
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มิลาน | เซอร์แมท | กลาเซียร์ 3000 | โลซานน์  

อนิเทอร์ลาเคน | เมืองซุก | ยอดเขาริกิ | ลเูซร์ิน 

 
 

  

 

 

 

  

 

 ดาวหลงฟ้า ภผูา กลาเซียร์ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์    

7 DAYS 4 NIGHTS  
เดนิทาง กุมภาพันธ์ – กรกฎาคม 63 

ราคาแนะน าเพียง  45,900.- 
 เส้นทางการเดนิทาง 

วนัท่ี 1. กรุงเทพฯ 

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

วนัท่ี 3. แทซ – กลาเซียร์ 3000 - เจนีวา – โลซานน์ 
วนัท่ี 4. โลซานน์ – มองเทรอซ์ – เวเวย์่ – อินเทอร์ลาเคน - ซกุ 

วนัท่ี 5. ซกุ – นัง่รถไฟไต่เขาริกิ- ลเูซร์ิน – มิลาน  

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

วนัท่ี 7. ดไูบ – กรุงเทพ ฯ  



 

 

 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
18.00 น. 

 
20.35 น. 

 

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอ

มิเรตส์ เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
ออกเดินทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK373 
** คณะเดินทางตัง้แต่วนัท่ี 01 เมษายน 63 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 21.05 น. และถงึดไูบ เวลา 00.50 น. ** 
** คณะเดินทางตัง้แต่วนัท่ี 02 มิถนุายน 63 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 21.25 น. และถงึดไูบ เวลา 00.50 น. ** 
 

วันที่ 2 ดูไบ - มิลาน - เซอร์แมท - ยอดเขากรอนเนอร์แกรต – แทซ 
00.50 น. เดินทางถงึ สนามบนิดไูบ แวะรอเปลีย่นเคร่ือง 
03.45 น. ออกเดินทางสูเ่มืองมิลาน โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK101 

** คณะเดินทางตัง้แต่วนัท่ี 01 เมษายน 63 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 03.35 น. และถงึดไูบ เวลา 08.15 น. ** 
07.45 น. ถึงสนามบินมิลาโนมัลเปนซา เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะ

เปลีย่นเป็น 6 ชัว่โมงในวนัท่ี 27 ตลุาคม 2562) น าท่านสูเ่มืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยม
ที่ได้รับความนิยมสงู เนื่องจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น า้มันเชือ้เพลงิ 
แต่ใช้แบตเตอร่ีเท่านัน้ และยังมีฉากหลงัของตัวเมืองเป็นยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่ได้ชื่อว่าเป็น
ยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สดุในสวิส จากนัน้น าท่านสู่เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยมที่
ได้รับความนิยมสงู เน่ืองจากเป็นเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น า้มนัเชือ้เพลิง แต่
ใช้แบตเตอร่ีเท่านัน้ และยังมีฉากหลงัของตัวเมืองเป็นยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่ได้ชื่อว่าเป็นยอด
เขาที่มีรูปทรงสวยที่สดุในสวิส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กลางวัน 

 
รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 



 

 

บ่าย อิสระมีหวัหน้าทวัร์ให้ข้อมูล หรือ ค าแนะน า ค่าใช้จ่ายทัง้หมดเป็นความรับผิดชอบของตวัท่านเอง  
ให้ท่านอิสระเดินเที่ยวชมเมือง หรือ เลอืกซือ้ของฝากตามอธัยาศยั  
หรือ เลือกซือ้ตั๋วขึน้กระเช้าไฟฟ้าเพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klein 

Matterhorn) ที่สงูถงึ 4,478 เมตร และได้ชื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สดุของเทือกเขาแอลป์ ชื่นชมกับทิวทศัน์
ที่สวยงาม ณ จดุสงูที่สดุบริเวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น เข้าชมถ า้น า้แขง็ที่อยู่สงูที่สดุในสวิส (ราคา 100 CHF ) 
หรือ นั่งรถไฟฟันเฟืองสู่สถานีรถไฟกรอนเนอร์แกรต (Gornergrat railway) ท าท่านเดินทางสู่จดุชมวิวที่ท่าน
จะได้เห็นทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น ที่สวยงาม น าท่านเดินเท้าสู่บริเวณทะเลสาบที่อยู่สูง
จากระดับน า้ทะเล 2,757 เมตร โดยบริเวณทะเลสาบนีเ้ป็นเงาสะท้อนภาพเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn's 

reflect) อนัสดุสวยงามยิ่งนกั ( โดยปกติน า้ในทะเลสาบ จะมากหรือน้อยขึน้อยู่กบัปริมาณน า้ฝน และ สภาพอากาศ 
ช่วงเวลาที่เดินทางไปชมอยู่ในช่วงกลางปี (พฤษภาคม – ตุลาคม) ถ้าช่วงฤดูหนาวทะเลสาบจะกลายเป็นน า้แข็ง) 
(ราคา 80-100 CHF ) 
จากนัน้น าท่านเดินทางสูเ่มือง Tasch 

ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอธัยาศยั 
ที่พกั น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พกั ELITE หรือเทยีบเท่า  

 

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

 น าท่านเดินทางสูเ่มืองโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมืองที่ตัง้ของสถานีกระเช้าไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่จผุู้ โดยสารได้
ถงึ 125 คน น าท่านขึน้กระเช้ายักษ์ ขึน้สู่เขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) น าท่านเดินข้าม" The Peak Walk 
by Tissot"  สะพานแขวนที่มีความยาว 107 เมตร ข้ามหน้าผาที่ระดบัความสงู 3,000 เมตร ท่านจะได้ชมทศันียภาพ
ที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ อนัสวยงามแบบกว้างไกลสดุสายตา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมืองบนยอดเขา (ชีสฟองดว์ู, Cheese Fondue)  
บ่าย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองเจนีวา(Geneva) น าชมเมืองที่เป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ เมืองที่ตัง้

องค์การสากลระดับโลก อาทิ องค์การการค้าโลก , กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกับน า้พุเจทโด (jet 

d'eau) ท่ีฉีดสายน า้พุ่งสูงขึน้ไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวันอากาศดี) และถ่ายรูปกับ นาฬิกาดอกไม้ 
สญัลกัษณ์ที่ส าคัญของเมืองเจนีวา จากนัน้น าท่านเดินทางสู่เมืองโลซานน์ (Lausanne) น าชมเมืองโลซานน์ ซึ่ง
ตัง้อยู่ตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นับได้ว่าเป็นเมืองที่มีเสน่ห์โดยธรรมชาติมากที่สดุเมืองหนึ่งของ
สวิตเซอร์แลนด์ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานมาตัง้แต่ศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมนัมาตัง้หลกัแหล่งอยู่บริเวณริม
ฝ่ังทะเลสาบที่นี่ เมืองโลซานน์มีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศน์ที่สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึง
ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาพักผ่อนตากอากาศที่นี่ เมืองนีย้ังเป็นเมืองที่มีความส าคัญส าหรับชาวไทย
เน่ืองจากเป็นเมืองที่เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จย่า น าท่านชม สวนสาธารณะที่มีรูปปัน้ลิง 3 ตวั ปิดห ูปิดปาก ปิด



 

 

ตา อันเป็นสถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว์ และถ่ายรูปกับ ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยส่งไปตัง้ใน
สวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 
ที่พกั น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พกั HOTEL AGORA SWISS NIGHT by FASSBIND หรือเทยีบเท่า 

 

วันที่ 4 โลซานน์ – มองเทรอซ์ – เวเว่ย์ – อินเทอร์ลาเคน - ซุก 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองมองเทรอซ์ (Montreux) เมืองตากอากาศที่ตัง้อยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ชื่อว่าริเวียร่าของ
สวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน์ บ้านเรือน ริมทะเลสาบ  น าท่านถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง (ด้านนอก) 
(Chillon castle) ปราสาทโบราณอายกุว่า 800 ปี สร้างขึน้บนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา  ตัง้แต่ยคุโรมนัเรืองอ านาจ
โดยราชวงศ์ SAVOY  น าเที่ยวเมืองเวเว่ย์ (Vevey) คือเมืองที่ตัง้อยู่ในรัฐโว ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยตัว
เมืองตัง้อยู่บนชายฝ่ังทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ต่างก็ขนานนามให้เมืองเวเว่ย์ เป็น "ไข่มกุแห่งริเวียร่าสวิส"
(Pearls of the Swiss Riviera) ที่แม้แต่ศิลปินตลกชื่อดงัแห่งฮอลลีวู้ด “ชาลี แชปลิน” ยังหลงใหลและได้อาศยัอยู่ที่
เมืองนีใ้นบัน้ปลายชีวิต เป็นการทดแทน ***)  

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองอินเทอร์ลาเคน (Interlaken) เป็นเมืองที่ตัง้อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) 

และทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz)  อันเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ และ มีความส าคัญประหนึ่งเมืองหลวง
ของแบร์นเนอร์โอเบอลนัด์ มีภาพของยอดเขาจุงเฟราเป็นฉากหลัง มีเวลาให้ท่านเดินเล่นชมเมืองที่น่ารักแห่งนี  ้
จากนัน้น าท่านเดินทางต่อสูเ่มืองซุก (Zug) เมืองเลก็ๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกบัเทพนิยายตัง้อยู่ทางภาคกลาง
ตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทศันียภาพแล้ว เมืองนีย้งัมีอัตราการเก็บภาษีที่ค่อนข้างต ่าจงึ
ถือเป็นท่ีตากอากาศที่นิยมของเหลา่เศรษฐี คนดงัส าคญัระดบัโลกมากมายมาเยือน ท่านอาจจะเห็นซูเปอร์คาร์จอด
เรียงรายอยู่ 2 ข้างทาง จนเป็นเร่ืองธรรมดาไปเลย น าท่านชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) แลนด์
มาร์กที่ส าคญัแห่งหนึง่ของเมือง ด้วยความสงูของหอถึง 52 เมตรและความโดดเด่น ของหลงัคาซึ่งเป็นสนี า้เงินขาว
โดนเด่นตดักับสหีลงัคาสีน า้ตาลของบ้านเมืองสวยงามอย่างยิ่ง น าท่านเข้าชมร้านท าทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป 
(The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปิดท าการตัง้แต่สมยัศตวรรษที่ 16 ภายใน



 

 

ตัวอาคารมีการตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยจักรวรรดิดินโปเลียน มีซุ้มประตูและเสาโรมัน มีรูปปัน้และ
จิตรกรรมฝาผนัง ด้วยการวาดลายหินอ่อนด้วยมือ ในปี 1971 ได้เปิดร้านนีเ้ป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะล า้ค่าและ
เคร่ืองประดับหายาก และบางชิน้มีเพียงชิน้เดียวในโลก มีเวลาให้ท่านเดินชื่นชมอาคาร งานศิลปะล า้ค่าและ
เคร่ืองประดับหายากแล้ว ในส่วนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาชัน้น าระดับโลกให้ท่านเลือกซือ้เลือกชมอาทิ 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 
ที่พกั น าท่านเดนิทางเข้าสู่ที่พกั SWISS EVER ZUG SWISS HOTEL หรือเทยีบเท่า 

 

วันที่ 5 ซุก – น่ังรถไฟไต่เขาริกิ- ลูเซิร์น – มิลาน  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านน่ังรถไฟไต่เขาริกิ (Rigi) ที่ถือได้ว่าเป็นรถไฟไต่เขาที่เก่าแก่ที่สดุในยโุรป และยังเป็นอันดับ 2 รอง
จากยอดเขาวอชิงตนั ในมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์ ในสหรัฐอเมริกา ความสงูจากระดบัน า้ทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ 
(Rigi Kulm) นีม้ีที่มาจากค าว่า Mons Regina แปลได้ว่า ราชินิแห่งภูเขา (Queen of the mountains) เพราะ
สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของยอดเขา อื่นๆ ได้รอบ 360 องศา ชมวิวแบบพาโนรามาโอบล้อมด้วยธรรมชาติของ
ทะเลสาบ Luzern และ Zug  เดินทางสู่เมืองลูเซิ ร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของ
สวิตเซอร์แลนด์ ที่ถกูห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและขนุเขา 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย จากนัน้พาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์

ร าลกึถงึการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝร่ังเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชมสะพานไม้ชา
เปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น า้รอยส์ (Reuss River) อันงดงามซึ่งเป็น
เหมือนสญัลกัษณ์ของเมืองลเูซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลงัคาที่เก่าแก่ที่สดุในยุโรป สร้างขึน้เมื่อปี ค.ศ.1333 โดยใต้
หลงัคาคลมุสะพานมีภาพวาดประวติัศาสตร์ของชาวสวิสตลอดแนวสะพาน 



 

 

 
 

ค ่า 
น าทา่นข้ามพรมแดนสวิตเซอร์แลนด์ – อิตาล ี
รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารจีน 

ที่พัก น าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HOLIDAY INN MILAN - ASSAGO หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 6 มิลาน - เบอร์กาโม - Fox Town Outlet -สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้น าท่านเดินทางสูเ่มืองเบอร์กาโม (Bergamo) อีกหนึง่เมืองส าคญัของอิตาลีตอนเหนือ ได้ขึน้ทะเบยีนเป็น
เมืองมรดกโลกโดยยูเนสโก (UNESCO World Heritage Site) ด้วยความสวยงามของเมืองท าให้มีนกัท่องเที่ยว
มาเยือนเป็นอนัดับสองรองจากมิลาน โดยเมืองนีแ้บ่งเป็น เมืองใหม่ด้านล่าง ซิตต้า บาซซ่า (Citta Bassa หรือ 

Lower Town) จุดศูนย์รวมการเงิน การค้า ของเมือง น าท่านขึน้สู่เมืองเก่าด้านบนที่ตัง้อยู่บนเนินเขาซิตต้า 
อัลต้า (Citta Alta หรือ Upper Town) เป็นเมืองเก่าที่เต็มเป่ียมไปด้วยมนต์เสน่ห์ ตัวเมืองโอบล้อมด้วยก าแพง
เมืองที่ปอ้งกนัการรุกรานจากข้าศกึในอดีต น าท่านเข้าสู่จตุัรัสกลางเมือง Pizza Vecchia รายล้อมไปด้วยอาคารที่
ส าคัญและสวยงามมากมาย มีน า้พุตัง้อยู่ใจกลางจตัุรัส ถ่ายรูปกับอาคารเทศบาล Campanone Torre Civica ,
ถ่ายรูปกับมหาวิหาร Cattedrale di Bergamo e Battistero เข้าชมหอบัพติศมาของมหาวิหาร Santa Maria 
Maggiore Basilica วิหารประจ าเมืองที่สวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายในที่ตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม ทัง้ภาพวาด
เหล่าเทพต่างๆ (วันอาทิตย์ และ วันที่มีพิธีกรรมทางศาสนา จะไม่สามารถเข้าชมด้านในได้ จะเป็นการถ่ายรูปด้าน
นองแทนเท่านัน้ ) 
น าท่านเดินทางกลบัสู่เมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกได้ว่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชัน่ของโลก น าท่านถ่ายรูปด้าน
นอกกับมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่ผสมผสานกัน เป็น
สถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ชมแกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio 

Emanuele II) ที่นับว่าเป็นชอปปิง้มอลล์ที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สดุในเมืองมิลาน อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิค



 

 

เตอร์ เอ็มมานเูอลที่ 2 ผู้ ริเร่ิมการรวมชาติหวัเมืองต่างๆในอิตาล ีและอนสุาวรีย์ของศิลปินชื่อดงัในยคุเรเนซองส์อีก 1 
ท่าน คือ ลโิอนาร์โด ดาร์วินซี่ ที่อยู่ในบริเวณด้านหน้าของโรงละครสกาลา่ มีเวลาให้ท่านเลอืกซือ้สนิค้าแฟชัน่ชัน้น า
จากทัว่ทกุมมุโลก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 

บ่าย น าท่านเดินทางสูฟ๊่อกซ์ทาวน์ เอ้าท์เลท (Fox town outlet) ตัง้อยู่ทางใต้ของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เป็นเอ๊าท์
เลทใหญ่ซึง่เป็นศูนย์รวมร้านค้ากว่า 160 ร้าน เช่น แว่นตา ผลติภณัฑ์เคร่ืองหนัง รองเท้า กระเป๋า อปุกรณ์กีฬา 
แฟชัน่แบรนด์แนมชื่อดงัอาทิ เช่น 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 และอื่น ๆ อีกมากมาย 

18.00 น. เดินทางสูส่นามบินมิลาน ประเทศอิตาลี เพื่อให้ท่านมีเวลาท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช๊อปปิง้สินค้า
ปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบนิ 

21.35 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 92 

**คณะเดินทางตัง้แต่วนัท่ี 25 มี.ค.63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 22.20 น. และถึงดไูบเวลา 06.25 น.** 
 

วันที่ 7 ดูไบ – กรุงเทพฯ 
06.50 น. 
09.30 น. 

เดินทางถงึสนามบนิดไูบ เพื่อรอเปลีย่นเคร่ือง 
ออกเดินทางสูส่นามบนิสวุรรณภมูิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372 
**คณะเดินทางตัง้แต่วนัท่ี 25 มีนาคม 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 09.40 น. และถงึกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น.** 
**คณะเดินทางตัง้แต่วันที่ 27 พฤษภาคม 63 เป็นต้นไป ออกเดินทางเวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.15 
น.** 

18.40 น. เดินทางกลบัถงึกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ 
******************************************************************************************************* 
 



 

 

 
 
 

ราคาแนะน าเพยีง  
ดาวหลงฟ้า ภผูา กลาเซียร์ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์  

7 วัน 4 คืน  โดยสายการบนิเอมิเรตส์ [EK] 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน 

ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยว
เพิ่ม 

ท่านละ 
04 – 10 ก.พ. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 27,100.- 6,900.- 

11 – 17 มี.ค. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 27,100.- 6,900.- 

18 – 24 มี.ค. 63 45,900.- 45,900.- 45,900.- 27,100.- 6,900.- 

01 – 07 เม.ย. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 30,100.- 7,900.- 

09 – 15 เม.ย. 63 52,900.- 52,900.- 52,900.- 29,100.- 7,900.- 

12 – 18 เม.ย. 63 55,900.- 55,900.- 55,900.- 32,100.- 7,900.- 

26 เม.ย.-02 พ.ค. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 30,100.- 7,900.- 

01 – 07 พ.ค. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 30,100.- 7,900.- 

06 – 12 พ.ค. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 30,100.- 7,900.- 

20 – 26 พ.ค. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 30,100.- 7,900.- 

27 พ.ค.-02 มิ.ย. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 30,100.- 7,900.- 

02 – 08 มิ.ย. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 30,100.- 7,900.- 

24 – 30 มิ.ย. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 30,100.- 7,900.- 

01 – 07 ก.ค. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 30,100.- 7,900.- 

22 – 28 ก.ค. 63 48,900.- 48,900.- 48,900.- 30,100.- 7,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 



 

 

2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน เพ่ือท าการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน 3 
วนันบัจากวนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตั ิ

3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าท่ี ก่อนออก

บตัรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดขึน้ 

5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดแูลพเิศษ นัง่รถเขน็ (Wheelchair), เดก็, ผู้สงูอาย,ุ มีโรคประจ าตวั หรือไมส่ะดวก
ในการเดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิก
ภายในครอบครัวของท่านเอง เน่ืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจ าเป็นต้องดูแลคณะทัวร์
ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ตอ่ จะต้องไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเตมิกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวัยวะจากอุบัตเิหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 



 

 

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิเช่น  ค่าเคร่ืองดื่มท่ีสัง่พิเศษ, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า
น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, คา่กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ผู้ ย่ืนวีซ่าต้องช าระเงินตรงกับศนูย์ย่ืนวีซ่าในวนัย่ืน เป็นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  (21 สวติฟรังก์) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (21 สวติฟรังก์) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พจิารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบลว่งหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใช้เวลาในการพจิารณาวีซ่าท่ีค่อนข้าง
นานและอาจไมส่ามรถดงึเลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ีตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดนิทางต้องมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดนิทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากวา่ 6 เดือน 
ผู้ เดินทางต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง
บริษัทด้วย เน่ืองจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสือเดนิทาง ต้องเหลือวา่งส าหรับตดิวีซ่าไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ใน
เลม่ 

 
 
 
 
 



 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมดัจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบนิและช่วงเวลาเดนิทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามท่ีเกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคณุสมบตัิตรงตามท่ีสายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบนิ ตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดนิทาง 
1. แจ้งยกเลกิ 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดนิทาง คืนคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลกิภายใน 30-44 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลกิภายใน 16-29 วนัก่อนเดนิทาง เก็บคา่ใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลกิน้อยกวา่ 15 วนัก่อนเดนิทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธ์ิ เก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ

ตามจ านวนท่ี บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอ่ืนท่ี
เดนิทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซ่าและคา่บริการย่ืนวีซ่า / คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ หรือคา่
ตัว๋เคร่ืองบนิ (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไม่ว่าเหตผุลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเด่ียว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ่า 



 

 

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชุมนานาชาต ิ (Trade air) เป็นผลให้คา่โรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเตม็ บริษัทฯขอ
สงวนสทิธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทัดรัตและไม่
มีอ่างอาบน า้ ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 
 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่ประมาณ 7 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด  

เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้

**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทูตมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลบั  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ หรอื

นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี

เพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีง ือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บาง

สถานทูตอาจไม่สามารถยืน่ขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้ก าหนดนีร้วมไปถงึผูเ้ดนิทางทีถ่อื

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

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



 

 

***ใบหนา้สูง2.5- 3 CM.ขึน้อยูก่บัลกัษณะใบหนา้ของแตล่ะบุคคล  พืน้หลงัขาวเทา่น ัน้ ถา่ยไม่

เกนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นหู เห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารดุ*** 

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, วันเริม่ท างาน, วันลา 

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

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรบัรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

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

CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ัว่ไป ยอ้นหลงั 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเทา่นัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบญัช ีโดยการฝาก

หรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วันหรอือยูใ่นเดอืนทีย่ืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  



 

 

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกับพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ญัชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

**สถานทูตไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทุน และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักัด (โดยบดิาจะตอ้งคัด

หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกับมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกันกบัเด็ก จากอ าเภอตน้สงักัด พรอ้มแนบ

ส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย

ใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายุต า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดทุ้กเวลา 

หากทางสถานทูตแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์



 

 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทุกขอ้   

เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

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

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

3. ชือ่ตัว [ภาษาองักฤษ]………………………………………………………………………………………… 

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

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

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 (ตอ้งระบุ)............................................................................................ 



 

 

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

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศัพท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยูข่อง

สถาบันศกึษา  

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้ับในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่.........................ถงึวันที.่........................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี ้

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวุันที ่หากทราบ)................................................ 

**กรณีลูกคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกให(้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 ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้ส ิน้ 

ท ัง้น ีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


