
 

 

 

 
  
 

รหัสโปรแกรม : 24097 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
 
 
 
 

 

DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 
1 กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ × × × 
2 ดไูบ-เจนีวา-น ้าพุเจดโด-นาฬกิาดอกไม ้ × × √ 

3 เมอืงแทสช-์เมอืงเซอรแ์มท-ชมยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์   √ √ √ 

4 เมอืงมองเทรอซ์-ปราสาทชลิยอง-เมอืงโลซานน์-กรุง
เบริน์-เมอืงอนิเตอรล์าเกน้ 

√ √ √ 

5 ยอดเขาจุงฟราว-EIGER EXPRESS-หมู่บา้น 
ISELTWALD-เมอืงอนิเตอรล์าเกน้ 

√ √ √ 

6 เมอืงลูเซริน์-สะพานไมช้าเปล-เมอืงซูรคิ-จตัุรสัปารา
เดพลาทซ-สนามบนิ 

√ √ × 

7 สนามบนิดไูบ-กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ × × × 

 



 

 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ            (-/-/-)  

22.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ชั้น 4 ประต ู9 แถว 
T สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์ (EK) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 

วันที่สอง สุวรรณภูมิ-ดูไบ-เจนีวา-น้ำพุเจดโด-นาฬิกาดอกไม้               (-/-/D) 

01.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385 ( 
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

04.45 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง 
08.30 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK089 ( 

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
13.15 น.  เดินทางถึง สนามบนิเมอืงเจนวีา ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำ

ท่านชม เมืองเจนวีา เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
ตัวเมืองนั้นตั้งอยู่บริเวณที่ทะเลสาบเจนีวาไหลเข้ารวมกับแม่น้ำโรห์น (Rhone river) โดยทะเลสาบเจนีวานั้น
ตั้งอยู่ทางตะวันตกของประเทศ เป็นแหล่งน้ำจืดที่ใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปยุโรปกลาง รองจากทะเลสาบบาลา
ต้นในประเทศฮังการี สำหรับ กรุงเจนีวา ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองนานาชาติ (Global City) เนื่องจากเป็น
ที่ตั้งขององค์กรระหว่างชาติสำคัญๆ หลายองค์กร เช่น สำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติประจำทวีป
ยุโรป, องค์การอนามัยโลก (WHO), องค์การการค้าโลก (WTO) เป็นต้น นอกจากนี้แล้วกรุงเจนีวายังเป็น
สถานที่จัดตั้งองค์การสันนิบาตชาติ  ใน ค.ศ. 1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864 นำท่านชม น้ำพุเจดโด 
กลางทะเลสาบเลคเลมังค์ น้ำพุที่ได้รับการยอมรับว่าสูงและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก และยังเป็นหนึ่งในสถานที่
สำคัญที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรุงเจนีวา โดยสามารถมองเห็นได้จากทุกจุดในเมือง น้ำพุเจดโดเป็นน้ำพุที่ได้รับการ
ยอมรับว่าเป็น "สัญลักษณ์ของกรุงเจนีวา" โดยน้ำพุสามารถพุ่งได้สูงสุดประมาณ 140 เมตร (459 ฟุต) น้ำพุ
ถูกติดตั้ง ในปี 1886 นักท่องเที่ยวท่ีมาเยือนและมีโอกาสล่องเรือมาในทะเลสาบ เจนีวามักไม่พลาดที่จะมาชมน้ำพุ
ด้วยเช่นกัน นำท่านแวะชมและถ่ายภาพกับ 
นาฬ ิกาดอกไม้  ท ี ่สวนอ ังกฤษ (Jardin 
Anglais) ริมทะเลสาบเจนีวา ซึ ่งบ่งบอกถึง
ความสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิต
นาฬิกา จากนั้นอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า
แบรนด์เนม ซึ่งมีร้านค้ามากมายรายล้อมรอบ
สวนดอกไม้ไม่ว่าจะเป็น LOUIS VUITTON, 
PRADA, BALLY, GUCCI หรือจะเลือกชม
น า ฬ ิ ก า ย ี ่ ห ้ อ ด ั ง ท ี ่ ผ ล ิ ต ใ น ป ร ะ เ ท ศ
สวิตเซอร์แลนด์ ทั ้ง ROLEX, OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES ซึ่งมี
ร้านจำหน่ายมากมายเช่นกัน 

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  
 Hotel Hilton Evian-les-Bians หรือเทียบเท่า 
 
 
 



 

 

วนัทีส่าม เมอืงแทสช-์เมอืงเซอรแ์มท-ชมยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์       (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแทสช ์(Tasch) ตั้งอยู่ในประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เป็นประเทศขนาดเล็กที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล และตั้งอยู่ในทวีปยุโรปตะวันตก ซึ่งมีเทือกเขาแอลป์ซึ่ง
เป็นเทือกเขาที่ใหญ่สุดของทวีปยุโรป เลาะเลียบตามหุบเขา ชมทิวทัศน์สวยอันงดงามตลอดเส้นทาง  จากนั้นนำ
ท่านเดนิทางโดยรถไฟสูเ่มืองเซอร์แมท (Zermatt) โดยรถไฟซึ่งเป็นเมืองที่ไม่อนุญาตให้รถยนต์วิ่งและเป็นเมืองที่
ได้รับการยกย่องว่า ปลอดมลพิษที่ดีของโลกตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 เมตร ซึ่ง เป็นที่ตั้งของยอดเขาแมท
เทอร์ฮอร์น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ เมืองเซอร์แมทเป็นเมืองเล็กๆ หรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นหมู่บ้าน
ก็ได้ เพราะว่ามีประชากรในเมืองไม่ถึง 10,000 คน ทางตอนใต้ของสวิตติดกับชายแดนอิตาลี โดยมี Pennine 
Alps ซึ่งเป็นส่วนนึงของเทือกเขา Alps เป็นเส้นกั้นระหว่าง 2 ประเทศหากพูดถึง Zermatt ก็ต้องนึกถึงยอดเขา
แหลมที่มีลักษณะคล้ายปีรามิด ชื่อว่า Matterhorn ที่ตั้งตระหง่านอยู่ใกล้ๆ เมือง มีความสูงถึง 4,478 เมตร 
สามารถมองเห็นได้จากแทบทุกมุมของเมือง ซึ่ง Matterhorn นี้ถือเป็นสัญลักษณที่สำคัญของ Zermatt  

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
หลังจากนั้นนําท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟ 
Gornergrat Bahn เพื ่อนำท่านสู ่สถานี 
Gornergrat ให ้ท ่านได ้ส ัมผัสกับความ
งดงามของ ยอดเขาแมทเทอร ์ฮอร์น 
(Matterhorn) ที่สูงถึง 4,478 เมตร และ
ได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที ่สุด
ของเทือกเขาแอล์ป (Alps) ท่านจะได้ชื่น
ชมและสัมผัสกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ณ จุด
ส ูงท ี ่ส ุดของยอดเขาแมทเทอร ์ฮอร์น
บริเวณถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทาง
กลับสู่ เมืองแทสช์ (Tasch)  

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  
 Hotel Elite หรือเทียบเท่า 

วนัทีส่ี ่ เมอืงมองเทรอซ-์ปราสาทชิลยอง-เมืองโลซานน์-กรุงเบิร์น-เมืองอินเตอร์ลาเก้น     
                                                              (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ ์(Montreux) เมือง
ตากอากาศที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ชื่อว่าริเวียร่าของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน์ บ้านเรือน ริม
ทะเลสาบ นำท่านถ่ายรูปด้านหน้า ปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สร้างขึ้น
บนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตั้งแต่ยุคโรมันเรืองอำนาจโดยราชวงศ์ SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อควบคุมการ
เดินทางของนักเดินทางและขบวนสินค้าที่
จะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต้หรือจาก
ตะวันตกสู่ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์ 
เน ื ่องจากเป ็นเส ้นทางเด ียวท ี ่ ไม ่ต ้อง
เดินทางข้ามเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแห่งนี้
จึงเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบ
ชาวสวิสมานานนับร้อยปี จากนั้นนำท่าน
เดินทางสู่ เมืองโลซานน์ เป็นอีกเมืองที่
ต ั ้งอยู ่บนของทะเลสาบเจนีวา เมืองโล



 

 

ซานน์นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน
มาตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่งอยู่บริเวณริมฝั่งทะเลสาบที่นี่ เนื่องจากเมืองโลซานน์
ตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งทะเลสาบเลคเลมังค์ จึงมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงามและอากาศที่
ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเที ่ยวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศที่นี ่ เมืองนี ้ยังเป็นเมืองที ่มี
ความสำคัญสำหรับชาวไทยเนื ่องจากเป็นเมืองที ่เคยเป็นที ่ประทับของสมเด็จย่า นำท่านถ่ายภาพ อาคาร
สำนักงานโอลิมปิกสากล ซึ่งตั้งอยู่บริเวณทะเลสาบเลคเลมังค์ จากนั้นนำท่านถ่ายภาพและเยี่ยมชม ศาลาไทย ที่
รัฐบาลไทยได้ร่วมกันก่อสร้างให้เมืองโลซานน์ ในวโรกาสเฉลิมฉลองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์
ครบ 60 ปีและเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-สวิสฯ ครบ 75 ปี 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง กรุงเบิร์น (Berne) เมืองหลวงของ
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เข้าเที่ยวชม ย่าน เขตเมอืงเกา่กรงุเบริน์ เมืองโบราณเก่าแก่สร้างขึ้นเมื่อ 800 ปีที่แล้ว โดย
มีแม่น้ำอาเร่ (Aare) ล้อมรอบตัวเมือง เสมือนเป็นป้อมปราการทางธรรมชาติไว้ 3 ด้าน คือ ทางด้านทิศเหนือ ทิศ
ใต้ และทิศตะวันออก ส่วนทิศตะวันตกชาวเมืองได้สรา้งกำแพง และสะพานข้ามที่สามารถชักขึ้นลงได้ นำท่านเที่ยว
ชมสถานที่สำคัญต่างๆในกรุงเบิร์นซึ่งได้รับ
การยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็น
เมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี้
เบิร์น  ยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของ
เมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในปี 
ค.ศ. 2010 นำท่านชม บ ่อหมีส ีน ้ำตาล 
(Bear Pit) สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุง
เบิร์น นำท่านชม มาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า 
(Marktgasse) ปัจจ ุบ ันเต็มไปด้วยร้าน
ดอกไม้และบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่า อายุ 200 -300 ปี นำท่านลัด
เลาะชม ถนนจุงเคอร์นกาสเซ (Junkerngasse) ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี้ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านภาพวาดและ
ร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม นาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม  (Zytglogge)  อายุ 800 ปี ที่มีโชว์ให้ดูทุกๆ
ชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครั้ง หอนาฬิกานี้ ในช่วงปี ค.ศ. 1191-1256 ใช้เป็นประตูเมืองแห่งแรก ภายหลังได้
ดัดแปลงไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม ให้กลายมาเป็นหอนาฬิกา พร้อมติดตั้งนาฬิกาดาราศาสตร์เข้าไป จากนั้นอิสระให้
ท่านเดินเล่นและเก็บภาพตามอัธยาศัยหรือจะเลือกช้อปปิ้งซื้อสินค้าแบรนด์เนมและซื้อของที่ระลึก จากนั้นนำท่าน
เดินทางสู่ เมืองอนิเตอรล์าเกน้ (Interlaken) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune lake) และ ทะเลสาบ
เบรียนซ์ (Brienz lake) จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ 
พร้อมช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกซื้อนาฬิกายี่ห้อดังหลากหลายที่ผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น ROLEX, 
OMEGA, CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และอื่นๆ อีกมากมาย 

ค่ำ  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  
  Hey Hotel หรือเทียบเท่า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วนัทีห่า้ ยอดเขาจุงฟราว- EIGER EXPRESS-หมู่บ้าน ISELTWALD-เมืองอินเตอร์ลาเก้น     
                                           (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองกรนิเดลวาลด ์เพื่อเตรียมตัวเดนิทางขึน้
สู่ ยอดเขาจุงฟราว TOP OF EUROPE โดยกระเช้า
ไฟฟ้า EIGER EXPRESS ซึ่งเป็นกระเช้าใหม่ล่าสุดที่
จะพาทุกท่านขึ้นสู่ยอดเขาในเวลาเพียง 15 นาที (จาก
สถานี Grindelwald Terminal ไปยัง Eiger Glacier 
Terminal) ซึ่งยอดเขาจุงฟราวได้รับการยกย่องจาก
อ ง ค ์ ก า ร ย ู เ น ส โ ก ้ ใ ห ้ เ ป ็ นม ร ดก โ ล กอ ีกของ
สวิตเซอร์แลนด์ ที่อยู่บนความสูงกว่าระดับน้ำทะเล
กว่า 4,158 เมตร ที่มี่หิมะปกคลุมตลอดทั้งปี นำท่าน
ชม กลาเซียร์ หรือธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ จากนั้น
สนุกสนานกับการเล่นหิมะในลานกว้าง(Plateau) 
หรือเลือกเดินไปยัง SPHINX ซึ่งเป็นจุดชมวิวที ่สูง
ที่สุดในยุโรป สามารถมองเห็นได้กว้างไกลที่สุด ณ 
จุด 3,571 เมตร ชม ถ้ำน้ำแข็ง ที่แกะสลักให้สวยงาม 
อยู่ใต้ธารน้ำแข็ง 30 เมตร สัมผัสกับภาพของธาร
น้ำแข็ง Alestsch ที่ยาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ยาวถึง 
22 ก.ม. และหนา 700 เมตร และไม่ควรพลาดกับการ
ส่งโปสการ์ดโดยที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปตามอัธยาศัย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้าน ISELTWALD เป็นหมู่บ้านที่มี
ประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ ค.ศ.1146 ประกอบด้วยทัศนียภาพที่สวยงามของทะเลสาบเบรียนซ์ อิสระให้ท่าน
เดินเล่นถ่ายรูปภายในหมู่บ้านตามอัธยาศัย นอกจากนั้นที่หมู่บ้านแห่งนี้ยังเป็นอีกหนึ่งในสถานท่ีถ่ายทำซีรี่ยช์ือ่ดงั 
Crash Landing On You จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเตอร์ลาเก้น (Interlaken) เดินเล่นและพักผ่อน
ภายในเมืองตามอัธยาศัย 

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก  
 Hey Hotel หรือเทียบเท่า 

วนัทีห่ก เมอืงลเูซริน์-สะพานไมช้าเปล-เมอืงซรูคิ-จตัรุสัปาราเดพลาทซ ์สนามบนิ        
                                                                (B/L/-) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลเูซริน์นำท่านเที่ยวเมืองลูเซิร์น 
อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอร์แลนด์ เป็นดินแดนที่ได้รับสมญานามว่า หลังคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of 
Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขาสูง
เสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แล้ว ก็ยังมี
ภูเขาใหญ่น้อยสลับกับป่าไม้ที ่แทรกตัวอยู่
ตามเนินเขาและไหล่เขา สลับแซมด้วยดง
ดอกไม้ป่าและทุ่งหญ้าอันเขียวชอุ่ม นำท่าน
ชมและแวะถ่ายรูปกับ สะพานไม้ชาเปล หรือ
สะพานว ิหาร (Chapel bridge) ซ ึ ่งข ้าม
แม่น้ำรอยซ์ เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ ที่สุดใน
โลก มีอายุหลายร้อยปี เป็นสัญลักษณ์และ



 

 

ประวัติศาสตร์ของเมืองลูเซิร์นเลยทีเดียว สะพานวิหารนี้เป็นสะพานที่แข็งแรงมากมุงหลังคาแบบโบราณ เชื่อม
ต่อไปยังป้อมแปดเหลี่ยมกลางน้ำ จั่วแต่ละช่องของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวัติความเป็นมาของประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ เป็นภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายที่ปัจจุบันสะพานไม้นี้ถูกไฟไหม้เสียหายไปมาก 
ต้องบูรณะสร้างขึ้นใหม่เกือบหมด จากนั้นนำท่านเที่ยวชม รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน เป็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่
ใจกลางเมืองที่หัวของสิงโตจะมีโล่ห์ ซึ่งมีกากบาทสัญลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์อยู่ อนุสาวรีย์รูปสิงโตแห่งนี้
ออกแบบและแกะสลักโดย ธอร์ วอลเส้น ใช้เวลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตั้งแต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสร้างขึ้นเพื่อ
เป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี ที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ระหว่างการ
ต่อสู้ป้องกันพระราชวังในครั้งปฏิวัติใหญ่สมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 

เที่ยง  บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ใจกลางเมอืงซรูคิ เที่ยวชม จตัรุสัปาราเดพลาทซ ์
(Paradeplatz) จัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัย
ศตวรรษที่ 17 ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางของ
การค้าสัตว์ที ่สำคัญของเมืองซูริค ปัจจุบัน
จัตุรัสนี ้ได้   กลายเป็นชุมทางรถรางที่สำคัญ
ของเมืองและยังเป็นศูนย์กลางการค้าของย่าน
ธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านแวะถ่ายรูปกับ 
โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) 
จากบนสะพานมุนสเตอร์บรูค เป็นโบสถ์ที่ มี
ชื่อเสียงของเมืองซูริค สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 853 
โดยกษัตริย์เยอรมันหลุยส์ ใช้เป็นสำนักแม่ชีที่มี
กลุ ่มหญิงสาวชนชั ้นสูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู ่  นำท่านสู ่  ถนนบาห์นโฮฟซตราสเซอ 
(Bahnhofstrasse) เป็นถนนอันลือชื ่อที ่มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนที่เป็นที ่รู ้จ ักในระดับ
นานาชาติ ว่าเป็นถนนช้อปปิ้งที่มีสินค้าราคาแพงที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็นที่ตั้ง
ของห้างสรรพสินค้า ร้านค้าอัญมณี ร้านเครื่องประดับ ร้านนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู อิสระให้ท่านเดินเล่นและ
เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยหรือเดินไปยัง สวนลินเดนฮอฟ (Lindenhof) จุดชมวิวของเมืองซูริคที่ตั้งอยู่ในเมือง
เก่าที่ยังเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำซีรี ่ย์ เกาหลีชื่อดัง “Crash Landing On You” สมควรแก่เวลานำท่าน
เดินทางสู่สนามบิน 

22.15 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 086 ( 
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วนัทีเ่จด็ สนามบนิดไูบ-กรงุเทพ-สนามบนิสวุรรณภมู ิ                     (-/-/-)  

06.25 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง 
09.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบนิสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372 ( บริการ

อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 
19.15 น. ☺ เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

 
ทางบริษัทจะดำเนินการจดัการโปรแกรมการเดนิทางให้เป็นไปตามที่กำหนด แต่บางครัง้การเดินทางอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนไดต้ามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับเหตุสุดวิสัยต่างๆ ทีอ่าจจะเกิดขึ้นได ้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลกูค้าเป็นหลัก และขอแจ้งให้ทราบว่าร้านค้าและห้างสรรพสินค้าใน

ยุโรปบางแห่งจะปิดทำการในวันอาทติย ์
 
 



 

 

 
 
 

เดอืน วนัเดนิทาง ราคา พกัเดีย่ว 
เพิม่ท่านละ 

พฤศจิกายน 2565 
16-22 / 22-28 /  

29 พ.ย.-5 ธ.ค. 2565 
75,900 15,000 

ราคาสำหรบัเดก็อายตุำ่กวา่ 12 ป ีไมใ่ชเ้ตยีง ลด 5,000 บาท จากราคาทวัร ์
กรณจีอยแลนด ์สามารถสอบถามราคาการหกัคา่ตัว๋เครือ่งบนิไดจ้ากเจา้หนา้ที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โปรดศกึษาเงือ่นไขตา่งๆ และรายละเอยีดการเดนิทางใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นตดัสนิใจซือ้ 
เมือ่ทา่นทำการชำระมดัจำแลว้ ถอืวา่ทา่นรบัทราบและยอมรบัในเงือ่นไขตา่งๆทีบ่รษิทัระบไุว้ 

 
 
 
 

อตัราค่าบริการที่รวมในรายการทัวร์ 
• ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบัพร้อมคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์  
• โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว ตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน/หอ้ง) 
• ค่าธรรมเนียมเนียมในการยืน่วีซ่าเชงเกน้ (ส าหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางประเทศไทย) 
• ค่าอาหารและค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการการเดินทาง 
• ค่ารถปรับอากาศ บริการน าเท่ียวตามรายการการท่องเท่ียว 
• หวัหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและใหบ้ริการตลอดการเดินทาง 
• ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งการเดินทางตามกฎหมายก าหนด (ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
 

อตัราค่าบริการที่ไม่รวมในรายการทัวร์ 
• ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการท าหนงัสือเดินทางและวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
• ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าเดินทางท่ีนอกเหนือจาก

รายการทวัร์ ค่ามินิบาร์ ค่าบริการซกัรีด หรือ ค่าเกิดความเสียหายต่างๆภายในหอ้งพกั เป็นตน้ 
• ค่าส่วนเกินของน ้าหนกักระเป๋า สายการบินอนุญาตใหโ้หลดสัมภาระใตท้อ้งเคร่ือง 30 กก./ท่าน 
• ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถ่ิน  (2 ยโูรx 5 วนั = 10 ยโูร ) 
• ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์คนไทย วนัละ 100 x 7 วนั = 700 บาท 

 



 

 

เงือ่นไขการจองและการชำระเงนิ 
1. ชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท หลังจากทำการจองใน 1 วันทำการ พร้อมส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 

6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง 
2. ชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 30 วัน ก่อนวันเดินทาง หากไม่มีการชำระเข้ามาถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทาง และไม่สามารถขอเงิน

คืนได้ (กรณียังไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษัทฯขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือตามที่กำหนด) 
3. สำหรับผู้เดินทางที่มีความจำเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ หรือตั๋วโดยสารอื่นๆในการเดินทางเพื่อมาทำการยื่นวีซ่า 

หรือในวันเดินทางไป-กลับจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้งก่อนออกตั๋วเครื่องบินหรือตั๋วโดยสารอื่นๆ มิฉะนั้น
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

 
เงื่อนไขการยกเลิกและการคืนเงิน 

1. ยกเลิกการเดนิทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่า
มัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ) 

2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจำ 50% (ทางบริษัทฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่า
มัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรงแรม หรืออื่นๆ) 

3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุในโปรแกรม  
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บ

ค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง 
5. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
6. กรณีวีซา่ถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวี

ซ่า ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าโรงแรม  เป็นต้น 
7. ตามพระราชบญัญัตธิรุกจินำเทีย่วและมคัคเุทศก ์พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจนำเทีย่ว การยกเลกิการเดนิทางของนกัท่องเทีย่ว ผู้

ประกอบธรุกจินำเที่ยวมคีา่ใชจ้า่ยที่ไดจ้า่ยจรงิเพื่อเตรยีมการจดันำเทีย่ว ให้นำมาหกัจากเงนิคา่บรกิารทีต่อ้งจา่ย ทั้งนี้ ผู้ประกอบ
ธุรกิจนำเที่ยวแสดงหลักฐานให้นักท่องเที่ยวทราบ เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าโรง แรม หรืออื่นๆ 

หมายเหต ุ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วันก่อนการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน และยินดีคืนเงินค่ามัด

จำให้ทั้งหมด (ในกรณีที่มีการยื่นวีซ่า และท่านได้รับการอนุมัติวีซ่าแล้ว ทางบริษัทขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการที่เกิดขึ้นจริง และท่าน
สามารถนำวีซ่านี้ไปใช้ได้ หากวีซ่านั้นยังไม่หมดอายุ) 

2. หากท่านสละสิทธิ์ในการไม่ใช้บริการใดๆ ที่ระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินค่า
ทัวร์ทั้งหมด 

3. ตั๋วเครื่องบินที่จัดไว้ตามโปรแกรมทัวร์ เป็นตั๋วแบบหมู่คณะ ซึ่งจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ ในกรณีที่ท่านต้องการแยกวันเดินทางกลับหรือไป
ก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสอบถามราคาอีกครั้ง และการจัดที่นั่งของผู้เดินทาง เป็นการจัดการภายในของสายการบิน ทางบริษัทไม่สามารถ
เข้าไปเพื่อแทรกแซงได้ 
สำหรับที่นั่ง LONG LEG หรือที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน จะต้องเป็นผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติตามที่สายการบินกำหนด เช่น ต้องสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได้ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอำนาจในการให้ที่นั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่
กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินตอนเวลาที่เช็คอินเท่านั้น 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอำนาจการตัดสินใจของสถานทูตเท่านั้น ทางบริษัทเป็นเพียงผู้ให้บริการและอำนวยความสะดวกในยื่นวีซ่าเท่านั้น และหาก
ท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่แจ้งเหตุผลให้ทราบ 

5. โรงแรมที่พักส่วนใหญ่ในยุโรปไม่มีเครื่องปรับอากาศที่สามารถปรับควบคุมความเย็นได้ภายในห้องพัก เนื่องจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้ง
ปี และสำหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรมอาจจะจัดเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงแรม 

6. เมื่อท่านได้มีการชำระเงินแล้ว ไม่ว่าจะโดยตรงกับบริษัทฯหรือตัวแทนของบริษัท จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขต่างๆที่ทางบริษัทฯได้กำหนดไว้แล้ว 
 
 



 

 

เอกสารเบื้องต้นในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น 
ระหว่างการพิจารณาวีซ่าไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนกำหนด  
ระยะเวลาในการยื่น : 15 วันทำการ (อาจจะช้าหรือเร็วกว่านั้น ขึ้นอยู่กับศุนย์รับยื่นวีซ่าและสถานทูต)  

วันยื่นเอกสาร : ผู้เดินทางตอ้งมาสแกนลายนิว้มอืและยื่นเอกสารดว้ยตัวเอง (จะมเีจา้หน้าคอยชว่ยอำนวยความสะดวก
ในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารยื่นวีซ่า) 

1. PASSPORT ที่ยังไม่หมดอายุและมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับในโปรแกรมการเดินทาง  
2. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็มโดยสามารถโหลดจาก Application หมอพร้อมหรือแนบเป็น Vaccine Passport 
3. รูปถ่ายสี จำนวน 2 รูป พื้นหลังสีขาว (ขนาดตามรูปตัวอย่าง) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใช้ในการยื่นวีซ่ามาก่อนหน้านี้ 

สถานทูตจะเข้มงวดในเรื่องของรูปถ่าย จะต้องเห็นหน้า ใบหูและดวงตาชัดเจน ห้ามใส่เครื่องประดับ คอนแทคเลนส์ ในการถ่ายรูป 
4. สำเนาเอกสารตา่งๆ ทะเบียนบ้าน / บัตรประชาชน / สูติบัตร (สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี) / ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า และ ใบ

เปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถ้ามี) 
5. ใบรับรองการทำงาน ที่ออกจากหน่วยงานหรือบริษัทที่ท่านทำงานอยู่ (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยสะกดชื่อ -นามสกุล ให้ตรงตาม

หน้าพาสสปอร์ต และใบรับรองจะต้องออกมาไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า 
ในกรณีที่ทำงานอิสระ เตรียมจดหมายชี้แจงการทำงานของตนเอง (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยระบุชื่อตัวเอง ลักษณะงานที่ทำ 
รายได้ต่อเดือน และลงชื่อตัวเอง 

ในกรณเีปน็เจ้าของธรุกิจ เตรียมหนังสือรับรองบริษัท (DBD) พร้อมแปลภาษาอังกฤษ หรือใบจดทะเบียนการค้า พร้อมแปลภาษา
อังกฤษ 

ในกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา เตรียมเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน-นักศึกษา ฉบับจริงที่ออกจากสถาบันการศึกษา (ฉบับ
ภาษาอังกฤษ) ใบรับรองจะต้องออกมาไม่เกิน 30 วัน ก่อนวันยื่นวีซ่า 

6. หลักฐานทางการเงิน อัพเดต 15 วัน ก่อนวันยื่น 

STATEMENT ย้อนหลัง 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยู่เป็นประจำและมีเงินคงเหลืออย่างน้อย 6 หลัก เพื่อความเหมาะสมในการ
เดินทางและการพิจารณาวีซ่า 

BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ ที่ระบุชื่อผู้เดินทางตรงตามหน้าพาสสปอร์ต สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน 
7. การรับรองค่าใช้จ่ายให้กับผู้เดินทาง SPONSOR ผู้ที่ออกค่าใช้จ่ายให้กันต้องมีความสัมพันธ์กัน เช่น พ่อออกเงินลูก สามีออก

เงินให้ภรรยา พร้อมเขียนจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย SPONSOR LETTER (รายละเอียดเพ่ิมเติมสามารถติดต่อเจ้าหน้าท่ี) 
8. กรณทีีเ่ดก็อายตุ่ำกว่า 20 ป ีเดินทางไปกับบิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอม โดยที่บิดา, มารดา และ

บุตรจะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงค์ในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมี
นายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง และในวันนัดหมายยื่นวีซ่า 
ผู้ปกครองต้องมาเซ็นต์เอกสารด้วยกันทั้งคู่ ณ ศูนย์รับยื่นวีซ่า 

9. ใบกรอกขอ้มลูผูข้อวซีา่ กรณุากรอกแบบฟอร์มด้านล่างให้ครบถ้วนและตรงตามความจริง เพราะขอ้มูลที่ท่านได้ให้มา จะถูก
บันทึกลงในใบสมัครยื่นวีซ่าและมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า 

10. การยื่นวีซ่านั้น ผู้เดินทางต้องชำระยอดมัดจำท่านละ 20,000 บาท/ท่านก่อนเท่าน้ัน ถึงสามารถดำเนินการขั้นตอนการจองคิว
และยื่นวีซ่าได้ 

11. รายละเอียดด้านบนทั้งหมดเป็นเพียงเอกสารเบื้องต้น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิ่มหรือแปลเอกสารในบางข้อ เพื่อ
ความถูกต้องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯได้  

12. ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจจะมีการขอเอกสารเพิ่มเติมหรือขั้นตอนการยื่นที่เปลี่ยนแปลงไป ทางเจ้าหน้าที่
อาจจะมีการอัพเดตข้อมูลให้ทราบอีกครั้ง 



 

 

ใบกรอกขอ้มูลผูข้อวซี่า (สำคญัมาก) 
**ขอ้มลูนี้ใชเ้พือ่นดัหมายควิวซีา่กับสถานทตู ไมส่ามารถแกไ้ขภายหลงัได้ 
กรณุาระบรุายละเอยีดทัง้หมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชน์ของตวัท่านเอง  

 คำถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท้่านเขา้ใจงา่ย  
แตก่รณุาตอบคำถามเป็นภาษาองักฤษตัวบรรจง เทา่นัน้ *** 

 
 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง 
[ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 
นามสกลุ 
[ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….… 
นามสกลุตอนเกดิ 
[ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….…… 
ชือ่ตวั 
[ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………………… 
วนั /เดอืน / ป ี(ค.ศ.) 
เกดิ…………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
สถานทีเ่กดิ (จงัหวดั/
ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
สญัชาตปิจัจบุนั ...............................สญัชาตโิดยกำเนดิ หากตา่งจากปจัจบุนั……………………………………………….……..  

ทีอ่ยูป่จัจบุนัทีส่ามารถตดิตอ่ได้  
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................รหสัไปรษณยี.์....................................... 
 

โทรศพัท ์(มอืถอื)  …………………………………………….……………………..……..………… 
E-mail…………………………………………………. 
ในกรณเีปน็ผูเ้ยาว ์กรณุากรอก ชือ่ตวั นามสกลุ ที่อยู(่หากตา่งจากผูข้อ) และสญัชาตขิองผูม้อีำนาจปกครอง/ดแูลผูเ้ยาว ์ 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………............................................ 
 

สถานทีท่ำงานหรอืสถานศกึษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ทีอ่ยูท่ีท่ำงานหรอืสถานศกึษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณยี.์........................................ 
ตำแหนง่งาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทท์ีท่ำงาน..........................................โทรสารทีท่ำงาน......................................................................... 
 

รายไดต้อ่เดอืน......................................บาท  รายไดอ้ืน่.....................................จำนวน................................. 
 

แหลง่ทีม่า........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แตง่งาน แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน) หมา้ย  หยา่ 
 

ชือ่-นามสกลุ  บดิา.......................................................................................................................................... 
ชือ่-นามสกลุ มารดา .................................................................................................................................. 
 



 

 

ชือ่-นามสกลุ  คูส่มรส.................................................................................................................................. 
วนัเกดิ คูส่มรส................................................................................................................................................ 
จงัหวดัทีเ่กดิของคูส่มรส..................................................สญัชาตขิองคูส่มรส................................................. 
วซีา่เชงเกน้ทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปทีีผ่า่นมา 
 ไมเ่คย 
 เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตว่นัที.่.........................................ถงึวนัที.่............................................................... 
เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

ไมเ่คย 
เคย (กรณุาระบวุนัที ่หากทราบ)...................................................................................................... 
ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่
ไมเ่คย 
เคย (เหตผุลในการปฏเิสธ)............................................................................................................. 

 
 
ความรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดำรงชพีระหวา่งการเดนิทางและพำนกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวซีา่เอง       มผีูอ้ืน่ออกให ้  
                                                                 โปรดระบ ุชือ่-นามสกลุ............................................ 
                                                                 ทีอ่ยู…่……………………………………………………………………………….. 
 
 

******************************************************************************* 
หมายเหต ุ: การอนมุตัวิซีา่เปน็ดลุพนิจิของทางสถานทตู  ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆ 

ทัง้สิน้ทัง้นีบ้รษิทัเปน็เพยีงตวักลางและคอยบรกิารอำนวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

  



 

 

 
 
 

หากสนจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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