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มิลาน | เซอร์แมท | กลาเซียร์ 3000 | โลซานน์  

อินเทอร์ลาเกน | เมืองซุก | ยอดเขาริกิ | ลเูซิร์น 

 

 WONDERING SWITZERLAND  

อิตาลี – สวิตเซอร์แลนด์ 7 DAYS 4 NIGHTS  
เดนิทาง กันยายน – พฤศจิกายน 62 

ราคาเพยีง 43,900.- 
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วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
18.00 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

21.25 น. 
 

คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการ

บินเอมิเรตส์ เจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

ออกเดนิทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินท่ี EK373 
**คณะเดนิทางตัง้แต ่27 ต.ค.62 เป็นต้นไป ออกเดนิทางเวลา 20.35 น. และถึงดไูบเวลา 00.50 น.** 
 

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

วนัท่ี 2. ดไูบ - มิลาน -  เซอร์แมท - ยอดเขากรอนเนอร์แกรต – แทซ 

วนัท่ี 3. แทซ – กลาเซียร์ 3000 – เวเว่ย์ – มองเทรอซ์ - โลซานน์ 
วนัท่ี 4. โลซานน์ –เจนีวา - เบิร์น – อินเทอร์ลาเกน - ซกุ 

วนัท่ี 5. ซกุ – นัง่รถไฟไต่เขาริกิ- ลเูซร์ิน – มิลาน  

วนัท่ี 6. มิลาน - เบอร์กาโม - Fox town outlet -สนามบิน 

วนัท่ี 7. ดไูบ – กรุงเทพ ฯ  

http://bit.ly/2NMk5YE
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วันที่ 2 ดูไบ - มลิาน -  เซอร์แมท - ยอดเขากรอนเนอร์แกรต – แทซ 
00.50 น. เดนิทางถึง สนามบนิดไูบ แวะรอเปล่ียนเคร่ือง 
03.35 น. 

 
08.15 น. 

ออกเดนิทางสูเ่มืองมิลาน โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินท่ี EK101 
**คณะเดนิทางตัง้แต ่27 ต.ค.62 เป็นต้นไป ออกเดนิทางเวลา 03.45 น. และถึงมิลานเวลา 07.45 น.** 
ถึงสนามบินมิลาโนมลัเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 5 ชัว่โมง และจะ
เปล่ียนเป็น 6 ชัว่โมงในวนัท่ี 27 ตลุาคม 2562) น าท่านสู่เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท 
ยอดนิยมท่ีได้รับความนิยมสงู เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้
น า้มันเชือ้เพลิง แต่ใช้แบตเตอร่ีเท่านัน้ และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็นยอดเขาแมททอร์ฮอร์น 
(Matterhorn) ท่ีได้ช่ือวา่เป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสดุในสวิส  

 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
บ่าย อิสระมีหวัหน้าทวัร์ให้ข้อมลู หรือ ค าแนะน า คา่ใช้จา่ยทัง้หมดเป็นความรับผิดชอบของตวัท่านเอง  

ให้ทา่นอิสระเดนิเท่ียวชมเมือง เลือกซือ้ของฝากตามอธัยาศยั หรือ เลือกซือ้ตัว๋ขึน้กระเช้าไฟฟ้าเพ่ือสมัผสักบั
ความงดงามของยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klein Matterhorn) ท่ีสูงถึง 4,478 เมตร และได้ช่ือว่า
เป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสุดของเทือกเขาแอลป์ ช่ืนชมกบัทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ณ จุดสูงท่ีสดุบริเวณไคลน์
แมทเทอร์ฮอร์น เข้าชมถ า้น า้แข งท่ีอยูส่งูท่ีสดุในสวิส (ราคา 100 CHF ) 
หรือ นัง่รถไฟฟันเฟืองสู่สถานีรถไฟกรอนเนอร์แกรต (Gornergrat railway) ท าท่านเดินทางสู่จดุชมวิวท่ี
ทา่นจะได้เห็นทศันียภาพท่ีสวยงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ท่ีสวยงาม น าทา่นเดินเท้าสู่บริเวณทะเลสาบ
ท่ีอยู่สูงจากระดบัน า้ทะเล 2,757 เมตร โดยบริเวณทะเลสาบนีเ้ป็นเงาสะท้อนภาพเขาแมทเทอร์ฮอร์น 
(Matterhorn's reflect) อนัสดุสวยงามยิ่งนกั ( โดยปกติน า้ในทะเลสาบ จะมากหรือน้อยขึน้อยู่กบัปริมาณ
น า้ฝน และ สภาพอากาศ ชว่งเวลาท่ีเดนิทางไปชมอยูใ่นช่วงกลางปี (พฤษภาคม – ตลุาคม) ถ้าช่วงฤดหูนาว
ทะเลสาบจะกลายเป็นน า้แข็ง) (ราคา 80-100 CHF ) 
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางสูเ่มือง Tasch 
ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ท่ีพัก ELITE หรือเทียบเท่า  

วันที่ 3 แทซ – กลาเซียร์ 3000 – เวเว่ย์ – มองเทรอซ์ -โลซานน์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมืองท่ีตัง้ของสถานีกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ท่ีจุ
ผู้ โดยสารได้ถึง 125 คน น าท่านขึน้กระเช้ายักษ์ ขึน้สู่เขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) น าท่านเดิน
ข้าม" The Peak Walk by Tissot"  สะพานแขวนท่ีมีความยาว 107 เมตร ข้ามหน้าผาท่ีระดบัความสงู 3,000 
เมตร ทา่นจะได้ชมทศันียภาพท่ีสวยงามของเทือกเขาแอลป์ อนัสวยงามแบบกว้างไกลสดุสายตา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมืองบนยอดเขา (ชีสฟองดูว์, Cheese Fondue)  
บ่าย น าทา่นเดนิทางสูเ่มืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองตากอากาศท่ีตัง้อยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ช่ือว่าริเวียร่า

ของสวิส ชมความสวยงามของทิวทศัน์ บ้านเรือน ริมทะเลสาบ  น าท่านถ่ายรูปกบัปราสาทชิลยอง (ด้าน
นอก) (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายกุว่า 800 ปี สร้างขึน้บนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา  ตัง้แต่ยคุ
โรมนัเรืองอ านาจโดยราชวงศ์ SAVOY  น าเท่ียวเมืองเวเว่ย์ (Vevey) คือเมืองท่ีตัง้อยู่ในรัฐโว ของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ โดยตวัเมืองตัง้อยู่บนชายฝ่ังทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ต่างก็ขนานนามให้เมืองเว
เว่ย์ เป็น "ไข่มกุแห่งริเวียร่าสวิส"(Pearls of the Swiss Riviera) ท่ีแม้แตศ่ิลปินตลกช่ือดงัแห่งฮอลลีวู้ด “ชาลี 
แชปลิน” ยงัหลงไหลและได้อาศยัอยูท่ี่เมืองนีใ้นบัน้ปลายชีวิต เป็นการทดแทน ***) จากนัน้น าท่านเดินทางสู่
เมืองโลซานน์ (Lausanne) น าชมเมืองโลซานน์ ซึ่งตัง้อยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นบั
ได้ว่าเป็นเมืองท่ีมีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากท่ีสดุเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวตัิศาสตร์อนัยาวนานมา
ตัง้แต่ศตวรรษท่ี 4 ในสมยัท่ีชาวโรมนัมาตัง้หลกัแหล่งอยู่บริเวณริมฝ่ังทะเลสาบท่ีน่ี เมืองโลซานน์มีความ
สวยงามโดยธรรมชาต ิทิวทศัน์ท่ีสวยงาม และอากาศท่ีปราศจากมลพิษ จึงดงึดดูนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกให้
มาพกัผ่อนตากอากาศท่ีน่ี เมืองนีย้งัเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัส าหรับชาวไทยเน่ืองจากเป็นเมืองท่ีเคยเป็นท่ี
ประทบัของสมเด็จย่า น าท่านชม สวนสาธารณะท่ีมีรูปปัน้ลิง 3 ตวั ปิดห ูปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานท่ีทรง
โปรดของในหลวงเม่ือทรงพระเยาว์ และถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ท่ีรัฐบาลไทยส่งไปตัง้ในสวนสาธารณะของ
เมืองโลซานน์ 
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ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ท่ีพัก NOVOTEL LAUSANNE BUSSIGNY หรือเทียบเท่า 

วันที่ 4 โลซานน์ –เจนีวา - เบร์ิน – อินเทอร์ลาเกน - ซุก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมืองเจนีวา(Geneva) น าชมเมืองท่ีเป็นศนูย์กลางการประชมุนานาชาติ เมืองท่ีตัง้
องค์การสากลระดบัโลก อาทิ องค์การการค้าโลก, กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกับน า้พุเจทโด 
(jet d'eau) ท่ีฉีดสายน า้พุ่งสงูขึน้ไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวนัอากาศดี) และถ่ายรูปกบั นาฬิกา
ดอกไม้ สญัลกัษณ์ท่ีส าคญัของเมืองเจนีวา น าท่านเดินทางสู่กรุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้รับการยกย่องจาก
องค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนีเ้บิร์นยงัถูกจดัอันดบัอยู่ใน 1 ใน 10 ของ
เมืองท่ีมีคณุภาพชีวิตท่ีดีท่ีสดุของโลกในปี ค.ศ.2010 น าท่านชมบ่อหมีสีน า้ตาล (Bear Park) สตัว์ท่ีเป็น
สญัลกัษณ์ของกรุงเบิร์น น าท่าน  ชมมาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจบุนัเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบตูิค เป็น
ย่านท่ีปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินเท่ียวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี น าท่านลัดเลาะชม ถนนจุง
เคอร์นกาสเซ ถนนท่ีมีระดบัสงูสุดของเมืองนี ้ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านภาพวาดและร้านขายของ
เก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเคน่ทรัม อาย ุ800 ปี ท่ีมี “โชว์” ให้ดทูกุๆชัว่โมงในการตีบอกเวลา
แต่ละครัง้ น าท่านแวะถ่ายรูปกับโบสถ์ Munster สิ่งก่อสร้างทางศาสนาท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ ถกูสร้างขึน้ในปี ค.ศ. 1421 ประตจูะมีภาพท่ีบรรยายถึงการตดัสินครัง้สดุท้ายของพระเจ้า   

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองอินเทอร์ลาเกน (Interlaken) เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake 

Thun) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz)  อนัเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั และ มีความส าคญั
ประหนึง่เมืองหลวงของแบร์นเนอร์โอเบอลนัด์ มีภาพของยอดเขาจงูเฟราเป็นฉากหลงั มีเวลาให้ท่านเดินเล่น
ชมเมืองท่ีนา่รักแหง่นี ้ 
จากนัน้น าท่านเดินทางตอ่สู่เมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบท่ีสวยงามราวกบัเทพนิยายตัง้อยู่ทาง
ภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทศันียภาพแล้ว เมืองนีย้งัมีอตัราการเก็บภาษี
ท่ีค่อนข้างต ่าจึงถือเป็นท่ีตากอากาศท่ีนิยมของเหล่าเศรษฐี คนดงัส าคญัระดบัโลกมากมายมาเยือน ท่าน
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อาจจะเห็นซูเปอร์คาร์จอดเรียงรายอยู ่2 ข้างทาง จนเป็นเร่ืองธรรมดาไปเลย น าท่านชมเมืองชมหอนาฬิกา
เมืองซุก (Clock Tower) แลนด์มาร์กท่ีส าคญัแห่งหนึ่งของเมือง ด้วยความสงูของหอถึง 52 เมตรและความ
โดดเด่น ของหลงัคาซึ่งเป็นสีน า้เงินขาวโดนเด่นตดักบัสีหลงัคาสีน า้ตาลของบ้านเมืองสวยงามอย่างยิ่ง น า
ท่านเข้าชมร้านท าทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของ

ครอบครัว Lohri เปิดท าการตัง้แต่สมัยศัตวรรตท่ี 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแต่งในรูปแบบ
สถาปัตยกรรมสมยัจกัวรรดินโปเลียน มีซุ้มประตแูละเสาโรมนั มีรูปปัน้และจิตรกรรมฝาผนงั ด้วยการวาด
ลายหินอ่อนด้วยมือ ในปี 1971 ได้เปิดร้านนีเ้ป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะล า้ค่าและเคร่ืองประดบัหายาก และบาง
ชิน้มีเพียงชิน้เดียวในโลก มีเวลาให้ท่านเดินช่ืนชมอาคาร งานศิลปะล า้ค่าและเคร่ืองประดบัหายากแล้ว ใน
สว่นของ Lohri Store ยงัมีนาฬิกาชัน้น าระดบัโลกให้ท่านเลือกซือ้เลือกชมอาทิ เช่น Patek Philippe, Franck 
Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, 
Tag Heuer ฯลฯ 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ท่ีพัก ZUG HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันที่ 5 ซุก – น่ังรถไฟไต่เขาริกิ- ลูเซร์ิน – มลิาน  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าทา่นน่ังรถไฟไต่เขาริกิ (Rigi) ท่ีถือได้วา่เป็นรถไฟไตเ่ขาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในยโุรป และยงัเป็นอนัดบั 2 
รองจากยอดเขาวอชิงตนั ในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ ในสหรัฐอเมริกา ความสงูจากระดบัน า้ทะเล 1,797 เมตร 
ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) นีมี้ท่ีมาจากค าว่า Mons Regina แปลได้ว่า ราชินิแห่งภูเขา (Queen of the 

mountains) เพราะสามารถมองเห็นทิวทศัน์ของยอดเขา อ่ืนๆ ได้รอบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบ
ล้อมด้วยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug  เดินทางสู่เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเท่ียวยอด
นิยมอนัดบัหนึง่ของสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีถกูห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขนุเขา 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย จากนัน้พาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพ่ือเป็น

อนสุรณ์ร าลกึถึงการสละชีพอยา่งกล้าหาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวตัใินฝร่ังเศสเม่ือปี ค.ศ.1792 ชม
สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น า้รอยส์ (Reuss 

River) อนังดงามซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานไม้ท่ีมีหลงัคาท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในยุโรป 
สร้างขึน้เม่ือปี ค.ศ.1333 โดยใต้หลงัคาคลมุสะพานมีภาพวาดประวตัิศาสตร์ของชาวสวิสตลอดแนวสะพาน 
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14.30 น. 

ค ่า 
น าทา่นข้ามพรมแดนสวิตเซอร์แลนด์ – อิตาลี 
รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 

ที่พัก น าท่านเดนิทางเข้าสู่ท่ีพัก NOVOTEL MILAN MALPENSA AIRPORT หรือเทียบเท่า 

วันที่ 6 มลิาน - เบอร์กาโม - Fox Town Outlet -สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองเบอร์กาโม (Bergamo) อีกหนึ่งเมืองส าคญัของอิตาลีตอนเหนือ ได้ขึน้
ทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลกโดยยูเนสโก้ (UNESCO World Heritage Site) ด้วยความสวยงามของเมือง
ท าให้มีนกัท่องเท่ียวมาเยือนเป็นอนัดบัสองรองจากมิลาน โดยเมืองนีแ้บ่งเป็น เมืองใหม่ด้านล่าง ซิตต้า 
บาซซ่า (Citta Bassa หรือ Lower Town) จดุศนูย์รวมการเงิน การค้า ของเมือง น าท่านขึน้สู่เมืองเก่า
ด้านบนท่ีตัง้อยู่บนเนินเขาซิตต้า อัลต้า (Citta Alta หรือ Upper Town) เป็นเมืองเก่าท่ีเต็มเป่ียมไปด้วย
มนต์เสนห์่ ตวัเมืองโอบล้อมด้วยก าแพงเมืองท่ีปอ้งกนัการรุกรานจากข้าศกึในอดีต น าท่านเข้าสู่จัตุรัสกลาง
เมือง Pizza Vecchia รายล้อมไปด้วยอาคารท่ีส าคญัและสวยงามมากมาย มีน า้พุตัง้อยู่ใจกลางจตัรัุส 
ถ่ายรูปกบัอาคารเทศบาล Campanone Torre Civica ,ถ่ายรูปกบัมหาวิหาร Cattedrale di Bergamo e 

Battistero เข้าชมหอบพัติศมาของมหาวิหาร Santa Maria Maggiore Basilica วิหารประจ าเมืองท่ีสวยงาม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในท่ีตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม ทัง้ภาพวาดเหล่าเทพต่างๆ (วนัอาทิตย์  และ วนัท่ีมี
พิธีกรรมทางศาสนา จะไมส่ามารถเข้าชมด้านในได้ จะเป็นการถ่ายรูปด้านนองแทนเทา่นัน้ ) 
น าท่านเดินทางกลับสู่เมืองมิลาน (Milan) เมืองท่ีเรียกได้ว่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก น าท่าน
ถ่ายรูปด้านนอกกับมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ท่ีสร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ท่ี
ผสมผสานกนั เป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวนัตก สมยัฟืน้ฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ มมานู
เอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ท่ีนบัว่าเป็นชอปปิง้มอลล์ท่ีสวยงาม หรูหราและเก่าแก่ท่ีสดุในเมืองมิ
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ลาน อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอลท่ี 2 ผู้ ริเร่ิมการรวมชาติหัวเมืองต่างๆในอิตาลี และ
อนสุาวรีย์ของศลิปินช่ือดงัในยคุเรเนซองส์อีก 1 ทา่น คือ ลิโอนาร์โด ดาร์วินซ่ี ท่ีอยู่ในบริเวณด้านหน้าของโรง
ละครสกาลา่ มีเวลาให้ทา่นเลือกซือ้สินค้าแฟชัน่ชัน้น าจากทัว่ทกุมมุโลก 

 
กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าทา่นเดนิทางสูฟ๊่อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท (Fox town outlet) ตัง้อยูท่างใต้ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็น

เอ๊าท์เลทใหญ่ซึง่เป็นศนูย์รวมร้านค้ากวา่ 160 ร้าน เชน่ แวน่ตา ผลิตภณัฑ์เคร่ืองหนงั รองเท้า กระเป๋า 
อปุกรณ์กีฬา แฟชัน่แบรนด์แนมช่ือดงัอาทิ เชน่ Salvatore Ferragamo, D&G, Armani, Burberry, Bally, 
Diesel, Calvin Klein, Gant, Prada, Gucci, Prada, Nike, Fendi, Tod’s, Versace, Valentino, Furly, 
Guess, Hugo Boss, Lacoste, Levi’s และอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

17.00 น. เดนิทางสูส่นามบินมิลาน ประเทศอิตาลี เพ่ือให้ท่านมีเวลาท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช๊อปปิง้
สินค้าปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบนิ 

22.20 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินท่ี EK 92 

**คณะเดนิทางตัง้แต ่27 ต.ค.62 เป็นต้นไป ออกเดนิทางเวลา 21.20 น. และถึงดไูบเวลา 06.35 น.** 

วันที่ 7 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
06.25 น. 
08.45 น. 

เดนิทางถึงสนามบนิดไูบ เพ่ือรอเปล่ียนเคร่ือง 
ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมูิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินท่ี EK 370 
**คณะเดนิทางตัง้แต ่27 ต.ค.62 เป็นต้นไป ออกเดนิทางเวลา 08.50 น. และถึงกรุงเทพฯเวลา 17.55 น.** 

18.15 น. เดนิทางกลบัถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
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อัตราค่าบริการ WONDERING SWITZERLAND  
อติาลี – สวติเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน โดยสายการบนิเอมิเรตส์ 

 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เด กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

ท่านละ 

22 – 28 ก.ย. 62 43,900.- 43,900.- 43,900.- 29,900.- 6,500.- 

29 ก.ย. - 05 ต.ค. 62 43,900.- 43,900.- 43,900.- 29,900.- 6,500.- 

01 - 07 ต.ค. 62 43,900.- 43,900.- 43,900.- 29,900.- 6,500.- 

15 – 21 ต.ค. 62 43,900.- 43,900.- 43,900.- 29,900.- 6,500.- 

27 ต.ค. – 02 พ.ย. 62 43,900.- 43,900.- 43,900.- 29,900.- 6,500.- 

26 พ.ย. – 02 ธ.ค. 62 43,900.- 43,900.- 43,900.- 29,900.- 6,500.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าทา่นละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 

วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซา่ได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซา่ในแต่ละสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ทา่นสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของทา่นมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นัง่รถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทวัร์
ทัง้หมด 
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อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขของสายการบิน) 
2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเทา่ (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรีด, ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง, ค่า

น า้หนกัเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรือของมีคา่ที่สญูหายในระหวา่งการเดินทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัทา่นเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ผู้ยื่นวีซ่าต้องช าระเงินตรงกบัศนูย์ยื่นวีซ่าในวนัยื่น เป็นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถ่ิน  (21 สวิตฟรังก์) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (21 สวิตฟรังก์) 
8. คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และหกั ณ ที่จ่าย 3 % 
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เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป น 
ทางบริษัทขอเก บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททวัร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีทา่นใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกบัทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซา่ของทา่น ซึง่บางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซา่ที่ค่อนข้าง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศกึษาอยูเ่ทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางต้องมีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากว่า 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนงัสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเล่มเก่า ให้กบัทาง
บริษัทด้วย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสอืเดินทาง ต้องเหลอืวา่งส าหรับติดวีซา่ไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านที่ใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ต้องไมม่ีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทวัร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตใุด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งน้อย 

3.  นัง่ที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ที่จะนัง่ต้องมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยูก่บัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 
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กรณียกเลิกการเดนิทาง 
 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีทา่นยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เลื่อนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซา่แล้วไม่ได้รับการอนมุตัิวีซา่จากทางสถานทตู (วีซา่ไมผ่า่น) และทา่นได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือ
คา่ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซา่ผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมค่ืนคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู ่

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกนัและบาง
โรงแรม  อาจจะไมม่ีห้องพกัแบบ 3 ทา่น แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสทิธ์ิในการปรับเปลีย่นหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
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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 
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แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้   

เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

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

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.้................................................................. 
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12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

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

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ 

ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

ใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 

 

 
 
 
 
 


