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TITLIS SWISS ALPS 
สวิตเซอรแ์ลนด ์– อิตาลี  
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HILIGHT 
ซูริค | น า้ตกไรน ์| ลูเซริน์ | ยอดเขาทติลิส | มลิาน 

เซอรแ์มท | เจนีวา | โลซานน ์| เวเว่ย ์| มองเทรอซ ์| แทซ 
 
 
  
 
 
 
 

 ก ำหนดกำรเดนิทำง                                                                                 
 

วนัที ่4 – 10 พฤษภำคม 2566 73,900.- 

วนัที ่ 11 – 17 พฤษภำคม 2566 73,900.- 

วนัที ่ 15 – 21 มถินุำยน 2566 76,900.- 

วนัที ่ 22-28 มถินุำยน 2566 76,900.- 

 

วันที ่1 กรุงเทพ – สนามบินสิงคโปร ์
17.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ เคานเ์ตอรส์ายการบิน สงิคโปรแ์อรไ์ลน ์ประต ู5  แถว 

K พบเจา้หนา้ที่คอยอ านวยความสะดวก 
20.00 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสงิคโปร ์ดว้ยเที่ยวบิน SQ713 
23.30น. เดินทางถึงสนามบินสงิคโปร ์รอเปลีย่นเครือ่ง 

วันที ่2 สนามบินสิงคโปร ์– ซูริค – น า้ตกไรน ์– ลูเซิรน์ – สิงโตหนิแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล  
01.25 น. ออกเดินทางตอ่สูส่นามบินซูรคิ ดว้ยเที่ยวบิน SQ346 
07.50 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์(เวลาทอ้งถ่ินชา้กว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้

เมืองและศุลกากร น าท่านถ่ายรูปกับโบสถฟ์รอมุนสเตอร์ (Fraumunster abbey) สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์
เยอรมันหลุยส ์ใช้เป็นส านักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใตข้องเยอรมันอาศัยอยู่ น าท่านสู่จัตุรัสปารา

วันที่ เส้นทางการเดนิทาง เช้า กลางวั
น 

เยน็ โรงแรม 

วันที ่1. กรุงเทพ – สนามบนิสิงคโปร ์ ✈ ✈ ✈  

วันที ่2. สนามบินสิงคโปร ์– ซูรคิ – น า้ตกไรน ์– ลเูซริน์ – สิงโตหิน
แกะสลกั – สะพานไมช้าเปล 

✈   IBIS STYLES LUZERN CITY 

วันที ่3. ลเูซริน์ – ยอดเขาทติลิส – เบริน์    HOLIDAY INN BERN WESTSIDE 

วันที ่4. เบริน์ – เจนีวา – โลซานน ์– เวเวย่ ์– มองเทรอซ ์– แทซ    ELITE 

วันที ่5. แทซ – เซอรแ์มท – มิลาน  X  HOLIDAY INN MILAN NORD ZARA 

วันที ่6. มิลาน – สนามบิน  ✈ ✈ ELITE 

วันที ่7. สนามบินสิงคโปร ์– กรุงเทพฯ ✈ ✈ ✈  

ราคาแนะน าเพยีง  73,900.- 
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เดพลาทซ ์(Paradeplatz) เป็นจตัรุสัเก่าแก่ที่มีมาตัง้แตส่มยัศตวรรษที่ 17 ปัจจบุนัเป็นชมุทางรถรางที่ส  าคญัของเมืองและยงั
เป็นศนูยก์ลางการคา้ของยา่นธุรกิจ ธนาคาร สถาบนัการเงินที่ใหญ่ที่สดุในประเทศ  จากนัน้น าท่านเดินทางเขา้สู่เมืองชาฟฟ์
เฮาเซิน (Schaffhausen) ชมน ้าตกไรน ์(RhineFall) น า้ตกที่ใหญ่ที่สดุในยโุรปสวยงามและตื่นตาตื่นใจ เกิดจาก แม่น า้ไรน์
ทัง้สายไหลผา่นหนา้ผากวา้ง 150 เมตร จึงเป็นน า้ตกขนาดใหญ่ที่สดุในยโุรป 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บา่ย เดินทางต่อสูเ่มืองลูเซิรน์ (Lucerne) เมืองทอ่งเที่ยวยอดนิยมอนัดบัหนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์ที่ถกูหอ้มลอ้มไปดว้ยทะเลสาบ

และขนุเขา จากนัน้พาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนสุรณ์
ร  าลึกถึงการสละชีพอย่างกลา้หาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชาเปล 
(Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น า้รอยส ์(Reuss River) อนังดงามซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณ์
ของเมืองลเูซิรน์ เป็นสะพานไมท้ี่มีหลงัคาที่เก่าแก่ที่สดุในยโุรป สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลงัคาคลมุสะพานมีภาพวาด
ประวตัิศาสตรข์องชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน  
 
 
 
 
 
 
  

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั IBIS STYLES LUZERN CITY หรือเทียบเท่า 

วันที ่3 ลูเซิรน์ – ยอดเขาทติลิส – เบิรน์  

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าทา่นขึน้กระเชา้ลอยฟา้ทนัสมยัระบบใหม่ลา่สดุหมนุ 360 องศา รอบตวัเอง ชมทศันียภาพอนัตระการตาไดร้อบทิศทางตาม

เสน้ทางขึน้สูย่อดเขาทิตลิส (Titlis) เขา้ชมถ า้น า้แข็ง (Ice Grotto)ที่ไมเ่คยละลาย  เชิญเพลดิเพลนิสนกุสนานกบัการเลน่หิมะ
บนลานสกี สดุแสนประทบัใจเป็นอย่างยิ่ง ชมทิวทศันข์องยอดเขาต่างๆ ที่ปกคลมุไปดว้ยหิมะอนัขาวโพลนสรา้งความงดงาม
ใหก้บัขนุเขาเป็นอนัมาก ใหเ้วลาทา่นเดินขา้ม" The TITLIS Cliff Walk "  สะพานแขวนท่ีตัง้อยูส่งูที่สดุของทวีปยโุรป ที่ความสงู 
3,041 เมตรจากระดับน า้ทะเล สะพานมีความยาว 100 เมตร ท่านจะไดช้มทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ อัน
สวยงามแบบกวา้งไกลสดุสายตา (สะพานแขวนอาจจะปิด ในกรณีถา้สภาพอากาศไมเ่อือ้อ านวย) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง  
บา่ย ออกเดินทางสู่กรุงเบิรน์ (Bern) ซึ่งไดร้บัการยกย่องจากองคก์ารยูเนสโกใหเ้ป็นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี ้

เบิรน์ยงัถูกจัดอนัดบัอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สดุของโลกในปี ค.ศ.2010 น าท่านชมบ่อหมีสีน ้าตาล 
(Bear Park) สตัวท์ี่เป็นสญัลกัษณข์องกรุงเบิรน์ น าทา่น  ชมมารก์าสเซ ยา่นเมืองเก่า ปัจจบุนัเต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบตูิค 
เป็นย่านที่ปลอดรถยนต ์จึงเหมาะกับการเดินเที่ยวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี น าท่านลดัเลาะชม ถนนจุงเคอรน์กาสเซ 
ถนนที่มีระดบัสงูสดุของเมืองนี ้ถนนกรมักาสเซ ซึ่งเต็มไปดว้ยรา้นภาพวาดและรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ ชมนาฬิกา
ไซ้ท ์คล็อคเค่นทรัม อาย ุ800 ปี ที่มี “โชว”์ ใหด้ทูกุๆชั่วโมงในการตบีอกเวลาแตล่ะครัง้ น าทา่นแวะถ่ายรูปกบัโบสถ ์Munster 
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สิง่ก่อสรา้งทางศาสนาที่ใหญ่ที่สดุในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ถกูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1421 ประตจูะมีภาพท่ีบรรยายถึงการตดัสนิ
ครัง้สดุทา้ยของพระเจา้    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พกั น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  HOLIDAY INN BERN WESTSIDE หรือเทียบเท่า 

วันที ่4 เบิรน์ – เจนีวา – โลซานน ์– เวเว่ย ์– มองเทรอซ ์– แทซ  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา(Geneva) น าชมเมืองท่ีเป็นศนูยก์ลางการประชมุนานาชาติ เมืองท่ีตัง้องคก์าร

สากลระดบัโลก อาทิ องคก์ารการคา้โลก , กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกับน ้าพุเจทโด (jet 

d'eau) ท่ีฉีดสายน า้พุ่งสงูขึน้ไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวนัอากาศดี) และถ่ายรูปกบั นาฬิกาดอกไม ้
สญัลกัษณท่ี์ส าคญัของเมืองเจนีวา จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองโลซานน ์(Lausanne) น าชมเมืองโลซานน ์
ซึ่งตัง้อยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานนน์บัไดว้่าเป็นเมืองท่ีมีเสน่หโ์ดยธรรมชาติมากท่ีสุดเมือง
หนึ่งของสวิตเซอรแ์ลนด ์มีประวตัิศาสตรอ์นัยาวนานมาตัง้แตศ่ตวรรษท่ี 4 ในสมยัท่ีชาวโรมนัมาตัง้หลกัแหล่ง
อยู่บริเวณริมฝ่ังทะเลสาบท่ีน่ี เมืองโลซานนมี์ความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศนท่ี์สวยงาม และอากาศท่ี
ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเท่ียวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศท่ีน่ี เมืองนีย้ังเป็นเมืองท่ีมี
ความส าคญัส าหรบัชาวไทยเน่ืองจากเป็นเมืองท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จย่า น าท่านชม สวนสาธารณะท่ีมี
รูปป้ันลิง 3 ตวั ปิดหู ปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานท่ีทรงโปรดของในหลวงเม่ือทรงพระเยาว ์และถ่ายรูปกับ 
ศาลาไทย ท่ีรฐับาลไทยสง่ไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน ์

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บา่ย น าเท่ียวเมืองเวเว่ย ์(Vevey) คือเมืองท่ีตัง้อยูใ่นรฐัโว ของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์โดยตวัเมืองตัง้อยูบ่นชายฝ่ัง

ทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ตา่งก็ขนานนามใหเ้มืองเวเว่ย ์เป็น "ไข่มกุแห่งริเวียรา่สวิส"(Pearls of the 
Swiss Riviera) ท่ีแมแ้ต่ศิลปินตลกช่ือดงัแห่งฮอลลีวูด้ “ชาลี แชปลิน” ยงัหลงไหลและไดอ้าศยัอยู่ท่ีเมืองนีใ้น
บัน้ปลายชีวิต เป็นการทดแทน ***) จากนัน้น าทา่นเดินทางสูเ่มืองมองเทรอซ ์(Montreux) เมืองตากอากาศท่ี
ตัง้อยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ไดช่ื้อว่าริเวียรา่ของสวิส ชมความสวยงามของทิวทศัน ์บา้นเรือน ริมทะเลสาบ  น า
ท่านถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (ด้านนอก) (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 ปี สรา้งขึน้บน
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เกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา  ตัง้แต่ยุคโรมนัเรืองอ านาจโดยราชวงศ ์SAVOY  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมือง
แทซ (Tasch) 

ค ่า รบัประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
ที่พกั น าทา่นเขา้สูท่ี่พกั  ELITE หรือเทียบเท่า 

วันที ่5 แทซ – อิสระ ณ เมืองเซอรแ์มต – มิลาน  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
  จากนัน้น าท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพ่ือเดินทางสู่เมือง เซอรแ์มท (Zermatt) เมืองแห่ง

สกีรีสอรท์ ยอดนิยมท่ีไดร้บัความนิยมสูง เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะใน
เมืองไม่ใชน้  า้มันเชือ้เพลิง แต่ใชแ้บตเตอรี่เท่านัน้ และยงัมีฉากหลังของตวัเมืองเป็นยอดเขาแมททอรฮ์อรน์ 
(Matterhorn) ท่ีไดช่ื้อวา่เป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสดุในสวิตเซอรแ์ลนด ์ ให้ท่านอิสระ ณ เมืองเซอรแ์มต 
- โดยมีหัวหน้าทัวรใ์ห้ข้อมูล หรือ ค าแนะน า ค่าใช้จ่ายท้ังหมดเป็นความรับผิดชอบของตัวท่านเอง 
ใหท้่านอิสระเดินเท่ียวชมเมือง หรือ เลือกซือ้ของฝากตามอธัยาศยั หรือจะเลือกขึน้กระเชา้ไฟฟ้าเพ่ือสมัผสักบั
ความงดงามของยอดเขาไคลนแ์มทเทอรฮ์อรน์ (Klien Matterhorn) ท่ีสงูถึง 4,478 เมตร และไดช่ื้อว่าเป็นยอด
เขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสุดของเทือกเขาแอลป์ ช่ืนชมกับทิวทศันท่ี์สวยงาม ณ จุดสูงท่ีสุดบริเวณไคลนแ์มทเทอร์
ฮอรน์ หรือทา่นสามารถเขา้ชมถ า้น า้แข็งท่ีอยูส่งูท่ีสดุในสวิส หรือนั่งรถไฟฟันเฟืองสูส่ถานีรถไฟกรอนเนอรแ์กรต 
(Gornergrat railway) เดินทางสู่จุดชมวิวท่ีท่านจะไดเ้ห็นทศันียภาพท่ีสวยงามของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ท่ี
สวยงาม โดยท่านสามารถเดินเท้าสู่บริเวณทะเลสาบท่ีอยู่สูงจากระดับน า้ทะเล 2 ,757 เมตร โดยบริเวณ
ทะเลสาบนีเ้ป็นเงาสะทอ้นภาพเขาแมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn's reflect) อนัสดุสวยงามยิ่งนัก ( โดยปกติน า้
ในทะเลสาบ จะมากหรือนอ้ยขึน้อยู่กับปริมาณน า้ฝน และ สภาพอากาศ ช่วงเวลาท่ีเดินทางไปชมอยู่ในช่วง
กลางปี (พฤษภาคม – ตลุาคม) ถา้ชว่งฤดหูนาวทะเลสาบจะกลายเป็นน า้แข็ง)  

กลางวนั อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บา่ย จากนัน้เดนิทางสูต่วัเมืองมิลาน (Milan) เมืองท่ีเรียกไดว้า่เป็นเมืองหลวงแหง่แฟชั่นของโลก น าทา่นถ่ายรูปกบั

มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ท่ีสร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ท่ีผสมผสานกัน เป็น
สถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria 

Vittorio Emanuele II) ท่ีนบัว่าเป็นชอปป้ิงมอลลท่ี์สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ท่ีสุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย ์
ของกษัตริยว์ิคเตอร ์เอ็มมานเูอลท่ี 2 ผูร้ิเริ่มการรวมชาติหวัเมืองตา่งๆในอิตาลี และอนสุาวรียข์องศิลปินช่ือดงั
ในยคุเรเนซองสอี์ก 1 ทา่น คือ ลิโอนารโ์ด ดารว์ินซ่ี ท่ีอยูใ่นบรเิวณดา้นหนา้ของโรงละครสกาลา่ 

ค ่า รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
ที่พกั น าทา่นเขา้สูท่ี่พัก HOLIDAY INN MILAN NORD ZARA หรือเทียบเท่า 
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วันที ่6  มิลาน – สนามบิน 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
 ไดเ้วลาอนัสมควรน าเดินทางสู่สนามบิน เพื่อใหท้่านมีเวลาในการท าการคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาในการเลือกซือ้

สนิคา้ในรา้นคา้ปลอดภาษีภายในสนามบิน 
12.40 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสารเที่ยวบินที่ SQ355 

 
 

วันที ่7 สนามบินสิงคโปร ์– กรุงเทพฯ  
07.35 น. เดินทางถึงสนามบินสงิคโปร ์รอเปลีย่นเครือ่ง 
09.30น. ออกเดินทางตอ่สูก่รุงเทพดว้ยเที่ยวบินที่ SQ708  
11.00 น. เดินทางถึง สนามบินสวุรรณภมูิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ   
  

 
 
 
 
 
 
 
 

TITLIS SWISS ALPS 
สวิตเซอรแ์ลนด ์– อิตาลี  

7 วัน 4 คืน 
โดยสายการบนิ SINGAPORE AIRLINES (SQ) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 
พักเดีย่วเพิม่ 

ท่านละ 

4-10 พฤษภาคม 2566 73,900.- 7,900.- 

11-17 พฤษภาคม 2566 73,900.- 7,900.- 

15-21 มิถุนายน 2566 76,900.- 7,900.- 
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22-28 มิถุนายน 2566 76,900.- 7,900.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 
 
 
 
 
 
 

เงือ่นไขการเดนิทางเข้าออกจากประเทศไทย (Update 1 มิถุนายน 2565) 
ผูม้ีสญัชาติไทย 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดินทาง 

1. พาสปอรต์ตวัจรงิ (อายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดือน) 

2. เตรยีมเอกสาร Vaccinated Certificate (ขอ้มลูตรงตามพาสปอรต์) หรอื เอกสาร International Vaccinated Certificate (สามารถ

ลงทะเบียนขอออนไลน ์ไดใ้นแอปพลเิคชนั “หมอพรอ้ม” หรอืวคัซนีพาสปอรต์ *เลม่สเีหลอืง* ที่ออกโดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 

ที่ไดร้บัวคัซีนครบถว้นมาแลว้ 

3. ไมต่อ้งลงทะเบียน Thailand Pass - เดินทางเขา้ประเทศโดยไมต่อ้งกกัตวัและไมต่อ้งตรวจหาเชือ้โควิด-19  

เมื่อเดินทางกลบัมาถึงประเทศไทย 

► เง่ือนไขวคัซีน การเดินทางทอ่งเที่ยวในทวีปยโุรป ในโปรแกรมเขา้ทอ่งเทีย่ว  

แสดงหลกัฐานการไดร้บัวคัซีน ตอ้งไดร้บัการฉีดวคัซีน โดย Moderna, Pfizer or Astra-Zeneca 2 โดส หรอื Johnson & Johnson 2 โดส 

(โดยไดร้บัวคัซีนไมเ่กิน 270 วนั ครอบคลมุวนัเดินทาง)  

 

 

 

เงือ่นไขการให้บริการ 
1.   ช าระเงนิมัดจ าท่านละ 30,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชี ท่ีนั่งจะยืนยนัเมื่อไดร้บัเงินมดัจ าแลว้เทา่นัน้ 
2. สง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี่เดินทาง ที่มีอายกุารใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน  3 วนันบัจากวนั
  จอง หากไมส่ง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ทางบรษัิทขออนญุาติยกเลกิการจองทวัรโ์ดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อไดร้บัการยืนยนัวา่กรุป๊ออกเดินทางได ้ลกูคา้จดัเตรยีมเอกสารใหก้ารขอวีซา่ไดท้นัที 
4. หากท่านที่ตอ้งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูคา้อยู่ตา่งจังหวดั) ใหท้่านติดตอ่เจา้หนา้ที่ก่อนออกบตัรโดยสารทกุครัง้ 
  หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ท่ี ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิไมร่บัผิดชอบ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การยื่นวีซา่ในแตล่ะสถานทตูมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซา่ไมเ่หมือนกนั ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น รายบคุคล (แสดง
  ตน) ทา่นสามารถสอบถามขอ้มลูเพื่อประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองไดจ้ากทางเจา้หนา้ที่ 
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6.  หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไม่สะดวกใน  การเดินทาง
ท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครวัตอ้งใหก้ารดูแลสมาชิกภายในครอบครวัของท่านเอง 
เนื่องจากการเดินทางเป็นหมูค่ณะ หวัหนา้ทวัรม์ีความจ าเป็นตอ้งดแูลคณะทวัรท์ัง้หมด 

อัตราค่าบริการนีร้วม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชัน้ประหยดั ( Economy Class) ที่ระบุวนัเดินทางไปกลบัพรอ้มคณะ (ในกรณีมีความประสงคอ์ยู่ต่อ จะตอ้งไม่เกิน
จ านวนวนั และอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไขของสายการบิน) 

2. คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ตามรายการ 
3. คา่รถโคช้ปรบัอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. คา่หอ้งพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรอืเทียบเทา่ 
5. คา่อาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. คา่เขา้ชมสถานท่ีทอ่งเที่ยวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดินทางรายบคุคล (หากต้องการเงือ่นไขกรมธรรมส์อบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 

คา่ประกนัอบุตัิเหตคุุม้ครองในระหวา่งการเดินทางวงเงินไมเ่กินทา่นละ 1,000,000 บาท  
คา่รกัษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัิเหตวุงเงินไมเ่กินทา่นละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม)์ 
** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัท
ได้ **  

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 

- เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถงึ 85 ปี **   
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 

8.  คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% (เฉพาะคา่บรกิาร) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสอืเดินทาง 
2. คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิเช่น  คา่เครือ่งดื่มที่สั่งพิเศษ, คา่โทรศพัท,์ คา่ซกัรดี, คา่ธรรมเนียมหนงัสอืเดินทาง, คา่น า้หนกัเกินจากทางสาย

การบินก าหนดเกินกวา่ 25 ก.ก., คา่รกัษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดินทางหรอืของมคีา่ที่สญูหาย
ในระหวา่งการเดินทาง เป็นตน้ 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรบัขึน้ราคา 
4. คา่บรกิารยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ทา่นจะตอ้งดแูลกระเป๋าและทรพัยส์นิดว้ยตวัทา่นเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซา่ประเทศเสวิตเซอรแ์ลนดร์วมคา่บรกิารยื่นวีซา่ (7,200.-บาท)  
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน  (10 ยโูร/ตอ่ทา่น)  
7. คา่ทิปมคัคเุทศกจ์ากเมืองไทย (21 ยโูร/ตอ่ทา่น) 

 

เงือ่นไขการช าระค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวรส่์วนทีเ่หลือ 30 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายทีเ่กิดขึน้จริง 
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ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารยืน่วีซ่าและการยืน่วีซ่า 

1. การพิจารณาวีซา่เป็นดลุยพินิจของสถานทตู มิใช่บริษัททวัร ์การเตรยีมเอกสารที่ดีและถกูตอ้งจะช่วยใหก้ารพิจารณา ของสถานทตู
ง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดตอ้งใชพ้าสปอรต์เดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านตอ้งแจ้งใหท้างบริษัทฯ ทราบ
ล่วงหนา้เพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใชเ้วลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนขา้งนานและอาจไม่สามรถดึงเลม่
ออกมาระหวา่งการพิจารณาอนมุตัิวีซา่ได ้ 

3. ส าหรบัผูเ้ดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะตอ้งด าเนินเรื่องการขอวีซ่าดว้ยตนเองในประเทศที่ตนพ านกัหรือศึกษาอยู่
เทา่นัน้ 

4. หนงัสอืเดินทางตอ้งมีอายไุมต่  ่ากวา่ 6 เดือน โดยนบัวนัเริม่เดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแลว้ต ่ากวา่ 6 เดือน ผูเ้ดินทางตอ้งไปยืน่
ค ารอ้งขอท าหนงัสอืเดินทางเลม่ใหม ่และกรุณาเตรยีมหนงัสอืเดนิทางเลม่เกา่ ใหก้บัทางบรษัิทดว้ย เนื่องจากประวตัิการเดนิทางของ
ทา่นจะเป็นประโยชนอ์ยา่งยิ่งในการยื่นค ารอ้งขอวีซา่ และจ านวนหนา้หนงัสอืเดินทาง ตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัติดวีซา่ไมต่  ่ากวา่ 3 หนา้  

5. ท่านที่ใสป่กหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทางนัน้ๆ และพาสปอรต์ 
ถือเป็นหนงัสอืของทางราชการ ตอ้งไมม่ีรอยฉีกขาด หรอื การขีดเขียน หรอื แตง่เติมใดๆ ในเลม่ 

 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและที่น่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดส้  ารองที่นั่งพรอ้มช าระเงินมดัจ าค่าตั๋วเครื่องบินแลว้  หากท่านยกเลิกทวัร ์ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุด ทางบริษัทขอสงวน
สทิธ์ิการเรยีกเก็บคา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบิน ซึง่มีคา่ใชจ้่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลว้แตส่ายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครือ่งบินท าการออกแลว้ แตท่า่นไมส่ามารถออกเดินทางได ้ทางบรษัิทขอสงวนสทิธ์ิเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึน้จรงิ และ
รอ Refund จากทางสายการบิน ใชเ้วลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอยา่งนอ้ย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบ่รเิวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผูท้ี่จะนั่งตอ้งมีคณุสมบตัิตรงตามที่สายการบินก าหนด เช่น ตอ้งเป็นผู้
ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผูอ้ื่นไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได ้(น า้หนัก
ประมาณ 20 กิโลกรมั) ไม่ใช่ผูท้ี่มีปัญหาทางดา้นสขุภาพและรา่งกาย และอ านาจในการใหท้ี่นั่ง Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจา้หนา้ที่
เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทา่นัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจง้ยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง   คืนคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
2. แจง้ยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 10,000 บาท  
3. แจง้ยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง   เก็บคา่ใชจ้่าย ทา่นละ 20,000 บาท 
4. แจง้ยกเลกินอ้ยกวา่ 15 วนัก่อนเดินทาง   ทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใชจ้่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบตาม

จ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (20ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผูเ้ดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกนั
บรษัิทตอ้งน าไปช าระคา่เสยีหายตา่งๆที่เกิดจากการยกเลกิของทา่น  
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6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได  ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บริษัทฯจะท าการเลื่อนการเดินทางของ
ท่าน  ไปยงัคณะต่อไปแตท่ัง้นีท้่านจะตอ้งเสียคา่ใชจ้่ายที่ไมส่ามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตั๋ว และค่าธรรมเนียมวี
ซา่ตามที่ สถานทตูฯ เรยีกเก็บ  

7. กรณียืน่วีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัร ์
     หรอืมดัจ ามาแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใชจ้่ายที่เกิดขึน้จรงิ เช่น คา่วีซา่และคา่บรกิารยื่นวีซา่ /   
     คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบินหรอืคา่ตั๋วเครือ่งบิน (กรณีออกตั๋วเครือ่งบินแลว้)   คา่สว่นตา่งในกรณีที่กรุป๊ออก 
     เดินทางไมค่รบตามจ านวน  
8. กรณีวีซา่ผา่นแลว้ แจง้ยกเลกิก่อนหรอืหลงัออกตั๋วโดยสาร บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการ  ไมค่ืนคา่ทวัร ์
      ทัง้หมด 
9. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรอืการหา้มของเจา้หนา้ที่ ไมว่า่ 
      เหตผุลใดๆ ตามทางบรษัิทของสงวนสทิธ์ิในการ ไม่คืนค่าทัวรท์ั้งหมด 
 

ข้อมูลเพิม่เตมิเร่ืองโรงแรมทีพั่ก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมแตกตา่งกนั จึงอาจท าใหห้อ้งพกัแบบหอ้งเดี่ยว (Single) ,หอ้งคู ่(Twin/Double) และ

หอ้งพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 
ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมม่ีเครือ่งปรบัอากาศเนื่องจากอยูใ่นแถบท่ีมีอณุหภมูิต  ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลใหค้า่โรงแรมสงูขึน้มากและหอ้งพกัในเมืองเต็ม  
      บรษัิทฯขอสงวนสทิธ์ิในการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมืองเพ่ือใหเ้กิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building หอ้งที่เป็นหอ้งเดี่ยวอาจเป็นหอ้งที่มีขนาดกะทดัรตั  
      และไมม่ีอา่งอาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และหอ้งแตล่ะหอ้งอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 
 
 

เอกสำรประกอบกำรขอวซีำ่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลำท ำกำรอนมุตัวิซีำ่นบัจำกวนัยืน่ประมำณ 15 วนัท ำกำร หรอืมำกกวำ่น ัน้ ข ึน้อยูก่บั

ดลุยพนิจิของสถำนทตู 

ยืน่วซีำ่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีำ่ VFS Global (จำมจรุสีแควร)์ 

ในระหวำ่งยืน่วซีำ่เขำ้สถำนทตูแลว้ ไมส่ำมำรถดงึเลม่ออกมำกอ่นได ้

**หำกทำ่นเคยโดนปฏเิสธกำรขอวซีำ่มำกอ่น กรณุำแจง้เจำ้หนำ้ทีท่วัรใ์หร้บัทรำบต ัง้แตท่ ีท่ำ่นท ำกำร

จองทวัรเ์ขำ้มำ เพือ่ท ำกำรแกไ้ขในกำรขอวซีำ่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หำกทำ่นไมแ่จง้ใหท้รำบ อำจจะมี

ผลเสยีตอ่กำรขอวซีำ่ของทำ่นในคร ัง้นี*้* 

**ลกูคำ้กรณุำอยำ่ยดึตดิกบักำรยืน่ขอวซีำ่ในอดตี 
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เพรำะสถำนทตูมกีำรเปลีย่นแปลงกฎและเอกสำรกำรยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทำงประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

 

***ในกรณีทีถ่อืพำสปอรต์ สญัชำตไิทย แตพ่ ำนกัอยูต่ำ่งประเทศ, ท ำงำนอยูต่ำ่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษำศกึษำอยู่ต่ำงประเทศ กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ทีข่องทำงบรษิทัใหท้รำบทนัท ี

เพรำะกำรยืน่ขอวซี่ำจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก ำหนดของทำงสถำนทูตตอ้งกำรเพิม่เตมิ และ บำง

สถำนทูตอำจไมส่ำมำรถยืน่ขอวซี่ำในประเทศไทยได ้ขอ้ก ำหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทำงทีถ่อื

พำสปอรต์ตำ่งชำตดิว้ย*** 

 

2. รปูถำ่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4 CM. จ านวน 2 ใบ 

***ควำมยำวใบหนำ้ตอ้งมเีนือ้ทีใ่นรปูถำ่ย 70-80% ของพืน้ที ่พืน้หลงัสขีำวเทำ่น ัน้ ถำ่ยไมเ่กนิ 

6 เดอืน รวบผมใหเ้ห็นหู เห็นค ิว้ หำ้มสวมแวน่ตำหรอืเครือ่งประดบั หำ้มใสค่อนแทคเลนส ์รปูไม่

เลอะหมกึและไมม่รีอ่งรอยช ำรดุ *** 

 

 

3. หลกัฐำนกำรท ำงำน   

- เจำ้ของกจิกำร หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิกำรไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญาเชา่ที ่

โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 
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- เป็นพนกังำน หนังสอืรับรองการท างานจากบรษัิทฯระบตุ าแหน่ง,เงนิเดอืน,วันเริม่ท างาน,วนัทีล่าพัก

รอ้น 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษำ ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT MAY 

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 

 

4. หลกัฐำนกำรเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทำงออกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดำของ

ธนำคำรท ัว่ไป ยอ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกับมตีราประทับจากธนาคาร 

ทางสถานทตูจะไมรั่บ Bank Statement ทีป่ริน้เองจาก Internet (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญชโีดย

การฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วนั แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วนันับจากวนัยืน่วซีา่) 

- กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 

เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกับมตีราประกับจากธนาคาร อัพเดทไมเ่กนิ 15 วนันับจากวนั

ยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) และตอ้งมหีนา้ Passport ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย พรอ้มหนังสอืชีแ้จง

ออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- กรณีผูเ้ดนิทำงไมไ่ดอ้อกคำ่ใชจ้ำ่ยเอง แตบ่รษิทัออกคำ่ใชจ้ำ่ยให ้ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ 

บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 3 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ พรอ้มกับมตีราประกับจากธนาคาร 

อัพเดทไมเ่กนิ 15 วนันับจากวนัยืน่วซีา่ (ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย) หรอื หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank 

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

พรอ้มหนังสอืชีแ้จงออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 ไม่

สามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 
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**สถำนทตูไมร่บัพจิำรณำ Bank Statement ทีป่ร ิน้จำกอนิเตอรเ์น็ต หรอื Bank 

Statement ทีอ่อกจำกธนำคำรแตไ่มม่ตีรำประทบั , บญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรำยวนั 

 พนัธบตัร ตรำสำรหนี ้กองทนุ และสลำกออมสนิ** 

5. เอกสำรสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอำยไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทำงไปตำ่งประเทศพรอ้มบดิำ มำรดำ  

- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับบดิา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำ จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคดั

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หำกเด็กไมไ่ดเ้ดนิทำงพรอ้มกบับดิำและมำรดำ ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหยำ่รำ้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

- *** ในวนัยืน่วซีำ่กรณุำถอืเอกสำรตวัจรงิตำ่งๆ เชน่ ทะเบยีนพำณิชย ์DBD สตูบิตัร ใบเปลีย่น

ชือ่-สกลุ เป็นตน้ พรอ้มสมดุบญัชอีพัเดทไมเ่กนิ 15 วนักอ่นยืน่วซีำ่ *** 

                                                                               

เอกสำรยืน่วซีำ่อำจมกีำรปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิได้

ทกุเวลำ หำกทำงสถำนทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 
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แบบฟอรม์ส ำหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีำ่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

**หำกทำ่นเคยโดนปฏเิสธกำรขอวซีำ่มำกอ่น กรณุำแจง้เจำ้หนำ้ทีท่วัรใ์หร้บัทรำบต ัง้แตท่ ีท่ำ่นท ำกำร

จองทวัรเ์ขำ้มำ เพือ่ท ำกำรแกไ้ขในกำรขอวซีำ่ในคร ัง้นี ้มฉิะน ัน้หำกทำ่นไมแ่จง้ใหท้รำบ อำจจะมี

ผลเสยีตอ่กำรขอวซีำ่ของทำ่นในคร ัง้นี*้* 

(กรณุำกรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตำมควำมเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจำกจะมผีลตอ่กำรพจิำรณำวซีำ่ของทำ่น) 

 

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

 

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

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

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

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

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

……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….…… 
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14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 5 ปีทีผ่า่นมา 

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

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี้ 

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

 

**กรณีลกูคำ้เคยมวีซีำ่เชงเกน้ รบกวนทำ่นถำ่ยส ำเนำหนำ้วซีำ่เชงเกน้ตวัลำ่สดุแนบมำดว้ย** 

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)ุ     

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

หมำยเหต ุ กำรอนมุตัวิซีำ่เป็นดลุพนิจิของทำงสถำนทตู ทำงบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลำงและคอยบรกิำรอ ำนวยควำมสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทำงเทำ่น ัน้ 
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                                                              หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 

 สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
 จองทัวรผ์่าน FB inbox ก็ได้เช่นกนั -> http://m.me/unithaitrip 
 หรือโทร 02-234-5936 
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