมป์เชียร ์ในสหรฐัอเมรกิำ ควำมสงูจำกระดบัน ำ้ทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (Rigi 

Kulm) นี้มีที่มำจำกค ำว่ำ Mons Regina แปลได้ว่ำ รำชินิแห่งภูเขำ(Queen of the mountains) เพรำะสำมำรถมองเห็น
ทิวทศันข์องยอดเขำอื่นๆ ไดร้อบ 360 องศำ ชมวิวแบบพำโนรำมำที่โอบลอ้มดว้ยธรรมชำติของทะเลสำบ Luzern และ Zug  
โดยสถำนที่แห่งนีเ้คยเป็นสถำนที่ถ่ำยท ำละครเรื่อง “อย่ำลืมฉนั” และ “รตันำวดี” อีกดว้ย จำกนัน้น ำท่ำนลงจำกเขำโดยกำร
นั่งกระเช้ำเพื่อสัมผัสบรรยำกำศของทิวทัศน์ที่สวยอีกเส้นทำงหนึ่ง  น ำท่ำนเดินทำงต่อสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมือง
ท่องเที่ยวยอดนิยมอนัดบัหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์ที่ถกูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสำบและขนุเขำ  

กลางวนั อิสระอำหำรกลำงวนัตำมอธัยำศยั 

บ่าย พำท่ำนชมสิงโตหนิแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลกับนผำหินธรรมชำติ เพื่อเป็นอนสุรณร์  ำลกึถึงกำรสละชีพ
อย่ำงกลำ้หำญของทหำรสวิสที่เกิดจำกกำรปฏิวตัิในฝรั่งเศสเมื่อปี  ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมี
ควำมยำวถึง 204 เมตร ทอดขำ้มผ่ำนแม่น ้ารอยส ์(Reuss River) อนังดงำมซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณข์องเมืองลเูซิรน์ เป็น
สะพำนไมท้ี่มีหลงัคำที่เก่ำแก่ที่สดุในยุโรป สรำ้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคำคลมุสะพำนมีภำพวำดประวตัิศำสตรข์อง
ชำวสวิส ตลอดแนวสะพำน จำกนัน้ใหท้่ำนไดอ้ิสระเลือกซือ้สินคำ้ของสวิส เช่น ช็อกโกแลต, เครื่องหนงั, มีดพบั, นำฬิกำยี่หอ้
ดงั อำทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ หลังจำกนั้นน ำท่ำนเดินทำงต่อสู่ Fox Town Outlet  แหล่งชอ้ปป้ิงขนำด
ใหญ่ที่ เต็มไปด้วยสินค้ำรำคำย่อมเยำ ให้เวลำท่ำนได้อิสระช้อปป้ิงสินค้ำแบรนด์เนมมำกมำย อำทิ เช่น  ADDIAS, 



 
BURBERRY, CALVIN KLEIN,  COACH, DIESEL, GUESS, LACOSTE, NIKE,  GUCCI, PRADA และอื่นๆอีกมำกมำย 

ค ่า อิสระอำหำรค ่ำตำมอธัยำศยั  เดินทำงสู่มหำนครมิลำน 
ทีพ่กั เดินทำงเขำ้สู่ที่พกั HOLIDAY INN MILAN - ASSAGO หรือเทยีบเท่า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

วันที่ 6 มิลาน – สนามบนิ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
 น ำท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินมิลำน เพื่อท ำคืนภำษี (Tax Refund) และมีเวลำชอ้ปป้ิงสินคำ้ปลอดภำษี (Duty Free) ภำยใน

สนำมบิน 
14.05 น. ออกเดินทำงสู่กรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 941 

 

วันที่ 7  ดูไบ – กรุงเทพฯ 

05.55 น. เดินทำงถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภำพ 

ราคาแนะน าเพยีง SWITZERLAND ITALY  
7 วัน 4 คนื โดยสายการบนิไทย (TG) 

ก าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 
ทานละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

ท่านละ 

06 – 12 พ.ค. 63 55,900.- 55,900.- 55,900.- 33,950.- 8,900.- 

13 – 19 พ.ค. 63  55,900.- 55,900.- 55,900.- 33,950.- 8,900.- 



 

20 – 26 พ.ค. 63 55,900.- 55,900.- 55,900.- 33,950.- 8,900.- 

27 พ.ค. – 02 มิ.ย. 63 53,900.- 53,900.- 53,900.- 31,950.- 8,900.- 

10 – 16 มิ.ย. 63 53,900.- 53,900.- 53,900.- 31,950.- 8,900.- 

24 – 30 มิ.ย. 63 53,900.- 53,900.- 53,900.- 31,950.- 8,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.        ช ำระเงินมดัจ ำท่ำนละ 20,000 บำท โดยโอนเขำ้บญัชี ที่นั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ ำแลว้เท่ำนัน้ 
2. ส่งส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ของผูท้ี่เดินทำง ท่ีมีอำยุกำรใชง้ำนไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน เพื่อท ำกำรจองคิวยื่นวีซ่ำภำยใน 3 

วนันบัจำกวนัจอง หำกไม่ส่งส ำเนำหนำ้พำสปอรต์ทำงบรษิัทขออนญุำตยกเลิกกำรจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. หำกท่ำนที่ตอ้งกำรออกตั๋วโดยสำรภำยในประเทศ (กรณีลูกคำ้อยู่ต่ำงจงัหวดั) ใหท้่ำนติดต่อเจำ้หนำ้ที่ ก่อนออก

บตัรโดยสำรทุกครัง้ หำกออกบตัรโดยสำรโดยมิแจง้เจำ้หนำ้ท่ี ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รบัผิดชอบ ค่ำใชจ้่ำยท่ี
เกิดขึน้ 

4. หำกในคณะของท่ำนมีผูต้อ้งกำรดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอำย,ุ มีโรคประจ ำตวั หรือไม่สะดวก
ในกำรเดินทำงท่องเที่ยวในระยะเวลำเกินกว่ำ 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่ำนและครอบครวัตอ้งให้กำรดูแลสมำชิก
ภำยในครอบครวัของท่ำนเอง เนื่องจำกกำรเดินทำงเป็นหมู่คณะ หัวหน้ำทัวรม์ีควำมจ ำ เป็นตอ้งดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่ำตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทำงไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีควำมประสงคอ์ยู่

ต่อ จะตอ้งไม่เกินจ ำนวนวนั และอยู่ภำยใตเ้งื่อนไขของสำยกำรบิน) 
2. ค่ำภำษีสนำมบินทกุแห่งตำมรำยกำร 
3. ค่ำรถโคช้ปรบัอำกำศน ำเที่ยวตำมรำยกำร  
4. ค่ำหอ้งพกัในโรงแรมตำมที่ระบใุนรำยกำรหรือเทียบเท่ำ (3 ดำว – 4 ดำว) 
5. ค่ำอำหำรตำมที่ระบใุนรำยกำร 
6. ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีท่องเที่ยวตำมรำยกำร 
7. ค่ำประกนัภยักำรเดินทำงรำยบคุคล (หำกตอ้งกำรเงื่อนไขกรมธรรมส์อบถำมไดจ้ำกเจำ้หนำ้ที่) 
 ค่ำประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหว่ำงกำรเดินทำงวงเงินไม่เกินท่ำนละ 1,000,000 บำท  
 ค่ำรกัษำพยำบำลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไม่เกินท่ำนละ 500,000 บำท (ตำมเงื่อนไขกรมธรรม)์ 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 341 บำท [ระยะเวลำ 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเริ่มตน้ 395 บำท [ระยะเวลำ 7-10 วนั]  
 **ควำมครอบคลมุผูเ้อำประกนัท่ีมีอำยตุัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  



 
  [รกัษำพยำบำล 2 ลำ้น, เสียชีวิตหรือเสียอวยัวะจำกอบุตัิเหต ุ1.5 ลำ้นบำท] 
8. ค่ำมคัคเุทศกข์องบรษิัทดแูลตลอดกำรเดินทำง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก)์  
9. ค่ำภำษีมลูค่ำเพิ่ม 7% (เฉพำะค่ำบรกิำร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่ำธรรมเนียมกำรจดัท ำหนงัสือเดินทำง 
2. ค่ำใชจ้่ำยส่วนตัว อำทิเช่น   ค่ำเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่ำโทรศัพท,์ ค่ำซักรีด, ค่ำธรรมเนียมหนังสือเดินทำง, ค่ำ

น ำ้หนักเกินจำกทำงสำยกำรบินก ำหนดเกินกว่ำ 30 กก.และมำกกว่ำ 2 ชิน้, ค่ำรกัษำพยำบำล กรณีเกิดกำร
เจ็บป่วยจำกโรคประจ ำตวั, ค่ำกระเป๋ำเดินทำงหรือของมีค่ำที่สญูหำยในระหว่ำงกำรเดินทำง เป็นตน้ 

3. ค่ำธรรมเนียมน ำ้มนัและภำษีสนำมบิน ในกรณีที่สำยกำรบินมีกำรปรบัขึน้รำคำ 
4. ค่ำบรกิำรยกกระเป๋ำในโรงแรม ซึ่งท่ำนจะตอ้งดแูลกระเป๋ำและทรพัยสิ์นดว้ยตวัท่ำนเอง 
5. ค่ำธรรมเนียมวีซ่ำประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(ผูเ้ดินทำงช ำระหนำ้งำน โดยประมำณ 3,500 - 4,000 บำท) 
6. ค่ำทิปพนกังำนขบัรถ และไกดท์อ้งถิ่น  (15 สวิตฟรงัก)์ 
7. ค่ำทิปมคัคเุทศกจ์ำกเมืองไทย (21 สวิตฟรงัก)์ 
 

เงือ่นไขการช าระค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส์่วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดินทาง 

 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทำงบริษัทไดส้ ำรองที่นั่งพรอ้มช ำระเงินมัดจ ำค่ำตั๋วเครื่องบินแลว้  หำกท่ำนยกเลิกทัวร ์ไม่ว่ำจะดว้ยสำเหตุ ใด 
ทำงบรษิัทขอสงวนสิทธ์ิกำรเรียกเกบ็ค่ำมดัจ ำตั๋วเคร่ืองบิน ซึ่งมีค่ำใชจ้่ำย ประมำณ 1,000 – 5,000 บำท  แลว้แต่
สำยกำรบินและช่วงเวลำเดินทำง   

2.  หำกตั๋วเคร่ืองบินท ำกำรออกแลว้ แต่ท่ำนไม่สำรถออกเดินทำงได ้ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่ำใชจ้่ำย
ตำมที่เกิดขึน้จรงิ และรอ Refund จำกทำงสำยกำรบิน ใชเ้วลำประมำณ 3- 6 เดือนเป็นอย่ำงนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทำงออกประตูฉุกเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคุณสมบัติตรงตำมที่สำยกำรบิน
ก ำหนด เช่น ตอ้งเป็นผูท้ี่มีร่ำงกำยแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่ำงรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหำ เช่น 
สำมำรถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น ำ้หนกัประมำณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหำทำงดำ้นสขุภำพและร่ำงกำย และ
อ ำนำจในกำรใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทำงเจำ้หนำ้ที่เช็คอินสำยกำรบิน ตอนเวลำที่เช็คอินเท่ำนัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจง้ยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนกำรเดินทำง คืนค่ำใชจ้่ำยทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลิกภำยใน 30-44 วนัก่อนเดินทำง เก็บค่ำใชจ้่ำย ท่ำนละ 10,000 บำท  
3. แจง้ยกเลิกภำยใน 16-29 วนัก่อนเดินทำง เก็บค่ำใชจ้่ำย ท่ำนละ 20,000 บำท 



 
4. แจง้ยกเลิกนอ้ยกว่ำ 15 วนัก่อนเดินทำง ทำงบรษิัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่ำใชจ้่ำยทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในกำรเก็บค่ำใชจ้่ำยทัง้หมดกรณีท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงและมีผลท ำใหค้ณะเดินทำงไม่ครบ

ตำมจ ำนวนที่ บริษัทฯก ำหนดไว ้(30ท่ำนขึน้ไป) เนื่องจำกเกิดควำมเสียหำยต่อทำงบริษัทและผูเ้ดินทำงอื่นที่
เดินทำงในคณะเดียวกนับรษิัทตอ้งน ำไปช ำระค่ำเสียหำยต่ำงๆที่เกิดจำกกำรยกเลิกของท่ำน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สำมำรถเดินทำงได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ำกโรงพยำบำลรบัรอง บริษัทฯจะท ำกำร
เล่ือนกำรเดินทำงของท่ำน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี ้ท่ำนจะต้องเสียค่ำใช้จ่ำยที่ไม่สำมำรถเรียกคืน ได้คือ 
ค่ำธรรมเนียมในกำรมดัจ ำตั๋ว และค่ำธรรมเนียมวีซ่ำตำมที่ สถำนทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่ำแลว้ไม่ไดร้บักำรอนมุตัิวีซ่ำจำกทำงสถำนทตู (วีซ่ำไม่ผ่ำน) และท่ำนไดช้ ำระค่ำทวัรห์รือมดัจ ำมำแลว้ 
ทำงบริษัทฯ ขอเก็บเฉพำะค่ำใชจ้่ำยที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่ำวีซ่ำและค่ำบริกำรยื่นวีซ่ำ / ค่ำมดัจ ำตั๋วเครื่องบิน หรือ
ค่ำตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแลว้) ค่ำส่วนต่ำงในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทำงไม่ครบตำมจ ำนวน  

8. กรณีวีซ่ำผ่ำนแลว้ แจง้ยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตั๋วโดยสำร บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกำรไม่คืนค่ำทวัรท์ัง้หมด 
9. กรณีผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเขำ้-ออกเมืองได ้เนื่องจำกปลอมแปลงหรือกำรหำ้มของเจำ้หนำ้ที่ ไม่ว่ำเหตุผลใดๆ

ตำมทำงบรษิัทของสงวนสิทธ์ิในกำร ไม่คืนค่ำทวัรท์ัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพ่ัก 
1. เนื่องจำกกำรวำงแปลนหอ้งพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่ำงกนั จึงอำจท ำใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู่ 

(Twin/Double) และหอ้งพักแบบ 3 ท่ำน/3 เตียง (Triple Room) หอ้งพักต่ำงประเภทอำจจะไม่ติดกันและบำง
โรงแรม  อำจจะไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่ำน แต่อำจจะไดเ้ป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสรมิ 

2. โรงแรมส่วนใหญ่อำจจะไม่มีเครื่องปรบัอำกำศเนื่องจำกอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่ำ 
3. กรณีที่มีงำนจดัประชมุนำนำชำติ (Trade air) เป็นผลใหค้่ำโรงแรมสงูขึน้มำกและหอ้งพกัในเมืองเต็ม บรษิัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในกำรปรบัเปล่ียนหรือยำ้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดควำมเหมำะสม 
4. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอำจเป็นหอ้งที่มีขนำดกะทัดรตัและไม่มีอ่ำง

อำบน ำ้ ซึ่งขึน้อยู่กบักำรออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแต่ละหอ้งอำจมีลกัษณะแตกต่ำงกั 
 

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 าการแกไ้ขในการขอวซี่าในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ อาจจะมี

ผลเสยีตอ่การขอวซี่าของทา่นในคร ัง้นี*้* 

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข 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 

(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 ตัวจรงิ บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ัว่ไป ยอ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกบัมตีราประทับจากธนาคาร 

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 พรอ้มกบัมตีราประกบัจากธนาคาร อัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวัน

ยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) และตอ้งมหีนา้ Passport ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย พรอ้มหนังสอืชีแ้จง



 
ออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง แตบ่รษิทัออกคา่ใชจ้า่ยให ้ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ 

บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกบัมตีราประกบัจากธนาคาร 

อัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวันยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) หรอื หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank 

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

พรอ้มหนังสอืชีแ้จงออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกบัพาสปอรต์ 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** 

 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั



 
หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

 

*** ในวนัยืน่วซีา่กรณุาถอืเอกสารตวัจรงิตา่งๆ เชน่ ทะเบยีนพาณิชย ์DBD สตูบิตัร ใบเปลีย่น

ชือ่-สกลุ เป็นตน้ พรอ้มสมดุบญัชอีพัเดทไมเ่กนิ 7 วนักอ่นยืน่วซีา่ *** 

 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

 



 

 

 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

**หากทา่นเคยโดนปฏเิสธการขอวซีา่มากอ่น กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีท่วัรใ์หร้บัทราบต ัง้แตท่ ีท่า่นท าการ

จองทวัรเ์ขา้มา เพือ่ท าการแกไ้ขในการขอวซี่าในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หากทา่นไมแ่จง้ใหท้ราบ อาจจะมี

ผลเสยีตอ่การขอวซี่าของทา่นในคร ัง้นี*้* 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 
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5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

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

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................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 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

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

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

   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 

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

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

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

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



 
14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

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

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ 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      ทีพ่ักทีม่ผีูจ้ดัหาให ้

   ช าระคา่ทีพ่ักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     

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

หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


