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มิลาน | เซอร์แมท | อินเทอร์ลาเคน | ซุก 

ปราสาทชิลยอง | ยอดเขาริก | ลเูซิร์น | โลซานน์ |เบิร์น | เจนีวา 
 

 Sweet in Minimal Destination 
อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน 
เดนิทาง สิงหาคม – ธันวาคม 2562  

ราคาเร่ิมต้น  45,900.- 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
18.00 น. 

 
คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประต ู8 เคาน์เตอร์ T สายการบิน 
เอมิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าท่ี คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

 
 บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 
21.25 น. ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ EK 373 

** คณะเดนิทางวนัท่ี 07 พ.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดนิทาง เวลา 20.35 น. และถึงดไูบ เวลา 00.50 น. ** 
 

 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. ดไูบ – มิลาน – มหาวิหารเมืองมิลาน – OUTLET 

วนัท่ี 3. มิลาน – แทส – อิสระเตม็อิ่ม ณ เมืองเซอร์แมท – แทส 

วนัท่ี 4 แทส – เจนีวา – โลซานน์ – มองเทรอซ์ – ปราสาทชิลยอง – เบร์ิน 

วนัท่ี 5. เบร์ิน – อินเทอลาเคน – ซุก 

วนัท่ี 6. ซุก – ยอดเขาริกิ – ลเูซิร์น - ซูริค – สนามบนิ 

วนัท่ี 7. ดไูบ - กรุงเทพฯ 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที่ 2  ดูไบ – มลิาน – มหาวิหารเมืองมลิาน – OUTLET  
00.50 น. เดนิทางถึง สนามบินดูไบ แวะรอเปล่ียนเคร่ือง 
03.35 น. ออกเดนิทางสูเ่มืองมิลาน โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินท่ี EK 101 

** คณะเดนิทางวนัท่ี 07 พ.ย. 62 เป็นต้นไป ออกเดนิทาง เวลา 03.45 น. และถึงมิลาน เวลา 07.45 น. ** 
08.15 น. ถึง สนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชัว่โมง 

และจะเปล่ียนเป็น 5 ชัว่โมงในวนัท่ี 31 มีนาคม 2562) น าท่านผ่านดา่นตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร น า
ท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศลุกากร จากนัน้เดินทางสู่ตวัเมืองมิลาน (Milan) เมืองท่ีเรียกได้ว่าเป็น
เมืองหลวงแห่งแฟชัน่ของโลก น าท่านถ่ายรูปกบัมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ท่ีสร้าง
ด้วยศลิปะแบบนีโอโกธิค ท่ีผสมผสานกนั เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก สมยัฟืน้ฟูศิลปวิทยาการ ชมแกล
เลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ท่ีนบัว่าเป็นชอปปิง้มอลล์ท่ีสวยงาม หรูหรา
และเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลท่ี 2 ผู้ ริเร่ิมการรวมชาติหัวเมือง
ต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรีย์ของศิลปินช่ือดงัในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือ ลิโอนาร์โด ดาร์วินซ่ี ท่ีอยู่ใน
บริเวณด้านหน้าของโรงละครสกาลา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ Fox town Outlet อิสระให้ท่านช้อปปิง้สินค้าแบรนด์เนมชัน้น ามากมาย อาทิ Adidas, 

Burberry , Coach , Diesel, Gucci , Gant ,Lacoste ,Nike Prada และอ่ืนๆอีกมากมาย ได้เวลาอนัสมควร
น าทา่นเดนิทางสูต่วัเมืองมิลาน (Milan) เมืองท่ีเรียกได้วา่ เป็นเมืองหลวงแหง่แฟชัน่ของโลก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าเข้าสูท่ี่พกั โรงแรม BEST WESTERN GOLDENMILE หรือเทียบเท่า 
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วันที่ 3  มลิาน – แทส – อิสระเตม็อิ่ม ณ เมืองเซอร์แมท – แทส 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
   น าท่านเดินทางข้ามพรหมแดนอิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์สู่สถานีรถไฟเมืองแทส (Tasch) เพ่ือ

เดนิทางสูเ่มืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ทยอดนิยมท่ีได้รับความนิยมสงู เน่ืองจากเป็นเมืองท่ี
ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น า้มนัเชือ้เพลิง แตใ่ช้แบตเตอร่ีเท่านัน้ และยงัมีฉาก
หลงัของตวัเมืองเป็นยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ท่ีได้ช่ือว่าเป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสุดใน
สวิส 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย อิสระให้ท่านเดินชมเมืองและเลือกซือ้สินค้าตามอัธยาศยั หรือ เลือกขึน้กระเช้าไฟฟ้าเพ่ือสัมผสักับความ

งดงามของยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klien Matterhorn) ท่ีสงูถึง 4,478 เมตร และได้ช่ือว่าเป็นยอด
เขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสดุของเทือกเขาแอลป์ ช่ืนชมกบัทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ณ จดุสงูท่ีสดุบริเวณไคลน์แมทเทอร์
ฮอร์น และเข้าชมถ า้น า้แข็งท่ีอยู่สูงท่ีสุดในสวิส หรือ นั่งรถไฟฟันเฟืองสู่สถานีรถไฟกรอนเนอร์แกรต 
(Gornergrat railway) ท าท่านเดินทางสู่จดุชมวิวท่ีท่านจะได้เห็นทศันียภาพท่ีสวยงามของยอดเขาแมทเทอร์
ฮอร์น ท่ีสวยงาม น าท่านเดินเท้าสู่บริเวณทะเลสาบท่ีอยู่สูงจากระดับน า้ทะเล2,757เมตรโดยบริเวณ
ทะเลสาบนีเ้ป็นเงาสะท้อนภาพเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn's reflect) อนัสดุสวยงามยิ่งนกั ( โดยปกติ
น า้ในทะเลสาบ จะมากหรือน้อยขึน้อยู่กับปริมาณน า้ฝน และ สภาพอากาศ ช่วงเวลาท่ีเดินทางไปชมอยู่
ในชว่งกลางปี (พฤษภาคม – ตลุาคม) โดยมีหวัหน้าทวัร์ให้ข้อมลู หรือ ค าแนะน า คา่ใช้จ่ายทัง้หมดเป็นความ
รับผิดชอบของตวัทา่นเอง หลงัจากนัน้น าทา่นเดนิทางตอ่สูเ่มืองแทซ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก  น าเข้าสูท่ี่พกั โรงแรม ELITE หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 4  แทส – เจนีวา – โลซานน์ – มองเทรอซ์ – ปราสาทชลิยอง – เบร์ิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองเจนีวา(Geneva) น าชมเมืองท่ีเป็นศนูย์กลางการประชมุนานาชาติ เมืองท่ีตัง้องค์การ
สากลระดับโลก อาทิ องค์การการค้าโลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกับน า้พุเจทโด
(Jet d'Eau) ท่ีฉีดสายน า้พุ่งสูงขึน้ไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวนัอากาศดี) และถ่ายรูปกบั นาฬิกา
ดอกไม้ สญัลกัษณ์ท่ีส าคญัของเมืองเจนีวา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองโลซานน์ (Lausanne) ซึ่งตัง้อยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์

นบัได้ว่าเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวตัิศาสตร์อนัยาวนาน
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มาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 4 ในสมยัท่ีชาวโรมนัมาตัง้หลกัแหล่งอยู่บริเวณริมฝ่ังทะเลสาบท่ีน่ี เมืองโลซานน์มีความ
สวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทศัน์ท่ีสวยงาม และอากาศท่ีปราศจากมลพิษ จึงดงึดดูนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกให้
มาพกัผอ่นตากอากาศท่ีน่ี เมืองนีย้ังเป็นเมืองที่มีความส าคัญส าหรับชาวไทยเน่ืองจากเป็นเมืองที่เคย

เป็นที่ประทับของสมเด็จย่า น าท่านเดินทางสู่เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองตากอากาศท่ีตัง้อยู่ริม
ทะเลสาบเจนีวา ได้ช่ือว่าริเวียร่าของสวิส ชมความสวยงามของทิวทศัน์ บ้านเรือน ริมทะเลสาบ  น าท่าน
ถ่ายรูปกบัปราสาทชิลยอง (ด้านนอก) (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายกุว่า 800 ปี สร้างขึน้บนเกาะ
หินริมทะเลสาบเจนีวา  ตัง้แต่ยุคโรมนัเรืองอ านาจโดยราชวงศ์ SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือควบคมุการ
เดนิทางของนกัเดนิทางและขบวนสินค้าท่ีจะสญัจรผา่นไปมาจากเหนือสู่ใต้หรือจากตะวนัตกสู่ตะวนัออกของ
สวิตเซอร์แลนด์ เน่ืองจากเป็นเส้นทางเดียวท่ีไม่ต้องเดินทางข้ามเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแห่งนีจ้ึง
เปรียบเสมือนดา่นเก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบชาวสวิสมานานนบัร้อยปี น าท่านเดินทางสู่กรุงเบิร์น (Bern) ซึ่ง
ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนีเ้บิร์นยงัถกูจดั
อนัดบัอยูใ่น 1 ใน 10 ของเมืองท่ีมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี ค.ศ.2010  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม BEST WESTERN BERN หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 5  เบร์ิน – อินเทอลาเคน – ซุก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านชมบ่อหมีสีน า้ตาล(Bear Park) สตัว์ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของกรุงเบิร์น  น าท่านชมมาร์กาสเซ ย่าน
เมืองเก่า ปัจจุบนัเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็นย่านท่ีปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินเท่ียวชม
อาคารเก่า อาย ุ200-300 ปี ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม อาย ุ800 ปี ท่ีมี “โชว์” ให้ดทูกุๆชัว่โมงในการตี
บอกเวลาแต่ละครัง้ น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองอินเทอร์ลาเกน (Interlaken) เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ระหว่าง 
ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) อนัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั และ มี
ความส าคญัประหนึ่งเมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอลนัด์ มีภาพของยอดเขาจงูเฟราเป็นฉากหลงั  อิสระให้
ทา่นเดนิเลน่ตามอธัยาศยั 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย เดนิทางตอ่สูเ่มืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบท่ีสวยงามราวกบัเทพนิยายตัง้อยู่ทางภาคกลางตอนบน

ของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทศันียภาพแล้ว เมืองนีย้งัมีอตัราการเก็บภาษีท่ีคอ่นข้างต ่าจึงถือ
เป็นท่ีตากอากาศท่ีนิยมของเหล่าเศรษฐี คนดงัส าคญัระดบัโลกมากมายมาเยือน ท่านอาจจะเห็นซูเปอร์คาร์
จอดเรียงรายอยู ่2 ข้างทาง จนเป็นเร่ืองธรรมดาไปเลย น าท่านชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) 
แลนด์มาร์กท่ีส าคญัแหง่หนึง่ของเมือง ด้วยความสงูของหอถึง 52 เมตรและความโดดเดน่ ของหลงัคาซึ่ งเป็น
สีน า้เงินขาวโดนเด่นตัดกับสีหลังคาสีน า้ตาลของบ้านเมืองสวยงามอย่างยิ่ง น าท่านเข้าชมร้านท าทองท่ี
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เก่าแก่ท่ีสดุในยโุรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปิดท าการตัง้แต่
สมยัศตัวรรตท่ี 16 ภายในตวัอาคารมีการตกแตง่ในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมยัจกัวรรดินโปเลียน มีซุ้มประตู
และเสาโรมัน มีรูปปัน้และจิตรกรรมฝาผนงั ด้วยการวาดลายหินอ่อนด้วยมือ ในปี 1971 ได้เปิดร้านนีเ้ป็น
พิพิธภณัฑ์ศิลปะล า้คา่และเคร่ืองประดบัหายาก และบางชิน้มีเพียงชิน้เดียวในโลก มีเวลาให้ท่านเดินช่ืนชม
อาคาร งานศลิปะล า้คา่และเคร่ืองประดบัหายากแล้ว ในสว่นของ Lohri Store ยงัมีนาฬิกาชัน้น าระดบัโลกให้
ท่านเลือกซือ้เลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, 
Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ จากนัน้นัง่รถไฟไตเ่ขาริกิ (Rigi) 
ท่ีถือได้ว่าเป็นรถไฟไต่เขาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป และยังเป็นอันดับ 2 รองจากยอดเขาวอชิงตัน ในมลรัฐ
นิวแฮมป์เชียร์ ในสหรัฐอเมริกา ความสงูจากระดบัน า้ทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) นีมี้ท่ีมาจาก
ค าว่า Mons Regina แปลได้ว่า ราชินิแห่งภูเขา(Queen of the mountains) เพราะสามารถมองเห็นทิวทศัน์
ของยอดเขาอ่ืนๆ ได้รอบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบล้อมด้วยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ 
Zug 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม SWISS EVER ZUG หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 6 ซุก – ยอดเขาริกิ – ลูเซร์ิน - ซูริค – สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) ยอดเขาในเทือกเขาแอลป์ท่ีอยู่ในภาคกลางของสวิตเซอร์แลนด์ 
ซึง่เป็นท่ีรู้จกักนัในฐานะ "ราชินีแห่งเทือกเขา" โดยยอดท่ีสงูท่ีสดุ มีความสงูถึง 1,797.5 เมตร โดยบนยอดเขา
ท่านจะสามารถเห็นวิวโดยรอบได้ 360 องศาพร้อมด้วยวิวทะเลสาบลูเซิร์นและทะเลาสาบซุก สมช่ือกับ
ต าแหน่งราชินีของขุนเขา โดยสถานท่ีแห่งนีเ้คยเป็นสถานท่ีถ่ายท าละครเร่ือง “อย่าลืมฉัน” และ “รัตนาวดี” 
ด้วย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย จากนัน้เดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอนัดบัหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีถกูห้อม

ล้อมไปด้วยทะเลสาบและขุนเขา จากนัน้พาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ท่ี
แกะสลกับนผาหินธรรมชาต ิเพ่ือเป็นอนสุรณ์ร าลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการ
ปฏิวตัใินฝร่ังเศสเม่ือปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอด
ข้ามผ่านแม่น า้รอยส์ (Reuss River) อนังดงามซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของเมืองลเูซิร์น เป็นสะพานไม้ท่ีมี
หลงัคาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยโุรป สร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลงัคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวตัิศาสตร์
ของชาวสวิส   ตลอดแนวสะพาน  จากนัน้ให้ทา่นได้อิสระเลือกซือ้สินค้าของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนงั
, มีดพบั, นาฬิกาย่ีห้อดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นต้น ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่
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เมืองซูริค (Zurich) 
18.00 น. น าคณะเดินทางสู่ เพ่ือให้ท่านมีเวลาในการท าคืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลาในการเลือกซือ้สินค้าใน

ร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบนิ 
22.15 น. ออกเดนิทางกลบัสูด่ไูบ โดยสายการบนิ เอมิเรตส์ เที่ยวบินท่ี EK 86 

** คณะเดนิทางวนัท่ี 23 ต.ค. 62 เป็นต้นไป ออกเดนิทาง เวลา 21.55 น. และถึงดไูบ เวลา 07.10 น. ** 
 

วันที่ 7 ดูไบ - กรุงเทพฯ 
06.25 น. เดนิทางถึง สนามบนิดไูบ น าทา่นเปล่ียนเคร่ือง เพ่ือเดนิทางตอ่ 
09.40 น. ออกเดนิทางสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบนิ เอมิเรตส์ เที่ยวบินท่ี EK 372 

** คณะเดนิทางวนัท่ี 23 ต.ค. 62 เป็นต้นไป ออกเดนิทาง เวลา 09.30 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.40 น. ** 
19.15 น. คณะเดนิทางกลบัถึงสนามบนิสวุรรณภมูิโดยสวสัดภิาพ 

  
 *********************************************************************************************** 
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อัตราค่าบริการ Sweet in Minimal Destination 
อติาลี สวิตเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน 
โดยสายการบนิเอมเิรตส์ (EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

06-12 ส.ค. 62 52,900.- 52,900.- 52,900.- 30,900.- 5,900.- 

19-25 ก.ย. 62 47,900.- 47,900.- 47,900.- 30,900.- 6,900.- 

03-09 ต.ค. 62 47,900.- 47,900.- 47,900.- 30,900.- 6,900.- 

17-23 ต.ค. 62 48,900.- 48,900.- 48,900.- 31,900.- 6,900.- 

23-29 ต.ค. 62 48,900.- 48,900.- 48,900.- 31,900.- 6,900.- 

07-13 พ.ย. 62 45,900.- 45,900.- 45,900.- 28,900.- 6,900.- 

21-27 พ.ย. 62 45,900.- 45,900.- 45,900.- 28,900.- 6,900.- 

03-09 ธ.ค. 62 48,900.- 48,900.- 48,900.- 30,900.- 6,900.- 

30 ธ.ค. 62-05 ม.ค. 63 63,900.- 63,900.- 63,900.- 37,900.- 6,900.- 

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เดก็อายุต ่ากว่า 7 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม ** 
**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 

  
เงื่อนไขการให้บริการ  
1.  ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2.  ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองคิวย่ืนวี
ซ่าภายใน  3   วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัร์
โดยอตัโนมตั ิ
3.  เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4.   หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ตา่งจังหวดั) ให้ท่านติดตอ่เจ้าหน้าท่ี
ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าห น้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่
รับผิดชอบ คา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้ 
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5.    การย่ืนวีซ่าในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่
คณะและย่ืนรายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้
จากทางเจ้าหน้าท่ี 
6.     หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอายุ, มีโรคประจ าตวั 
หรือไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเท่ียวในระยะเวลาเกินกวา่ 4-5 ชัว่โมงตดิตอ่กนั ท่านและครอบครัวต้องให้
การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความ
จ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1.   คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ท่ีระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความ

ประสงค์อยูต่อ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบนิ) 
2.    คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3.    คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4.    คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเทา่  (3 ดาว – 4 ดาว) 
5.    คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6.    คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7.    คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)

คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท คา่
รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
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         ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพ
สามารถสอบถามข้อมูล  

         เพิ่มเตมิกับทางบริษัทได้ **  
         เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
         เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
         **ความครอบคลุมผู้เอาประกันท่ีมีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
         [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1.    คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2.    คา่ใช้จา่ยส่วนตวั อาทิเชน่  คา่เคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนงัสือ

เดนิทาง, คา่น า้หนกัเกินจากทางสายการบนิก าหนดเกินกวา่ 30 ก.ก.และมากกวา่ 2 ชิน้, คา่
รักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหาย
ในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น 

3.    คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
4.    คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 
5.    คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ผู้ ย่ืนวีซ่าต้องช าระเงินตรงกบัศนูย์ย่ืนวีซา่ในวนัย่ืน เป็น

จ านวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6.    คา่ทิปพนกังานขบัรถและไกด์ท้องถ่ิน  (12 ยโูร) 
7.    คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (21 ยโูร) 
8.    คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7%  
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเกบ็ค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเกบ็เฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 
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ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าและการยื่นวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถกูต้องจะ
ชว่ยให้การพิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดต้องใช้พาสปอร์ตเดนิทาง ชว่งระหวา่งย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ทา่น
ต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใช้เวลา
ในการพิจารณาวีซา่ท่ีคอ่นข้างนานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัวีิ
ซา่ได้  

3. ส าหรับผู้ เดนิทางท่ีศกึษาหรือท างานอยูต่า่งประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซา่ด้วยตนเองใน
ประเทศท่ีตนพ านกัหรือศกึษาอยูเ่ท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางต้องมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้ว
ต ่ากว่า 6 เดือน ผู้ เดนิทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนงัสือเดนิทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรียมหนงัสือ
เดนิทางเลม่เก่า ให้กบัทางบริษัทด้วย เน่ืองจากประวตัิการเดนิทางของทา่นจะเป็นประโยชน์อยา่ง
ยิ่งในการย่ืนค าร้องขอวีซา่ และจ านวนหน้าหนงัสือเดนิทาง ต้องเหลือวา่งส าหรับตดิวีซา่ไมต่ ่ากวา่ 
3 หน้า 

5. ทา่นท่ีใสป่กหนงัสือเดนิทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบตอ่ปก
หนงัสือเดนิทางนัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การ
ขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว  หากทา่นยกเลิกทวัร์ ไมว่า่จะ
ด้วยสาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 
1,000 – 5,000 บาท  แล้วแตส่ายการบนิและชว่งเวลาเดนิทาง   

2. หากตัว๋เคร่ืองบนิท าการออกแล้ว แตท่่านไมส่ารถออกเดนิทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บ
คา่ใช้จา่ยตามท่ีเกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็น
อยา่งน้อย 

3. นัง่ท่ี Long Leg โดยปกติอยูบ่ริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามท่ี
สายการบนิก าหนด เชน่ ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และชว่ยเหลือผู้ อ่ืนได้อยา่งรวดเร็วในกรณีท่ี
เคร่ืองบินมีปัญหา เชน่ สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ชผู่้ ท่ีมี
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ปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าท่ี
เช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง   คืนคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง   เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง   เก็บคา่ใช้จา่ย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดนิทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคา่ใช้จา่ยทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดนิทางและมีผลท าให้

คณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความ
เสียหายตอ่ทางบริษัทและผู้ เดนิทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสียหาย
ตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได้ ซึง่จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ
จะท าการเล่ือนการเดนิทางของทา่น  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้า่นจะต้องเสียคา่ใช้จา่ยท่ีไมส่ามารถ
เรียกคืนได้คือ คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมตัิวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์หรือ
มดัจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซ่าและคา่บริการย่ืนวีซ่า / คา่
มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่าตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว)   คา่ส่วนตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออก
เดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการ  ไม่คืนคา่ทวัร์
ทัง้หมด 

9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่า
เหตผุลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พกั 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเด่ียว 

(Single) ,ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่าง
ประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 
1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเตม็  
        บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
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4. โรงแรมในยุโรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะ
ทดัรัต และไมมี่อา่งอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมี
ลกัษณะแตกตา่งกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนมุตัวิซีา่ประมาณ 7 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด  

เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนมุตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

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

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

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นค ิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารดุ*** 
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       ตวัอยา่งรปู 

 

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, วนัเริม่ท างาน, วนัลา 

(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 ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการฝาก

หรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วนัหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 
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**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุเวลา 

หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้   

เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 
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2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

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

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวดั)…………………………………………………………………….……………………  

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

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

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

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

  หยา่                แยกกันอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ า่กวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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

11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

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

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

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

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

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่.........................ถงึวนัที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ 

ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

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

สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี     

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพั่กทีม่ผีูจั้ดหาให ้

   ช าระคา่ทีพั่กลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหต ุ การอนมุตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


