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 เมนพูิเศษ : สวิสฟองดวู ์และอาหารไทย 

DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 
1 กรงุเทพฯ สนามบนิสุวรรณภมู ิ × × × 
2 ซรูคิ-เจนีวา-น ้าพุเจดโด-เมอืงโลซานน์-ศาลาไทย × √ √ 

3 กลาเซยีร ์3000- PEAK WALK BY TISSOT-เมอืงมอง
เทรอซ-์กรงุเบริน์ 

√ √ √ 

4 ยอดเขาชลิธอรน์-อนิเตอรล์าเกน้ √ √ √ 

5 ยอดเขาจงุเฟรา-เมอืงลเูซริน์-รปูแกะสลกัสงิโตบนหน้า
ผาหนิ-สะพานไมช้าเปล 

√ √ √ 

6 เมอืงซกู-โบสถเ์ซน็ตอ์อสวาล-เมอืงแรพเพริส์วลิ-
ปราสาทท่านเคาน์-เมอืงซูรคิ 

√ √ √ 

7 เมอืงซรูคิ-จตุัรสัปาราเดพลาทซ์-กบั โบสถฟ์รอมนุ
สเตอร-์สนามบนิ  

√ × × 

8 สนามบนิสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ × × × 

วันที่หน่ึง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ            (-/-/-)  

21.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออก

ระหว่างประเทศ ช้ัน 4 ประตู 3 แถว D สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าท่ีให้การ
ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

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

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

วันที่สอง กรุงซูริค-เจนีวา-น ้าพุเจดโด-เมืองโลซานน์-ศาลาไทย        (-/L/D) 

00.35 น. ออกเดนิทางสูอ่ิตาลี โดยสายการบินไทย เทีย่วบินที ่TG970  
  ( บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 
06.55 น.  เดินทางถึง สนามบินเมืองซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่า

 ประเทศ ไทย 6 ชั่วโมง) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร จากนัน้น าท่าน
 เดนิทางสู ่เมืองเจนีวา (Geneva) เมืองทอ่งเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและมีความส าคญัมากเป็น
 อนัดบัตน้ๆของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ตวัเมืองนัน้ตัง้อยู่บริเวณท่ีทะเลสาบเจนีวาไหล
 เขา้รวม กับแม่น า้โรหน์ (Rhone river) โดยทะเลสาบเจนีวานัน้ตัง้อยู่ทางตะวนัตกของ
 ประเทศ เป็นแหล่งน า้จืดท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของยโุรปกลาง ส าหรบั กรุงเจนีวา ไดร้บั
 การยกย่องว่าเป็นเมืองนานาชาติ (Global City) เน่ืองจากเป็นท่ีตัง้ขององคก์รระหว่าง
 ชาตสิ  าคญัๆ หลายองคก์ร เช่น ส านกังานใหญ่ของ องคก์ารสหประชาชาติประจ าทวีป
 ยโุรป, องคก์ารอนามยัโลก (WHO), องคก์ารการคา้โลก (WTO) เป็นตน้ นอกจากนีแ้ลว้
 กรุงเจนีวายงัเป็นสถานท่ีจดัตัง้องคก์ารสันนิบาตชาติ ใน ค.ศ. 1919 และกาชาดสากล 
 ใน ค.ศ. 1864  

เทีย่ง   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านถ่ายรูป น ้าพุเจดโด 
 (Jet d’Eau) กลางทะเลสาบเลคเลมงัค ์น า้พท่ีุไดร้บัการยอมรบัว่าสงูและมีขนาดใหญ่
 ท่ีสุดในโลก และยังเป็นหนึ่งใน
 สถานท่ีส าคญัท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุด
 ของกรุงเจนีวา โดยสามารถ
 มองเห็นได้จากทุกจุดในเมือง 
 น า้พุเจดโดเป็นน า้พุท่ีไดร้บัการ
 ยอมรับว่า เ ป็น  "สัญลักษณ์
 ขอ งก รุ ง เ จ นี ว า "  โ ดยน ้ า พุ
 สามารถพุง่ไดส้งูสดุประมาณ 140 เมตร (459 ฟตุ) น า้พถุกู ติดตัง้ ในปี 1886 น าท่าน
 แวะชมและถ่ายภาพกับ นาฬิกาดอกไม้ ที่สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) ริม
 ทะเลสาบเจนีวา ซึ่งบง่บอกถึงความส าคญัของอตุสาหกรรมการผลิตนาฬิกา ถึงเวลาอนั
 สมควรน าทา่นเดนิทางสู ่เมืองโลซานน ์(Lausaane) ซึ่งตัง้อยู่บนฝ่ังเหนือของทะเลสาบ
 เจนีวา เมืองโลซานนน์ับไดว้่าเป็นเมืองท่ีมีเสน่หโ์ดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมืองหนึ่งของ
 สวิตเซอรแ์ลนดมี์ประวตัิศาสตรอ์นัยาวนานมาตัง้แต่ศตวรรษท่ี 4 ในสมยัท่ีชาวโรมนัมา
 ตัง้หลกัแหลง่อยูบ่รเิวณรมิฝ่ังทะเลสาบท่ีน่ี เน่ืองจากเมืองโลซานนต์ัง้อยู่บนเนินเขาริมฝ่ัง
 ทะเลสาบเลคเลมงัค ์จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทศันท่ี์สวยงามและอากาศท่ี
 ปราศจากมลพิษ จงึดงึดดูนกัทอ่งเท่ียวจากทั่วโลกใหม้าพกัผอ่นตากอากาศท่ีน่ี เมืองนีย้งั
 เป็นเมืองท่ีมีความส าคัญส าหรับชาวไทยเน่ืองจากเป็นเมืองท่ีเคยเป็นท่ีประทับของ



 

 

 สมเดจ็ยา่ น าทา่นถ่ายภาพ อาคารส านักงานโอลิมปิกสากล (International Olympic 
 Committee) ซึ่งตัง้อยู่บริเวณทะเลสาบเลคเลมงัค ์จากนัน้น าท่านถ่ายภาพและเย่ียมชม 
 ศาลาไทย (Thai Pavillion) ท่ีรฐับาลไทยไดร้ว่มกนัก่อสรา้งใหเ้มืองโลซานน ์ในวโรกาส
 เฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั รชักาลท่ี 9 ทรงครองราชยค์รบ 60 ปีและเช่ือม
 ความสมัพนัธไ์ทย-สวิสฯ ครบ 75 ปี 

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  
   Movenpick Laussane หรือเทยีบเทา่ 

วนัที่สาม กลาเซียร์ 3000- PEAK WALK BY TISSOT-เมอืงมองเทรอซ์-กรุงเบิร์น
                           (B/L/D) 

เช้า  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเดินทางสู่สถานนีกระเชา้ 
Col du Pillon เพ่ือเตรียมตวัเดนิทางขึน้สู่ยอดเขา กลาเซียร ์3000 (Glacier 3000) เป็น
ยอดเขาในสวิสเซอรแ์ลนด ์ท่ีสงูกว่าระดบัน า้ทะเล 3000 เมตร จากสถานี Col du Pillon 
ขึน้สู่ยอดเขา ซึ่งบนยอดเขาในวนัท่ีฟ้าโปร่งจะสามารถมองเห็นวิวยอดเขาส าคญัๆ ของ
สวิสเซอรแ์ลนด ์ไดแ้ก่ จงุเฟรา แมทเทอรฮ์อรน์ และ มองบลองก ์ไดอ้ย่างชดัเจน จากนัน้
ใหท้่านไดส้นุกสนานกับกิจกรรมบนลานหิมะของกลาเซียร ์3000 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ภูเขากดูสตารด์ (Gstaad Mountain) ท่ีมีเสน้ทางสกียาว 250 กิโลเมตร รวมถึงกิจกรรม
ทา้ทายความเสียวและต่ืนเตน้ไปกบั PEAK WALK BY TISSOT สะพานแขวนท่ีเช่ือม
ระหว่างภูเขา 2 ลูก ดว้ยความยาว 107 เมตร ท่ีระหว่างทางท่านจะไดส้ัมผัสกับ
ประสบการณท่ี์ยากจะลืมเลือน 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านเดินทางโดยกระเชา้ลงสู่ สถานี 
Col du Pillon และเดินทางต่อไปยงั เมืองมองเทรอซ ์(Montreux) เมืองตากอากาศท่ี
ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ช่ือว่าริเวียร่าของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน ์
บา้นเรือน ริมทะเลสาบ น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ ปราสาทชิลยอง (Chillon castle) 

ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สรา้งขึน้บนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตัง้แต่ยุคโรมนั
เรืองอ านาจโดยราชวงศ ์SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือควบคุมการเดินทางของนัก
เดนิทางและขบวนสินคา้ท่ีจะสญัจรผา่นไปมาจากเหนือสูใ่ตห้รือจากตะวนัตกสู่ตะวนัออก
ของสวิตเซอรแ์ลนด ์เน่ืองจากเป็นเส้นทางเดียวท่ีไม่ตอ้งเดินทางข้ามเทือกเขาสูงชัน 
ปราสาทแห่งนีจ้ึงเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับรอ้ยปี 
เดนิทางสู ่กรุงเบิรน์ (Berne) เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เมืองโบราณเก่าแก่
สรา้งขึน้เม่ือ 800 ปีท่ีแลว้ โดยมีแม่น า้อาเร่ (Aare) ลอ้มรอบตวัเมือง เสมือนเป็นป้อม
ปราการทางธรรมชาติไว ้3 ดา้น คือ ทางดา้นทิศเหนือ ทิศใต ้และทิศตะวนัออก ส่วนทิศ
ตะวนัตกชาวเมืองไดส้รา้งก าแพง และสะพานขา้มท่ีสามารถชกัขึน้ลงได ้น าท่านเท่ียวชม



 

 

สถานท่ีส าคญัตา่งๆในกรุงเบริน์ซึ่งไดร้บัการยกยอ่งจากองคก์ารยเูนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดก
โลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนีเ้บิรน์  ยังถูกจัดอันดบัอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองท่ีมี
คณุภาพชีวิตท่ีดีท่ีสุดของโลกในปี ค.ศ. 2010 น าท่านชม บ่อหมีสีน ้าตาล (Bear Pit) 
สตัวท่ี์เป็นสญัลกัษณข์องกรุงเบริน์ น าทา่นชม มารก์าสเซ ย่านเมืองเก่า (Marktgasse) 
ปัจจุบนัเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบูติค เป็นย่านท่ีปลอดรถยนต ์จึงเหมาะกับการเดิน
เท่ียวชมอาคารเก่า อายุ 200 -300 ปี น าท่านลัดเลาะชม  ถนนจุงเคอร์นกาสเซ 
(Junkerngasse) ถนนท่ีมีระดบัสงูสดุของเมืองนี ้ซึ่งเต็มไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขาย
ของเก่าในอาคารโบราณ ชม นาฬิกาไซ้ทค์ล็อคเค่นทรัม (Zytglogge)  อาย ุ800 ปี ท่ีมี
โชวใ์หด้ทูุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครัง้ หอนาฬิกานี ้ในช่วงปี ค.ศ. 1191-1256 
ใชเ้ป็นประตเูมืองแห่งแรก ภายหลงัไดด้ดัแปลงไซท้ค์ล็อคเค่นทรมั ใหก้ลายมาเป็นหอ
นาฬิกา พรอ้มตดิตัง้นาฬิกาดาราศาสตรเ์ขา้ไป จากนัน้อิสระใหท้่านเดินเล่นและเก็บภาพ
ตามอธัยาศยัหรือจะเลือกชอ้ปป้ิงซือ้สินคา้แบรนดเ์นมและซือ้ของท่ีระลึก 

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  

  Holiday Inn Bern Westside หรือเทยีบเทา่ 

วนัที่ส่ี ยอดเขาชิลธอร์น-อินเตอร์ลาเก้น              (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม น าท่านเดินทางสู่หมู่บา้น Stechelberg 

เพ่ือพาท่านขึน้กระเช้าท่ียาวท่ีสุดในสวิตเซอรแ์ลนดส์ู่ยอดเขา ชิลธอรน์ (Schilthorn) 
โดยยอดเขาแห่งนี ้ตั้งอยู่ในแถบบริเวณ
เทือกเขาแอลป์ เป็นยอดเขาท่ีมีความสูง 
กว่า 2,970 เมตร และเป็นหนึ่งในแลนด์
มารก์ท่ีมีช่ือเสียงของสวิตเซอรแ์ลนด ์ยอด
เขาแห่งนีน้ัน้มีช่ือเสียง ไปทั่วโลกจากการท่ี
เคยถูกใช้เป็นสถานท่ีถ่ายท าเจมส์บอนด ์
007 ภาค “On her majesty’s secret service” หรือในช่ือไทย "ยอดพยคัฆร์าชินี" 
ดา้นบนของยอดเขานัน้เป็นท่ีตัง้ของภัตตาคารหมุนได ้360 องศา พิตซ ์กลอเรีย (Piz 

Gloria) ภตัตาคารแหง่นีส้ามารถหมนุไดเ้ป็นวงกลม เพ่ือใหล้กูคา้สามารถชมทิวทศันข์อง
เทือกเขาแอลป์ ไดร้อบทิศทาง นอกจากนัน้แลว้ชัน้ล่างของภัตตาคารยงัจดัเป็นท่ีแสดง 
นิทรรศการของเจมสบ์อนด ์หรือ เรียกว่า Bond World 007 อีกดว้ย โดยในวนัท่ีอากาศดี
นัน้จากยอดเขา ชิลธอรน์ สามารถมองเห็นยอดเขาตา่งๆของสวิตเซอรแ์ลนดไ์ดห้ลายยอด
เขาเลยทีเดียว เช่น ยอดเขาไอเกอร ์, ยอดเขาทิตลิส , ยอดเขาเมินซ ์รวมถึง ยอดเขาจงุฟ
ราวดด์ว้ย  



 

 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร พิตซ ์กลอเรีย (Piz Gloria) หลงัจากนัน้น าท่าน
เดินทางลงจากยอดเขา จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเตอรล์าเก้น (Interlaken) 
เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune lake) และ ทะเลสาบเบรียนซ ์(Brienz 

lake) จากนัน้อิสระใหท้า่นไดส้มัผสับรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอรแ์ลนดใ์นเมือง
เล็กๆ พรอ้มชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั ท่านสามารถเลือกซือ้นาฬิกาย่ีหอ้ดงัหลากหลายท่ีผลิต
ในสวิส ไม่ว่าจะเป็น ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK 
PHILIPPE, LONGINES และอ่ืนๆ อีกมากมาย  

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  

  City Oberland หรือเทยีบเทา่ 

วนัที่ห้า ยอดเขาจงุเฟรา-เมืองลูเซิร์น-รูปแกะสลกัสิงโตบนหน้าผาหิน-สะพาน
  ไม้ชาเปล                  (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  น าท่านเดินทางสู่ เมืองกรินเดอวาล  
(Grindelwald) อนัไดช่ื้อว่าเป็นเมืองสกีรีสอรท์ท่ีสวยท่ีสุดในโลกตัง้อยู่ในหุบเขารายลอ้ม
ดว้ยภูเขาท่ีสวยงามเป็นสถานท่ีโรแมนติกท่ีสดุ น าท่านสู่สถานีรถไฟฟ้าเพ่ือขึน้รถไฟสาย
จงุเฟราบาหเ์นน สู่ ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch)  ซึ่งไดร้บัการยกย่องจากองคก์าร

ยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกอีกของสวิตเซอรแ์ลนด ์ระหว่างทางก่อนถึงจุงเฟรานัน้ ท่าน
สามารถพบเห็นบา้นสไตลส์วิสน่ารกัท่ีกระจดักระจายอยู่ทั่วไป มีทัง้บา้นสีน า้ตาลเขม้ตดั
กบัหนา้ตา่งสีแดงสด, สีครีมอ่อนตดักบัประตหูนา้ตา่งสีเขียวสด สวยงามแปลกตาและมี
เสน่ห ์ วิว ธรรมชาติท่ีสลบักันระหว่างสีเขียวของภูเขา ทุ่งหญ้า กับ พืน้ท่ีท่ีปกคลุมดว้ย
หิมะสีขาว ระหวา่งการเดนิทางรถไฟจะจอดใหท้า่นไดช้มความงดงามของเทือกเขาแอลป์ 
จนถึง ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfraujoch) ซึ่งมีความสูงถึง 13,642 ฟุต เป็นยอดเขาท่ีสูง
ท่ีสดุในทวีปยโุรป (TOP OF EUROPE) น าท่านชม กลาเซียรห์รือธารน ้าแข็ง (Glacier 

Cave) ขนาดใหญ่ จากนัน้สนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกวา้ง (Plateau) หรือเลือก



 

 

เดินไปยงั SPHINX ซึ่งเป็นจดุชมวิวท่ีสงูท่ีสดุในยโุรป สามารถมองเห็นไดก้วา้งไกลท่ีสุด  
ณ จดุ 3,571 เมตร ชม ถ า้น า้แข็งท่ีแกะสลกัใหส้วยงาม อยู่ใตธ้ารน า้แข็ง 30 เมตร สมัผสั
กบัภาพของธารน า้แข็ง Alestsch ท่ียาวท่ีสดุในเทือกเขาแอลป์ยาวถึง 22 ก.ม. และหนา 
700 เมตร และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการด์โดยท่ีท าการไปรษณียท่ี์สูงท่ีสุดในยุโรป 
อิสระใหท้า่นไดเ้ดนิเลน่และถ่ายรูปตามอธัยาศยั 

เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าทา่นลงจาก ยอดเขาจงุเฟรา เดินทาง
สู่ เมืองลูเซิรน์ (Lucerne) อดีตหวัเมืองโบราณของสวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นดินแดนท่ีไดร้บั
สมญานามว่าหลงัคาแห่งทวีปยโุรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขา
สงูเสียดฟ้าอยา่งเทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมีภเูขาใหญ่นอ้ยสลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยู่ตาม
เนินเขาและไหล่เขา สลบัแซมดว้ยดงดอกไมป่้าและทุ่งหญา้อนัเขียวชอุ่ม น าท่านชม รูป
แกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน (Lion Monument) เป็นอนสุาวรียท่ี์ตัง้อยู่ใจกลางเมือง ท่ี
หวัของสิงโตจะมีโล่ห ์ ซึ่งมีกากบาทสญัลกัษณข์องสวิตเซอรแ์ลนดอ์ยู่ อนสุาวรียรู์ปสิงโต
แ ห่ ง นี ้ อ อ ก แ บ บ แ ล ะ
แกะสลกัโดย ธอร ์วอลเสน้ 
ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 
ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1891-1821 
โดยสรา้งขึน้เพ่ือเป็นเกียรติ
แก่ ทหารสวิ สฯ  ในด้าน
ความกล้าหาญ ซ่ือสัตย ์
จงรักภักดี ท่ี เ สียชีวิตใน
ฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสูป้้องกันพระราชวังในครัง้ปฏิวัติใหญ่สมัยพระเจา้หลุยสท่ี์ 16 
จากนัน้น าท่านชมและแวะถ่ายรูปกบั สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) หรือสะพาน
วิหาร ซึ่งข้ามแม่น า้รอยซ ์เป็นสะพานไม้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก มีอายุหลายรอ้ยปี เป็น
สญัลักษณแ์ละประวัติศาสตรข์องเมืองลูเซิรน์เลยทีเดียว สะพานวิหารนีเ้ป็นสะพานท่ี
แข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เช่ือมตอ่ไปยงัปอ้มแปดเหล่ียมกลางน า้ จั่วแตล่ะช่อง
ของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวตัิความเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เป็น
ภาพเขียนเก่าแก่อายกุวา่ 400 ปี  

ค ่า   บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  

  Ibis Style Luzern City หรือเทยีบเทา่ 

วนัที่หก เมืองซูก-โบสถ์เซ็นต์ออสวาล-เมืองแรพเพร์ิสวลิ-ปราสาทท่านเคาน์- 
  เมืองซูริค                 (B/L/D) 



 

 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูก 
(Zug) เคยเป็นเขตปกครองท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียนอ้ยท่ีสุดแต่ปัจจุบนัคือเมืองท่ีรวยท่ีสุดของ
ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์มีเขตเมืองเก่าท่ีแก่ตัง้มาตัง้แต่ศตวรรษท่ี13 อาคารบา้นเรือน
ยงัคงสภาพดัง้เดิมไวอ้ย่างสวยงามอีกทัง้ยงัเป็นเมืองท่ีมีวิวทะเลสาบท่ีสวยท่ีสดุแห่งหนึ่ง
ของประเทศ น าทา่นเดนิชมยา่นเขตเมืองเก่าซึ่งในอดีตนัน้ผูค้นท่ีอาศยัในเมืองนีป้ระกอบ
อาชีพคา้ทองและในปัจจบุนัเราจะยงัมีโอกาสไดเ้ห็นบา้นเรือนของกลุ่มผูค้า้ทองในอดีต 
น าท่านถ่ายรูปกบั โบสถเ์ซ็นตอ์อสวาล (Sankt-Oswalds) และ หอนาฬิกาประจ า
เมือง ท่ีมีอายเุก่าแก่หลายรอ้ยปี 

เทีย่ง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมือง แรพเพิรส์วิล 
(Rapperswil) เป็นเมืองท่ีตัง้อยูร่มิทะเลสาบซูริค หรืออีกหนึ่งช่ือของเมืองนีคื้อ เมืองแห่ง
ดอกกุหลาบ เน่ืองจากเมืองแหง่นีถื้อวา่เป็นเมืองท่ีมีการเพราะปลกูกหุลาบมากกว่า 600 
สายพนัธุ ์ไม่ว่าจะเดินทางไปส่วนไหนของเมืองก็จะไดก้ลิ่นหอมของดอกไมโ้ดยเฉพาะ
ในชว่งฤดกูาลเพาะปลกู น าทา่นถ่ายรูป โบสถเ์ซ็นตโ์จฮาน (St.Johan) เป็นศาสนสถาน
เก่าแก่ประเมืองแห่งนี ้ จากนั้นน าท่านถ่ายภาพ ปราสาทท่านเคาน์ (Schloss 
Rapperswil) ท่ีสรา้งขึน้ตัง้แตใ่นศตวรรษท่ี 13 ริมทะเลสาบซูริค ในอดีตปราสาทแห่งนี ้
เป็นสถานท่ีท่ีอยู่อาศยัของผูป้กครองเมือง ก่อสรา้งดว้ยสถาปัตยกรรมยุคกลางเพ่ือใชใ้น
การปกป้องเมืองแห่งนี ้จากผู้รุกราน ปัจจุบันสถานท่ีแห่งนี ้เป็นท่ีนิยมของคู่รักหรือ
ครอบครวัท่ีตอ้งการจดังานเฉลิมฉลองพิเศษก็สามารถเช่าพืน้ท่ีแห่งนีไ้ด ้จากนัน้อิสระให้
ท่านเดินเล่นในย่านเขตเมืองเก่าซึ่งจะไดพ้บกับบา้นเก่าแก่ซึ่งมีอายุมากกว่า 500 ปี 
หลงัจากนัน้เดนิทางสู ่เมืองซูริค (Zurich) เมืองท่ีใหญ่ท่ีสดุในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์

ค ่า  บรกิารอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  

  Radisson Zurich Airport หรือเทยีบเทา่ 

วนัที่เจด็ เมืองซูริค-จตุัรัสปาราเดพลาทซ์-กบั โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์-สนามบิน 
                       (B/-/-) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเท่ียวชม จัตุรัสปารา
เดพลาทซ  ์(Paradeplatz) จัตรุสัเก่าแก่ท่ีมีมาตัง้แต่สมัยศตวรรษท่ี 17 ในอดีตเคยเป็น
ศูนยก์ลางของการคา้สัตวท่ี์ส าคัญของเมืองซูริค ปัจจุบันจัตุรัสนีไ้ดก้ลายเป็นชุมทาง
รถรางท่ีส าคญัของเมืองและยังเป็นศูนยก์ลางการคา้ของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบัน
การเงินท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์น าท่านแวะถ่ายรูปกับ โบสถฟ์รอมุน
สเตอร ์(Fraumunster Abbey) โบสถท่ี์มีช่ือเสียงของเมืองซูริค สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 853 
โดยกษัตริยเ์ยอรมนัหลุยส ์ใชเ้ป็นส านกัแม่ชีท่ีมีกลุ่มหญิงสาวชนชัน้สูงจากทางตอนใต้
ของ เยอรมันอาศัยอยู่  หลัง จากนั้นน าท่ านสู่  ถนนบาห์นโฮฟซตราสเซอ 



 

 

(Bahnhofstrasse) เป็นถนนอนัลือช่ือท่ีมีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนท่ี
เป็นท่ีรูจ้กัในระดบันานาชาต ิวา่เป็นถนนชอ้ปป้ิงท่ีมีสินคา้ราคาแพงท่ีสดุแห่งหนึ่งของโลก 
ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นท่ีตั้งของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี ร้าน
เคร่ืองประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่
สนามบนิซูรคิ 

13.15 น.  ออกเดนิทางสูส่นามบนิสวุรรณภมูิ โดยสายการบินไทย เท่ียวบนิท่ี TG 971 

 (บรกิารอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบนิ) 

วนัที่แปด กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ              (-/-/-)  

 06.10 น.  เดนิทางถึงสนามบนิสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดภิาพพรอ้มความประทบัใจ  
               

 
ทางบริษัทจะด าเนนิการจดัการโปรแกรมการเดนิทางใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด แต่บางครัง้การเดนิทางอาจจะมีการ

ปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีขึ้น้อยูก่บัเหตสุดุวิสยัตา่งๆ ทีอ่าจจะเกิดขึน้ได ้โดยค านงึถงึผลประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของงลูกคา้เป็นหลกั และขอแจง้ใหท้ราบวา่รา้นคา้และหา้งสรรพสนิคา้ในยโุรปบางแหง่จะปิดท าการในวนัอาทิตย์ 

 

วนัเดนิทาง ตารางการบิน ราคา พกัเดีย่ว 

4-11 ก.พ. 2563 
TG970 BKKZRH 00.35-06.55 
TG971 ZRHBKK 13.15-06.10 65,900 75,900 

17-24 มี.ค. 2563 
TG970 BKKZRH 00.35-06.55 
TG971 ZRHBKK 13.15-06.10 65,900 75,900 

24-31 มี.ค. 2563 
TG970 BKKZRH 00.35-06.55 
TG971 ZRHBKK 13.15-06.10 65,900 75,900 

ราคาส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 2,000 บาท จากราคาทวัร์ 
กรณจีอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตั๋วเคร่ืองบินได้จากเจ้าหน้าที่ 

 
 



 

 



 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการที่รวมในรายการทัวร์ 
 ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบัพร้อมคณะ โดยสายการบินไทย (สะสมไมลไ์ด ้50%)  
 โรงแรมท่ีพกักระดบั 4 ดาว ตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน/หอ้ง) 
 ค่าธรรมเนียมเนียมในการยืน่วซ่ีาเชงเกน้ (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางประเทศไทย) 
 ค่าอาหารและค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการการเดินทาง 
 ค่ารถปรับอากาศ บริการน าเท่ียวตามรายการการท่องเท่ียว 
 หวัหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและใหบ้ริการตลอดการเดินทาง 
 ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์ ค่าทิปไกดท์อ้งถ่ิน (ในกรณีท่ีมีไกดท์อ้งถ่ิน) และค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางตามกฎหมายก าหนด (ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดศึกษาเง่ือนไขต่างๆ และรายละเอยีดการเดนิทางให้เรียบร้อยก่อนตดัสินใจซ้ือ 
เม่ือท่านท าการช าระมัดจ าแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆที่บริษทัระบุไว้ 

 

เง่ือนไขการจองและการช าระเงนิ 
1. ช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท หลงัจากท าการจองใน 24 ชัว่โมง พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทางท่ี

มีอายเุหลือไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรมการเดินทาง 
2. ช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง หากไม่มีการช าระเขา้มาถือว่าท่านสละสิทธ์ิในการ

เดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได ้(กรณียงัไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯขออนุญาตเกบ็ค่าทวัร์ส่วนท่ี
เหลือตามท่ีก าหนด) 

3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีมีความจ าเป็นตอ้งซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ หรือตัว๋โดยสารอ่ืนๆในการเดินทาง
เพื่อมาท าการยืน่วีซ่า หรือในวนัเดินทางไป-กลบัจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจา้หนา้ท่ีก่อนทุกคร้ังก่อน
ออกตัว๋เคร่ืองบินหรือตั๋วโดยสารอ่ืนๆ มิฉะนั้นทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบต่อ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

เง่ือนไขการยกเลกิและการคืนเงนิ 
1. ยกเลิกการเดินทาง 65 วนัก่อนการเดินทางข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด (หากมีการจองคิวยื่นวีซ่าหรือยื่นวีซ่า

แลว้ ทางบริษทัฯ ขอเกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง) 
2. ยกเลิกการเดินทาง 64-50 วนัก่อนการเดินทาง เกบ็ค่าใชจ่้าย 5,000 บาท/ท่าน 
3. ยกเลิกการเดินทาง 49-40 วนัก่อนการเดินทาง ยดึค่ามดัจ าทั้งหมด (20,000 บาท/ท่าน) 
4. ยกเลิกการเดินทาง 39-21 วนัก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายคร่ึงหน่ึงของราคาทวัร์ตามท่ีระบุใน

โปรแกรม 

อตัราค่าบริการที่ไม่รวมในรายการทัวร์ 
 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการท าหนังสือเดินทางและวซ่ีาส าหรับชาวต่างชาติ 

 ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% ภาษหัีก ณ ทีจ่่าย 3% กรณต้ีองการใบเสร็จ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ ทีเ่กดิขึน้ระหว่างการเดินทาง อาทเิช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าเดินทางทีน่อกเหนือจาก
รายการทวัร์ ค่ามนิิบาร์ ค่าบริการซักรีด หรือ ค่าเกดิความเสียหายต่างๆภายในห้องพกั เป็นต้น 

 ค่าส่วนเกนิของน า้หนักกระเป๋า สายการบินไทยอนุญาตให้โหลดสัมภาระใต้ท้องเคร่ือง 30 กก./ท่าน 

 ค่าภาษนี ามนัสายการบินไทย กรณมีกีารปรับเพิม่ก่อนการออกตั๋วเคร่ืองบิน 

  
 



 

 

5. ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 20 วนัก่อนการเดินทาง เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมดตามราคาทวัร์ท่ีตามระบุใน
โปรแกรม 

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอ
สงวนสิทธ์ิเรียกเกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง 

7. กรณผู้ีเดินทางถูกปฏเิสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
8. กรณวีซ่ีาถูกปฏเิสธจากสถานทูต (วซ่ีาไม่ผ่าน) ทางบริษทัจะท าการเกบ็ค่าใชจ่้ายตามท่ีเกิดข้ึนจริง เช่น  

ค่าวซ่ีาและค่าบริการยืน่วซ่ีา ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และค่าโรงแรม  เป็นตน้ 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจง้ยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู ้

เดินทางนอ้ยกว่า 20 ท่าน และยนิดีคืนเงินค่ามดัจ าใหท้ั้งหมด (ในรณีท่ีมีการยืน่วีซ่า และท่านไดรั้บการ
อนุมติัวซ่ีาแลว้ ทางบริษทัขอเรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีเกิดข้ึนจริง และท่านสามารถน าวีซ่า
น้ีไปใชไ้ด ้หากวซ่ีานั้นยงัไม่หมดอาย)ุ 

2. หากท่านสละสิทธ์ิในการไม่ใช้บริการใดๆ ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออก
ประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

3. ตัว๋เคร่ืองบินท่ีจดัไวต้ามโปรแกรมทวัร์ เป็นตัว๋แบบหมู่คณะ ซ่ึงจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ใน
กรณีท่ีท่านตอ้งการแยกวนัเดินทางกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจา้หน้าท่ีเพื่อสอบถามราคาอีกคร้ัง 
และการจดัท่ีนัง่ของผูเ้ดินทาง เป็นการจดัการภายในของสายการบิน ทางบริษทัไม่สามารถเขา้ไปเพื่อ
แทรกแซงได ้
ส าหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนัง่บริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสาย
การบินก าหนด เช่น ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้น
ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการให้ท่ีนัง่ LONG LEG ข้ึนอยูก่บัทางเจา้หนา้ท่ี
สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอ านาจการตดัสินใจของสถานทูตเท่านั้น ทางบริษทัเป็นเพียงผูใ้หบ้ริการและ
อ านวยความสะดวกในยื่นวีซ่าเท่านั้น และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่แจง้
เหตุผลใหท้ราบ 

5. โรงแรมท่ีพกัส่วนใหญ่ในยโุรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศท่ีสามารถปรับควบคุมความเยน็ไดภ้ายในหอ้งพกั 
เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเยน็เกือบทั้งปี และส าหรับหอ้งหกัแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรม
อาจจะจดัเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED ข้ึนอยูก่บัแต่ละโรงแรม 

6. เม่ือท่านได้มีการช าระเงินแลว้ ไม่ว่าจะโดยตรงกบับริษทัฯหรือตวัแทนของบริษทั จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขต่างๆท่ีทางบริษทัฯไดก้  าหนดไวแ้ลว้ 

 



 

 

เอกสารเบื้องต้นในการขอย่ืนวซ่ีากลุ่มประเทศเชงเก้น 
ระหว่างการพจิารณาวซ่ีาไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนก าหนด 
ระยะเวลาในการย่ืน : 15 วนัท าการ (อาจจะช้าหรือเร็วกว่าน้ัน ขึน้อยู่กบัศุนย์รับย่ืนวซ่ีาและสถานทูต) 
วันย่ืนเอกสาร : ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิว้มือและย่ืนเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้าคอย
ช่วยอ านวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารย่ืนวซ่ีา) 

1. PASSPORT ท่ียงัไม่หมดอายแุละมีอายเุหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรม
การเดินทาง  

2. รูปถ่ายสี จ  านวน 2 รูป พื้นหลงัสีขาว (ขนาดตามรูปตวัอยา่ง) ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใชใ้นการ
ยืน่วีซ่ามาก่อนหนา้น้ี สถานทูตจะเขม้งวดในเร่ืองของรูปถ่าย จะตอ้งเห็นหนา้ ใบหูและดวงตาชดัเจน 
หา้มใส่เคร่ืองประดบั คอนแทคเลนส์ ในการถ่ายรูป 

3. ส าเนาเอกสารต่างๆ ทะเบียนบา้น / บตัรประชาชน / สูติบตัร (ส าหรับเด็กอายุต  ่ากว่า 20 ปี) / ทะเบียน
สมรส ทะเบียนหยา่ และ ใบเปล่ียนช่ือ-สกลุ (ถา้มี) 

4. ใบรับรองการท างาน ท่ีออกจากหน่วยงานหรือบริษทัท่ีท่านท างานอยู ่(ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยสะกดช่ือ-
นามสกลุ ใหต้รงตามหนา้พาสสปอร์ต และใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยืน่วซ่ีา 
ในกรณีที่ท างานอิสระ เตรียมจดหมายช้ีแจงการท างานของตนเอง (ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยระบุช่ือ
ตวัเอง ลกัษณะงานท่ีท า รายไดต่้อเดือน และลงช่ือตวัเอง 

ในกรณเีป็นเจ้าของธุรกจิ เตรียมหนงัสือรับรองบริษทั (DBD) พร้อมแปลภาษาองักฤษ หรือใบจดทะเบียน
การคา้ พร้อมแปลภาษาองักฤษ 

ในกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา เตรียมเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน-นักศึกษา ฉบบัจริงท่ีออกจาก
สถาบนัการศึกษา (ฉบบัภาษาองักฤษ) ใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยืน่วซ่ีา 

5. หลกัฐานทางการเงิน อพัเดต 15 วนั ก่อนวนัยืน่ 

STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยูเ่ป็นประจ าและมีเงินคงเหลืออยา่งนอ้ย 6 หลกั เพื่อ
ความเหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวซ่ีา 

BANK CERTIFICATE ฉบบัภาษาองักฤษ ท่ีระบุช่ือผูเ้ดินทางตรงตามหน้าพาสสปอร์ต สถานฑูตไม่รับ
พจิารณาบัญชีกระแสรายวนั 

6. การรับรองค่าใช้จ่ายให้กบัผู้เดินทาง SPONSOR ผูท่ี้ออกค่าใชจ่้ายใหก้นัตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั เช่น พ่อ
ออกเงินลูก สามีออกเงินให้ภรรยา พร้อมเขียนจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย SPONSOR LETTER 
(รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ี) 

7. กรณทีีเ่ด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยนิยอม 
โดยท่ีบิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปยืน่เร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีก



 

 

ท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีวา่การอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและ
ประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง และในวนันดัหมายยืน่วซ่ีา ผูป้กครองตอ้งมาเซ็นต์
เอกสารดว้ยกนัทั้งคู่ ณ ศูนยรั์บยืน่วซ่ีา 

8. ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มดา้นล่างใหค้รบถว้นและตรงตามความจริง เพราะขอ้มูล
ท่ีท่านไดใ้หม้า จะถูกบนัทึกลงในใบสมคัรยืน่วซ่ีาและมีผลต่อการพิจารณาวซ่ีา 

9. การยืน่วซ่ีานั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าท่านละ 20,000 บาท/ท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถด าเนินการ
ขั้นตอนการจองคิวและยืน่วซ่ีาได ้

10. รายละเอยีดด้านบนทั้งหมดเป็นเพยีงเอกสารเบ้ืองต้น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิม่หรือแปล
เอกสารในบางข้อ เพ่ือความถูกต้องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบกรอกขอ้มูลผูข้อวีซ่า (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 
 

 

ชื่อ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 

นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 

ชื่อตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 

สถานทีเ่กิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….…….. 

ทีอ่ยู่ปัจจุบนัทีส่ามารถติดต่อได ้ 

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

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

...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 

 

โทรศพัท ์(มือถอื)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกุล ทีอ่ยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยาว ์ 

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

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

สถานทีท่ างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ทีอ่ยู่ทีท่ างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 

ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทที์ท่ างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอื้่น.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งที่มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบยีน) หมา้ย  หย่า 
 

ชื่อ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 

ชื่อ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
 



 

 

ชื่อ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 

จงัหวดัทีเ่กิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีทีผ่่านมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที.่.........................................ถงึวนัที.่............................................................... 

เคยถูกพมิพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 

เคย (กรุณาระบุวนัที ่หากทราบ)...................................................................................................... 

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 

 

ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ทีอ่ยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

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

หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งใดๆ 

ทั้งส้ินทั้งนี้ บริษทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  



 

 

 


