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ROMANTIC SWISS ALPS 

สวติเซอร์แลนด์ 7 วัน 4 คืน 

 
 

ราคาแนะน าเพียง 56,900 .- 
เดนิทาง มีนาคม – กรกฎาคม 63 

โลซานน์ | กลาเซียร์ 3000 | เซอร์แมท | อินเทอร์ลาเคน | ยอดเขาจุงเฟรา | ลเูซิร์น  
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ 
22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิเอ

มิเรตส์ โดยมีเจ้าหน้าท่ีคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ - ดูไบ – ซูริค – ลูเซิร์น 
01.05 น. ออกเดินทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 385 

***คณะเดินทางตัง้แต่วันที่ 02 เม.ย. – 26 พ.ค. 63 ออกเดินทาง เวลา 01.15 น. และถึงดูไบ เวลา 04.45 
น.*** 
***คณะเดินทางตัง้แต่วันที่ 02 มิ.ย. – 07 ก.ค. 63 ออกเดินทาง เวลา 01.35 น. และถึงดูไบ เวลา 04.45 
น.*** 

05.00 น. เดินทางถึง สนามบินดไูบ น าทา่นเปลีย่นเคร่ืองเพื่อเดินทางต่อ 
08.25 น. ออกเดินทางสูซู่ริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์  โดยเท่ียวบิน  EK 087 

***คณะเดินทางตัง้แต่วันที่  02 เม.ย. เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 08.40 น. และถึงซูริค เวลา 13.20 
น.*** 

12.25 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค (เวลาท้องถ่ินช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเป็น 5 ชั่วโมงในวนัท่ี 29 
มีนาคม 2563) หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนัน้น าท่านเดินทางเข้าสูเ่ดินทางสู่เมืองลู
เซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเท่ียวยอดนิยมอันดบัหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ท่ีถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและ
ขุนเขา จากนัน้พาท่านชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็น
อนุสรณ์ร าลกึถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวติัในฝร่ังเศสเม่ือปี ค.ศ.1792 ชม
สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึง่มีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผา่นแม่น า้รอยส์ (Reuss River) อนั
งดงามซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของเมืองลเูซิร์น เป็นสะพานไม้ท่ีมีหลงัคาท่ีเก่าแก่ท่ีสดุในยุโรป สร้างขึน้เม่ือปี 
ค.ศ.1333 โดยใต้หลงัคาคลมุสะพานมีภาพวาดประวติัศาสตร์ของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน  จากนัน้ให้ทา่นได้
อิสระเลอืกซือ้สนิค้าของสวิส เช่น ช็อคโกแลต, เคร่ืองหนงั, มีดพบั, นาฬิกายี่ห้อดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag 
Heuer เป็นต้น 

ค ่า รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเข้าสูท่ี่พกั IBIS STYLES LUZERN CITY หรือเทียบเทา่ 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 3 ลูเซิร์น – เขาจุงเฟรา – อินเทอร์ลาเคน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู ่เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศท่ีสวยงามและยงัเป็นท่ีตัง้สถานีรถไฟขึน้สู่ 
ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเม่ือปี ค.ศ. 2001 องค์การยเูนสโกประกาศให้ยอดเขาจุงเฟรา เป็นพืน้ท่ีมรดก
โลกทางธรรมชาติแหง่แรกของยโุรป น าคณะนัง่รถไฟทอ่งเท่ียวธรรมชาติ ขึน้พิชิตยอดเขาจุงเฟราที่มีความสงูกว่า
ระดับน า้ทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหว่างเส้นทางขึน้สู่ยอดเขาท่านจะได้ผ่านชมธารน า้แข็งท่ีมี
ขนาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยู่สูงที่ สุดในยุโรป (Top of 

Europe) เข้าชมถ า้น า้แข็ง (Ice Palace) ท่ีแกะสลกัให้สวยงาม อยูใ่ต้ธารน า้แข็งลกึถึง 30 เมตร 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพืน้เมือง 
บ่าย พาท่านชมวิวท่ีลานสฟิงซ์ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดในยุโรป ท่ีระดับความสูงถึง 3,571 เมตร 

สามารถมองเห็นได้กว้างไกลท่ีถึงชายแดนสวิส สมัผัสกับภาพของธารน า้แข็ง Aletsch Glacier ท่ียาวท่ีสุดใน
เทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการ
ถ่ายรูป เลน่หิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกบักิจกรรมบนยอดเขาและท่ีไม่ควรพลาดกบัการสง่โปสการ์ดโดยท่ี
ท าการไปรษณีย์ท่ีสงูท่ีสดุในยโุรป น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ า้เส้นทางเดิม ให้ทา่นได้ชมวิวทิวทศัน์ท่ี
สวยงามและแตกตา่งกันจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน(Lauterbrunnen) จากนัน้น าทา่นเดินทาง
ต่อสูเ่มืองอินเทอร์ลาเคน (Interlaken) เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบ
เบรียนซ์ (Lake Brienz) อิสระให้ทา่นได้สมัผสับรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเลก็ๆ    

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 



 
 
 
 
 
 
 

ที่พัก น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั CITY OBERLAND หรือเทียบเทา่ 
*** เพื่อความสะดวกของท่าน กรุณาเตรียมกระเป๋าส าหรับค้างคืนที่เซอร์แมน 1 คืน ในคืนถัดไป *** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 4 อินเทอร์ลาเคน – เบิร์น – กลาเซียร์ 3000 – เซอร์แมท 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูก่รุงเบิร์น (Bern) ซึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมืองมรดกโลกในปี 
ค.ศ. 1863 นอกจากนีเ้บิร์นยงัถูกจัดอันดบัอยู่ใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่ สุดของโลกในปี 

ค.ศ. 2010 น าทา่นชมบ่อหมีสีน า้ตาล (Bear Park) สตัว์ท่ีเป็นสญัลกัษณ์ของกรุงเบิร์น น าทา่นชมมาร์กาสเซ 
ย่านเมืองเก่า ปัจจุบนัเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็นย่านท่ีปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินเท่ียวชม
อาคารเก่า อายุ 200 – 300 ปี ชมนาฬิกาไซ้ท์ คล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ท่ีมี “โชว์” ให้ดูทุกๆชั่วโมงในการตี
บอกเวลาแตล่ะครัง้ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมือง 
บ่าย น าทา่นเดินทางสูเ่มืองโกล เดอ ปิยง (Col De Pillon) เมืองท่ีตัง้ของสถานีกระเช้าไฟฟา้ขนาดใหญ่ท่ีจุผู้ โดยสาร

ได้ถึง 125 คน น าทา่นขึน้กระเช้ายักษ์ ขึน้สู่เขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) น าทา่นเดินข้าม" The Peak 

Walk by Tissot"  สะพานแขวนท่ีมีความยาว 107 เมตร ข้ามหน้าผาท่ีระดบัความสงู 3,000 เมตร ท่านจะได้ชม
ทศันียภาพท่ีสวยงามของเทือกเขาแอลป์ อันสวยงามแบบกว้างไกลสดุสายตา *** หมายเหตุ: เขากลาเซียร์ 
3000 จะปิดท าการ ระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน  คณะจะเปล่ียนไปขึน้กรอนเนอร์แกรต 
(Gornergrat) แทน*** จากนัน้น าท่านสู่เมืองเซอร์แมท(Zermatt) เมืองแหง่สกีรีสอร์ท ยอดนิยมท่ีได้รับความ
นิยมสูง เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น า้มันเชือ้ เพลิง แต่ใช้



 
 
 
 
 
 
 

แบตเตอร่ีเทา่นัน้ และยงัมีฉากหลงัของตวัเมืองเป็นยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ท่ีได้ช่ือวา่เป็นยอดเขาท่ี
มีรูปทรงสวยท่ีสุดในสวิส จากนัน้น าท่านสู่เมืองเซอร์แมท(Zermatt) เมืองแห่งสกีรีสอร์ท ยอดนิยมท่ีได้รับ
ความนิยมสงู เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไม่ใช้น า้มันเชือ้เพลิง แตใ่ช้
แบตเตอร่ีเท่านัน้ และยงัมีฉากหลงัของตวัเมืองเป็นยอดเขาแมททอร์ฮอร์น (Matterhorn) ท่ีได้ช่ือว่าเป็นยอด
เขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสดุในสวิส 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั DERBY หรือเทียบเทา่ 
*** ในกรณีที่ไม่ได้พักในเมืองเซอร์แมท ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิน าพาท่านไปเดินเล่นที่เมืองเซอร์แมท
และย้ายไปพักที่เมืองข้างเคียงแทน***   
 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 5 เซอร์แมท – เวเว่ย์ – มองเทรอซ์ – โลซานน์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 อิสระคร่ึงวันช่วงเช้า โดยมีหัวหน้าทัวร์ให้ข้อมูล หรือ ค าแนะน า ค่าใช้จ่ายทัง้หมดเป็นความรับผิดชอบ
ของตัวท่านเอง 
ให้ท่านอิสระเดินเที่ยวชมเมือง หรือ เลือกซือ้ของฝากตามอัธยาศัย  
หรือจะเลือกขึน้กระเช้าไฟฟ้าเพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น (Klien 

Matterhorn) ท่ีสูงถึง 4,478 เมตร และได้ช่ือว่าเป็นยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสุดของเทือกเขาแอลป์ ช่ืนชมกับ
ทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ณ จุดสงูท่ีสดุบริเวณไคลน์แมทเทอร์ฮอร์น หรือนัง่รถไฟฟันเฟืองสู่สถานีรถไฟกรอนเนอร์
แกรต (Gornergrat railway) ท าท่านเดินทางสูจุ่ดชมวิวท่ีท่านจะได้เห็นทศันียภาพท่ีสวยงามของยอดเขาแมท
เทอร์ฮอร์น ท่ีสวยงาม น าท่านเดินเท้าสู่บริเวณทะเลสาบท่ีอยู่สูงจากระดับน า้ทะเล 2,757 เมตร โดยบริเวณ



 
 
 
 
 
 
 

ทะเลสาบนีเ้ป็นเงาสะท้อนภาพเขาแมทเทอร์ฮอร์น (Matterhorn's reflect) อนัสดุสวยงามยิ่งนกั ( โดยปกติ
น า้ในทะเลสาบ จะมากหรือน้อยขึน้อยู่กับปริมาณน า้ฝน และ สภาพอากาศ ช่วงเวลาที่เดินทางไปชม
อยู่ในช่วงกลางปี (พฤษภาคม – ตุลาคม) ถ้าช่วงฤดูหนาวทะเลสาบจะกลายเป็นน า้แข็ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านเดินทางโดยรถไฟสู่เมืองแทซ (Teasch) จากนัน้เดินทางสูเ่มืองเวเว่ย์ (Vevey) คือเมืองท่ีตัง้อยู่ในรัฐโว 

ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยตวัเมืองตัง้อยูบ่นชายฝ่ังทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา ตา่งก็ขนานนามให้
เมืองเวเวย์่ เป็น "ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส"(Pearls of the Swiss Riviera) ท่ีแม้แตศิ่ลปินตลกช่ือดงัแหง่ฮอลลีวู้ด 
“ชาล ีแชปลนิ” ยงัหลงไหลและได้อาศยัอยูท่ี่เมืองนีใ้นบัน้ปลายชีวิต น าทา่นเดินทางสูเ่มือง                           มอง
เทรอซ์ (Montreux) เมืองตากอากาศท่ีตัง้อยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ได้ช่ือว่าริเวียร่าของสวิส ชมความสวยงามของ
ทิวทศัน์ บ้านเรือน ริมทะเลสาบ  น าท่านเข้าชมปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกว่า 
800 ปี ) น าทา่นเดินทางสูเ่มืองโลซานน์ (Lausanne) ซึง่ตัง้อยูต่อนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานน์นบั
ได้วา่เป็นเมืองท่ีมีเสนห์่โดยธรรมชาติมากท่ีสดุเมืองหนึง่ของสวิตเซอร์แลนด์ มีประวติัศาสตร์อนัยาวนานมาตัง้แต่
ศตวรรษท่ี 4 ในสมัยท่ีชาวโรมนัมาตัง้หลกัแหลง่อยู่บริเวณริมฝ่ังทะเลสาบท่ีน่ี เมืองโลซานน์มีความสวยงามโดย
ธรรมชาติ ทิวทศัน์ท่ีสวยงาม และอากาศท่ีปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลกให้มาพกัผ่อนตาก
อากาศท่ีน่ี เมืองนีย้งัเป็นเมืองท่ีมีความส าคญัส าหรับชาวไทยเน่ืองจากเป็นเมืองท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จย่า 
น าทา่นชมชมสวนสาธารณะที่มีรูปปั้นลิง 3 ตัว ปิดห ูปิดปาก ปิดตา อนัเป็นสถานท่ีทรงโปรดของในหลวงเม่ือ
ทรงพระเยาว์ และถ่ายรูปกบั ศาลาไทย ท่ีรัฐบาลไทยสง่ไปตัง้ในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน์ 



 
 
 
 
 
 
 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
ที่พัก น าทา่นเดินทางเข้าสูท่ี่พกั DE LA PAIX หรือเทียบเทา่  

  

วันที่ 6 โลซานน์ – เจนีวา – สนามบิน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสูเ่มืองเจนีวา (Geneva) น าชมเมืองท่ีเป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติ เมืองท่ีตัง้องค์การ
สากลระดบัโลก อาทิ องค์การการค้าโลก, กาชาดสากล,แรงงานสากล ฯลฯ ถ่ายรูปกบั น า้พุเจทโด ท่ีฉีดสายน า้
พุง่สงูขึน้ไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปิดเฉพาะวนัอากาศดี) และถ่ายรูปกบั นาฬิกาดอกไม้ สญัลกัษณ์ท่ีส าคญัของ
เมืองเจนีวา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย น าท่านเดินทางสูส่นามบิน เพื่อท าคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช๊อปปิง้สินค้าปลอดภาษี (Duty Free) 

ภายในสนามบิน 
20.40 น. ออกเดินทางกลบัสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 084 

***คณะเดินทางตัง้แต่วันที่ 24 มี.ค. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 21.40 น. และถึงดูไบ เวลา 06.10 
น.*** 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

วันที่ 7  กรุงเทพฯ 
06.05 น. เดินทางถึงดไูบ เพื่อรอเปลีย่นเคร่ือง 
09.30 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ  โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372 

***คณะเดินทางวันที่ 24 มี.ค. – 26 พ.ค. 63 ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น.*** 
***คณะเดินทางวันที่ 02 มิ.ย. – 07 ก.ค. 63 ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.15 น.*** 

ราคาแนะน าเร่ิมต้นเพียง  
ROMANTIC SWISS ALPS 7D 4N  
โดยสายการบนิเอมเิรตส์ (EK) 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เดก็อายุไม่เกิน 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

11 – 17 มี.ค. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 36,100.- 7,900.- 

24 – 30 มี.ค. 63 56,900.- 56,900.- 56,900.- 36,100.- 7,900.- 

2 – 8 เม.ย. 63 62,900.- 62,900.- 62,900.- 41,100.- 7,900.- 

30 เม.ย. – 6 พ.ค. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 39,100.- 7,900.- 

20 – 26 พ.ค. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 39,100.- 7,900.- 

2 – 8 ม.ิย. 63 59,900.- 59,900.- 59,900.- 39,100.- 7,900.- 

1 – 7 ก.ค. 63  59,900.- 59,900.- 59,900.- 39,100.- 7,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ 
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ท่ีนัง่จะยืนยนัเม่ือได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. สง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ ท่ีเดนิทาง ท่ีมีอายกุารใช้งานไมน้่อยกว่า 6 เดือน เพ่ือท าการจองควิย่ืนวีซ่าภายใน 3 วนันบัจาก

วนัจอง หากไมส่ง่ส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยกเลกิการจองทวัร์โดยอตัโนมตั ิ
3. เม่ือได้รับการยืนยนัวา่กรุ๊ปออกเดนิทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านท่ีต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลกูค้าอยู่ตา่งจงัหวดั) ให้ท่านตดิตอ่เจ้าหน้าท่ี ก่อนออกบตัรโดยสารทกุ

ครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมแิจ้งเจ้าหน้าท่ี ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิไม ่รับผดิชอบ คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ 
5. การย่ืนวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการย่ืนวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและย่ืน รายบุคคล 

(แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพ่ือประกอบการตดัสนิใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าท่ี 



 
 
 
 
 
 
 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดแูลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สงูอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่สะดวกในการ
เดินทางท่องเท่ียวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดแูลสมาชิกภายในครอบครัวของ
ท่านเอง เน่ืองจากการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ หวัหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะทวัร์ทัง้หมด 

 

อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  คา่ตัว๋เคร่ืองบนิ ชัน้ประหยดั (Economy Class) ท่ีระบวุนัเดนิทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้อง

ไมเ่กินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เง่ือนไขของสายการบนิ) 
2. คา่ภาษีสนามบนิทกุแห่งตามรายการ 
3. คา่รถโค้ชปรับอากาศน าเท่ียวตามรายการ  
4. คา่ห้องพกัในโรงแรมตามท่ีระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คา่อาหารตามท่ีระบใุนรายการ 
6. คา่เข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการ 
7. คา่ประกนัภยัการเดนิทางรายบคุคล (หากต้องการเง่ือนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าท่ี) 
 คา่ประกนัอบุตัเิหตคุุ้มครองในระหวา่งการเดนิทางวงเงินไมเ่กินท่านละ 1,000,000 บาท  
 คา่รักษาพยาบาลในกรณีเกิดอบุตัเิหตวุงเงินไมเ่กินท่านละ 500,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดนิทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเตมิกับทาง

บริษัทได้  
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั] 
 เบีย้ประกนัเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั]  
 **ความครอบคลมุผู้เอาประกนัท่ีมีอายตุัง้แตแ่รกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวติหรือเสียอวยัวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ล้านบาท] 
8. คา่มคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดนิทาง (ไมร่วมทิปมคัคเุทศก์)  
9. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% (เฉพาะคา่บริการ) 
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. คา่ธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดนิทาง 
2. คา่ใช้จ่ายสว่นตวั อาทิเช่น คา่เคร่ืองดื่มท่ีสัง่พเิศษ, คา่โทรศพัท์, คา่ซกัรีด, คา่ธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, คา่น า้หนกัเกินจาก

ทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกวา่ 1 ชิน้, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั , ค่า
กระเป๋าเดนิทางหรือของมีคา่ท่ีสญูหายในระหวา่งการเดนิทาง เป็นต้น 

3. คา่ธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบนิ ในกรณีท่ีสายการบนิมีการปรับขึน้ราคา 
4. คา่บริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สนิด้วยตวัท่านเอง 
5. คา่ธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวติเซอร์แลนด์ (ผู้เดนิทางช าระหน้างาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท) 
6. คา่ทิปพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น  (12 สวติฟรังก์) 
7. คา่ทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (24 สวติฟรังก์) 



 
 
 
 
 
 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทวัร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดนิทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัตวีิซ่าหรือยกเลิกการเดนิทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดิขึน้จริง 

 

ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดลุยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารท่ีดีและถูกต้องจะช่วยให้การพิจารณา ของ
สถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหวา่งย่ืนวีซ่า หรือ ก่อนเดนิทางกบัทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบ
ลว่งหน้าเพ่ือวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึ่งบางสถานทตูใช้เวลาในการพจิารณาวีซ่าท่ีคอ่นข้างนานและอาจไม่สามรถดึง
เลม่ออกมาระหวา่งการพจิารณาอนมุตัวีิซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางท่ีศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศท่ีตนพ านักหรือ
ศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนังสือเดินทางต้องมีอายุไมต่ ่ากว่า 6 เดือน โดยนับวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนับแล้วต ่ากว่า 6 เดือน ผู้ เดินทาง
ต้องไปย่ืนค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทางบริษัทด้วย เน่ืองจาก
ประวตักิารเดนิทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการย่ืนค าร้องขอวีซ่า และจ านวนหน้าหนังสือเดินทาง ต้องเหลือว่าง
ส าหรับตดิวีซ่าไมต่ ่ากวา่ 3 หน้า 

5. ท่านท่ีใส่ปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนัน้ๆ และ
พาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไมมี่รอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตง่เตมิใดๆ ในเลม่ 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองต๋ัวเคร่ืองบนิและที่น่ังบนเคร่ืองบนิ 

1. ทางบริษัทได้ส ารองท่ีนั่งพร้อมช าระเงินมดัจ าคา่ตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไมว่า่จะด้วยสาเหตใุด ทางบริษัทขอ
สงวนสทิธ์ิการเรียกเก็บคา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ ซึ่งมีคา่ใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแตส่ายการบินและช่วงเวลา
เดนิทาง   

2.  หากตัว๋เคร่ืองบนิท าการออกแล้ว แตท่่านไมส่ารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสทิธ์ิเรียกเก็บคา่ใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึน้จริง 
และรอ Refund จากทางสายการบนิ ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งท่ี Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตฉูกุเฉิน และผู้ ท่ีจะนั่งต้องมีคณุสมบัติตรงตามท่ีสายการบินก าหนด เช่น 
ต้องเป็นผู้ ท่ีมีร่างกายแขง็แรง และช่วยเหลือผู้ อ่ืนได้อย่างรวดเร็วในกรณีท่ีเคร่ืองบนิมีปัญหา เช่น สามารถเปิดประตฉูกุเฉินได้ 
(น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใ่ช่ผู้ ท่ีมีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และอ านาจในการให้ท่ีนัง่ Long leg ขึน้อยู่กับ
ทางเจ้าหน้าท่ีเช็คอินสายการบนิ 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. บริษัทขอสงวนสทิธ์ิในการเก็บคา่ใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลกิการเดนิทางและมีผลท าให้คณะเดนิทางไม่ครบตามจ านวนท่ี 

บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เน่ืองจากเกิดความเสียหายตอ่ทางบริษัทและผู้เดนิทางอ่ืนท่ีเดนิทางในคณะเดียวกันบริษัท
ต้องน าไปช าระคา่เสียหายตา่งๆท่ีเกิดจากการยกเลกิของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการเล่ื อนการ
เดนิทางของท่าน  ไปยงัคณะตอ่ไปแตท่ัง้นีท้่านจะต้องเสียคา่ใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ คา่ธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ 
และคา่ธรรมเนียมวีซ่าตามท่ี สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณีย่ืนวีซ่าแล้วไมไ่ด้รับการอนมุตัวีิซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไมผ่า่น) และท่านได้ช าระคา่ทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว ทางบริษัทฯ 
ขอเก็บเฉพาะคา่ใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้จริง เช่น คา่วีซ่าและคา่บริการย่ืนวีซ่า / คา่มดัจ าตัว๋เคร่ืองบนิ หรือคา่ตัว๋เคร่ืองบนิ (กรณีออก
ตัว๋เคร่ืองบนิแล้ว) คา่สว่นตา่งในกรณีท่ีกรุ๊ปออกเดนิทางไมค่รบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผา่นแล้ว แจ้งยกเลกิก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้เดนิทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าท่ี ไมว่า่เหตผุลใดๆตามทางบริษัท

ของสงวนสทิธ์ิในการ ไมคื่นคา่ทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจท าให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว ( Single) ,ห้องคู่  

(Twin/Double) และห้องพกัแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพกัตา่งประเภทอาจจะไมต่ดิกนัและบางโรงแรม  อาจจะ
ไมมี่ห้องพกัแบบ 3 ท่าน แตอ่าจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปสว่นใหญ่อาจจะไมมี่เคร่ืองปรับอากาศเน่ืองจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูติ ่า 
3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาต ิ(Trade air) เป็น 

ผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิท ธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสม 

4. โรงแรมในยโุรปท่ีมีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจเป็นห้องท่ีมีขนาดกะทดัรัตและไมมี่อ่างอาบน า้ 
ซึ่งขึน้อยู่กบัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมนัน้ๆ และห้องแตล่ะห้องอาจมีลกัษณะแตกตา่งกนั 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7 วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรุณาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคารขอ

เป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในระหวา่งยืน่วซีา่เขา้สถานทตูแลว้ ไมส่ามารถดงึเลม่ออกมากอ่นได ้

 

**ลกูคา้กรุณาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับวซีา่

อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอืเดนิทาง

จะตอ้งไมช่ 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 ใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครือ่งประดบั ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปู

ไมเ่ลอะหมกึ.และไมม่รีอ่งรอยช ารดุ*** 

ตวัอยา่งรปู 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น อายุ

ไมเ่กนิ 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 แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 ไม่

สามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ 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 



 
 
 
 
 
 
 

เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิไดท้กุ

เวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

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

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

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

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

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 

 


