
 

 

 

 

 

2304-2102-UIEU008                                                                  www.smileytour.com                                                                        Page 1 of 16 
 

 

 

 

DAY 
ITINERARY 

MEALS 

BF L D 

1 กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ × × × 

2 สนามบนิดูไบ-เมอืงเจนีวา-นําพุเจดโด-นาฬกิา

ดอกไม ้ 
× × √ 

3 โลซานน์-เวเว่ย-์เมอืงแทสช-์เซอรแ์มท √ √ √ 

4 เซอรแ์มท-ยอดเขากอรเ์นอร์กรทั-ชมววิแมทเธอร์

ฮอรน์เมอืงลุคเคอรบ์าด 
√ √ √ 

5 ลุคเคอรบ์าด-มองเทรอซ-์GOLDEN PASS LINE-

อนิเตอรล์าเกน้     
√ √ √ 

6 ยอดเขาจุงฟราว-กระเชา้ Eiger Express-กรุงเบริน์ 

เขตเมอืงเก่า     
√ √ √ 

7 เมอืงลูเซริน์-เมอืงซูก-เมอืงซูรคิ-สนามบนิเมอืงซูรคิ √ √ × 

8 สนามบนิดูไบ-กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ × × × 
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วันทีหนึง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ            (-/-/-)  

22.00 น.  คณะเดินทางพรอ้มกัน ณ สนามบินสวุรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง

ประเทศ ชัน  ประตู  แถว T สายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน์ (EK) เจา้หนา้ทีให้

การตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวก 

วันทีสอง ดูไบ-เมืองเจนีวา-นาํพุเจดโด-นาฬิกาดอกไม้                 (-/-/D) 

01.05น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์ โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เทียวบินท ีEK385 ( บรกิารอาหารและเครืองดืมบนเครอืงบิน) 

05.00 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลียนเครือง 

08.40 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์

เทียวบินที EK089 ( บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน)  

12.45 น.  เดินทางถึง เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด ์หลังผ่านพิธีการตรวจคนเขา้

เมืองและศลุกากร นาํท่านชม เมืองเจนีวา เมืองท่องเทียวทมีีชือเสียงและมีความสาํคัญ

มากเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ตัวเมืองนนัตงัอยู่บริเวณทีทะเลสาบเจนี

วาไหลเขา้รวมกบัแม่นาํโรหน์ (Rhone river) โดยทะเลสาบเจนีวานันตงัอยู่ทางตะวันตก

ของประเทศ เป็นแหล่งนาํจืดทีใหญ่เป็นอนัดบัสองของทวีปยุโรปกลาง รองจากทะเลสาบ

บาลาตน้ในประเทศฮังการี สาํหรบั กรุงเจนีวา ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นเมืองนานาชาติ 

(Global City) เนืองจากเป็นทีตัง

ขององค์กรระหว่างชาติส ําคัญๆ 

หลายองค์กร เช่น สาํนักงานใหญ่

ขององคก์ารสหประชาชาติประจาํ

ทวีปยุโรป, องค์การอนามัยโลก 

( WHO) , อ ง ค์ ก า ร ก า ร ค้ า โ ล ก 

(WTO) เป็นตน้ นอกจากนีแลว้กรุง

เจนีวายงัเป็นสถานทีจดัตงัองคก์าร

สนันิบาตชาติ  ใน ค.ศ. 1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864 นาํท่านชม นําพุเจดโด 

กลางทะเลสาบเลคเลมงัค ์นาํพทุีไดร้บัการยอมรบัว่าสงูและมีขนาดใหญ่ทีสุดในโลก และ

ยงัเป็นหนึงในสถานทีสาํคญัทีมีชือเสียงทีสุดของกรุงเจนีวา โดยสามารถมองเห็นไดจ้าก

ทุกจุดในเมือง นาํพเุจดโดเป็นนาํพทุีไดร้บัการยอมรบัว่าเป็น "สญัลกัษณข์องกรุงเจนีวา" 
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โดยนาํพุสามารถพุ่งได้สูงสุดประมาณ 140 เมตร (459 ฟุต) นาํพุถูกติดตัง ในปี 1886 

นกัท่องเทียวทีมาเยือนและมีโอกาสล่องเรือมาในทะเลสาบ เจนีวามกัไม่พลาดทีจะมาชม

นาํพดุว้ยเช่นกนั นาํท่านแวะชมและถ่ายภาพกบั นาฬิกาดอกไม้ ทีสวนองักฤษ (Jardin 

Anglais) รมิทะเลสาบเจนีวา ซงึบ่งบอกถึงความสาํคญัของอตุสาหกรรมการผลิตนาฬิกา 

จากนนัอิสระใหท้่านไดเ้ลือกซือสินคา้แบรนดเ์นม ซึงมีรา้นคา้มากมายรายลอ้มรอบสวน

ดอกไม้ไม่ ว่าจะเป็น LOUIS VUITTON, PRADA, BALLY, GUCCI หรือจะเลือกชม

นาฬิกายีห้อดังทีผลิตในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ ทัง ROLEX, OMEGA, CHOPARD, 

TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES ซงึมีรา้นจาํหน่ายมากมายเช่นกนั 

คาํ   บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร นาํท่านเขา้สูที่พกั  

 Movenpick Hotel And Casino หรือเทียบเท่า 

วันทีสาม โลซานน์-เวเว่ย์-เมืองแทสช์-เซอร์แมท                (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนนันาํท่านเดินทางไปยงั เมืองโล

ซานน์ เป็นอีกเมืองทีตังอยู่บนของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานนน์ับไดว้่าเป็นเมืองทีมี

เสน่หโ์ดยธรรมชาติมากทีสดุเมืองหนงึของสวิตเซอรแ์ลนดมี์ประวติัศาสตรอ์นัยาวนานมา

ตังแต่ศตวรรษที  ในสมัยทีชาวโรมันมาตังหลักแหล่งอยู่บริเวณริมฝังทะเลสาบทีนี 

เนืองจากเมืองโลซานนต์งัอยู่บนเนินเขารมิฝังทะเลสาบเลคเลมงัค ์จึงมคีวามสวยงามโดย

ธรรมชาติ ทิวทศันท์ีสวยงามและอากาศทีปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนกัท่องเทียวจากทัว

โลกให้มาพักผ่อนตากอากาศทีนี เมืองนียังเป็นเมืองทีมีความสาํคัญสาํหรับชาวไทย

เนืองจากเป็นเมืองทีเคยเป็นทีประทบัของสมเด็จย่า นาํท่านถ่ายภาพ อาคารสํานักงาน

โอลิมปิกสากล ซึงตงัอยู่บริเวณทะเลสาบเลคเลมังค ์จากนนันาํท่านถ่ายภาพและเยียม

ชม ศาลาไทย ทีรฐับาลไทยได้ร่วมกันก่อสรา้งใหเ้มืองโลซานน ์ในวโรกาสเฉลิมฉลอง

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัทรงครองราชยค์รบ  ปีและเชือมความสมัพนัธไ์ทย-สวิสฯ 

ครบ  ปี จากนนันาํท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย ์เมืองทีตงัอยู่ในรฐัโวของสวิสฯ ตวัเมือง

ตังอยู่บนชายฝังทางตอนเหนือ

ของทะเลสาบเจนีวา ชมเมืองเว

เว่ย ์เมืองทไีดร้บัการขนานนาม

ว่า “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” ชม

รูปปันชาลี แชปปลิน ศิลปิน

ตลกแห่งฮอลลีวู้ด ซึงในอดีต

เคยใช้ชีวิตบันปลายทีเมืองนี 

ชมย่านเมืองเก่า (OLD TOWN) ทีเต็มไปด้วยอาคารเก่า รา้นกาแฟกลางแจ้ง รา้นค้า

มากมาย 
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เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนนันาํท่านเดินทางสู ่เมืองแทสช ์(Tasch) 

ตงัอยู่ในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นประเทศขนาดเล็กทีไม่มีทางออกสู่ทะเล และตงัอยู่

ในทวีปยุโรปตะวันตก ซึงมีเทือกเขาแอลป์ซึงเป็นเทือกเขาทีใหญ่สุดของทวีปยุโรป เลาะ

เลียบตามหุบเขา ชมทิวทศันส์วยอันงดงามตลอดเสน้ทาง จากนันนําท่านเดินทางโดย

รถไฟสู่เมืองเซอรแ์มท (Zermatt) โดยรถไฟซงึเป็นเมืองทีไม่อนุญาตใหร้ถยนตว์ิงและ

เป็นเมืองทีไดร้ ับการยกย่องว่า ปลอดมลพิษทีดีของโลกตังอยู่บนความสูงกว่า 1,620 

เมตร ซงึ เป็นทตีงัของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ ซงึเป็นสญัลกัษณข์องสวิตเซอรแ์ลนด ์เมือง

เซอรแ์มทเป็นเมืองเล็กๆ หรืออาจจะเรียกไดว้่าเป็นหมู่บา้นก็ได ้เพราะว่ามีประชากรใน

เมืองไม่ถึง 10,000 คน ทางตอนใตข้องสวิตติดกับชายแดนอิตาลี โดยมี Pennine Alps 

ซึงเป็นส่วนนึงของเทือกเขา Alps เป็นเสน้กันระหว่าง 2 ประเทศหากพูดถึง Zermatt ก็

ตอ้งนึกถึงยอดเขาแหลมทีมีลกัษณะคลา้ยปีรามิด ชือว่า Matterhorn ทีตังตระหง่านอยู่

ใกล้ๆ  เมือง มีความสูงถึง 4,478 เมตร สามารถมองเห็นไดจ้ากแทบทุกมุมของเมือง ซึง 

Matterhorn นีถือเป็นสญัลกัษณทีสาํคญัของ Zermatt 

คาํ   บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร นาํท่านเขา้สู่ทีพกั  

 Hotel Simi Zermatt หรือเทียบเท่า 

วันทีสี  เซอร์แมท-ยอดเขากอร์เนอร์กรัท-แมทเธอร์ฮอร์น-เมืองลุคเคอร์บาด

                             (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนนันาํท่านเดินทางสู ่ยอดเขากอร์

เนอร์กรัท (Gornergrat)  โดยรถไฟ  เส้นทางจะผ่านธรรมชาติทิวทัศน์อันยิงใหญ่

สวยงามทงัสองขา้งทางสู่ ยอดเขากอรเ์นอรก์รทั ทีมีความสูงเหนือระดับนาํทะเล ,286 

เมตร ทีนีท่านจะไดพ้บจุดทีสวยทีสุดของการชมยอดเขาต่างๆ และเป็นจุดชม ยอดเขา

แมทเธอร์ฮอร์น อีกแห่งหนึงทีสวยงาม ถึงเวลาอันสมวรนําท่านเดินทางกลับสู่ 

เมืองเซอรแ์มท 

เทยีง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนันนาํท่านเดินทางกลับสู่ เมืองแทสช์ 

(Tasch) และเดินทางต่อไปยัง เมืองลุคเคอร์บาด (LEUKERBAD) เมืองทีมีชือเสียง
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เรืองนาํแร่และสปา เป็นหมู่บา้นเล็กๆทีมีนาํแร่ธรรมชาติ นกัท่องเทียวต่างหลงัไหลกันไป

สมัผสัทีนี เพราะเป็นเมืองทีไดแ้ช่นาํแร่อุ่นๆ ทงัในหนา้หนาว และหนา้รอ้น เมืองนีตงัอยู่ที

ระดบัความสงู 1,411-2,700 เมตร เหนือระดับนาํทะเล เมืองแห่งนีเป็นแหล่งนาํพรุอ้นทีมี

ชือเสียงรูจ้ักกันมายาวนาน ซึงเป็นสถานทียอดนิยมสาํหรบัผูช้ืนชอบการแช่นาํรอ้นเพือ

ความผ่อนคลาย พรอ้มบรรยากาศท่ามกลางหุบเขา อิสระใหท่้านไดผ้่อนคลายกับบ่อ

นาํแรภ่ายในโรงแรม หรือเลือกทาํบรกิารสปา ทรีทเมน้ตต์่างๆของโรงแรม 

คาํ   บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร นาํท่านเขา้สู่ทีพกั  

 Thermalhotels and Walliser Alpentherme & SPA Leukerbad  

หรือเทียบเท่า 

วันทีห้า ลุคเคอร์บาด-มองเทรอซ์-GOLDEN PASS LINE-อินเตอร์ลาเก้น     

             (B/L/D)          

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนนันาํท่านเดินทางสู่ เมืองมองเท

รอซ ์(Montreux) เมืองตากอากาศทีตังอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ไดชื้อว่าริเวียร่าของสวิส 

ชมความสวยงามของทิวทศัน ์บา้นเรือน ริมทะเลสาบ นาํท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ ปราสาท

ชิ ล ย อ ง  ( Chillon castle) 

ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 

ปี  สร้าง ขึน บ น เกา ะ หิน ริ ม

ทะเลสาบเจนีวา ตังแต่ยุค

โรมันเรืองอาํนาจโดยราชวงศ ์

SAVOY โดยมีจุดมุ่งหมายเพือ

ควบคุมการเดินทางของนัก

เดินทางและขบวนสินคา้ทีจะสญัจรผ่านไปมาจากเหนือสูใ่ตห้รือจากตะวนัตกสู่ตะวันออก

ของสวิตเซอรแ์ลนด์ เนืองจากเป็นเส้นทางเดียวทีไม่ต้องเดินทางข้ามเทือกเขาสูงชัน 

ปราสาทแห่งนีจึงเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซงึเอาเปรียบชาวสวิสมานานนบัรอ้ยปี 

เทยีง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนนันาํท่านเดินทางสู ่เมืองอินเตอรล์าเก้น 

( Interlaken)  โ ด ย ร ถ ไ ฟ ส า ย 

GOLDEN PASS LINE หนึงในรถไฟ

ชมทัศนียภาพที  ทันสมัยทีสุด ตลอด

การ เ ดิน ทางทุก ท่ าน จะได้เ ห็ น วิ ว

ทิวทัศน์ทีสวยงามผ่านช่องหน้าต่าง

แบบพาโนรามิค เดินทางถึง เมือง

อินเตอร์ลาเก้นอิสระให้ท่ นได้เดิน
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เลน่ภายใน เมืองอินเตอรล์าเก้น เป็นเมืองทีตงัอยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune lake) 

และ ทะเลสาบเบรียนซ ์(Brienz lake) จากนนัอิสระใหท้่านไดส้มัผัสบรรยากาศและ

ธรรมชาติแบบสวิตเซอรแ์ลนด์ในเมืองเล็กๆ พรอ้มชอ้ปปิงตามอัธยาศัย ท่านสามารถ

เลือกซือนาฬิกายีห้อดังหลากหลายทีผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น ROLEX, OMEGA, 

CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และอนืๆ อีกมากมาย 

คาํ   บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร นาํท่านเขา้สู่ทีพกั  

 Metropole หรือเทยีบเท่า 

วนัทีหก ยอดเขาจุงฟราว-กระเช้า Eiger Express-กรุงเบิร์น-เขตเมืองเก่า    (B/L/D) 

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนนันาํท่านเดินทางสู่ เมืองกริน

เดลวาลด์ เพือเตรียมตัวเดินทางขึนสู่ 

ยอดเขาจุงฟราว TOP OF EUROPE 

โดยกระช้าไฟฟ้า EIGER EXPRESS ซึง

เป็นกระเชา้ใหม่ล่าสุดทีจะพาทุกท่านขึนสู่

ยอดเขาในเวลาเพียง  นาที (จากสถานี 

Grindelwald Terminal ไ ป ยั ง  Eiger 

Glacier Terminal) ซึ ง ยอดเข า จุ ง ฟ รา ว

ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้

เป็นมรดกโลกอีกของสวิตเซอรแ์ลนด ์ทีอยู่

บนความสูงกว่าระดับนาํทะเลกว่า ,  

เมตร ทีมีหิมะปกคลมุตลอดทงัปี นาํท่าน

ชม กลาเซียร ์หรือธารนาํแข็งขนาดใหญ่ 

จากนนัสนกุสนานกบัการเล่นหิมะในลาน

ก ว้าง ( Plateau) ห รื อ เลื อก เ ดิ นไ ป ยั ง 

SPHINX ซึง เ ป็นจุดชมวิว ทีสูงทีสุดใน

ยุโรป สามารถมองเห็นได้กวา้งไกลทีสุด 

ณ จุด ,  เมตร ชม ถํานําแข็ง ทีแกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารนาํแข็ง  เมตร 

สมัผสักบัภาพของธารนาํแข็ง Alestsch ทียาวทีสดุในเทือกเขาแอลป์ยาวถึง  ก.ม. และ

หนา  เมตร และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการด์โดยทีทาํการไปรษณียท์ีสงูทีสุดใน

ยโุรป อิสระใหท้่านไดเ้ดินเล่นและถา่ยรูปตามอธัยาศยั 
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เทยีง  บรกิารอาหารเทียง ณ ภตัตาคาร จากนนันาํท่านลงจากยอดเขาจุงเฟรา และนาํท่าน

เดินทางโดยรถโคช้สู่ กรุงเบิร์น เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ เมืองโบราณ

เก่าแก่สร ้างขึนเมือ 800 ปีทีแล้ว โดยมี

แม่นําอาเร่  (Aare) ล้อมรอบตัว เมือง 

เสมือนเป็นป้อมปราการทางธรรมชาติไว ้

3 ดา้น คือ ทางดา้นทิศเหนือ ทิศใต ้และ

ทิศตะวันออก ส่วนทิศตะวันตกชาวเมือง

ไดส้รา้งกาํแพง และสะพานขา้มทีสามารถ

ชกัขึนลงได ้นาํท่านเทียวชมสถานทีสาํคญั

ต่างๆในกรุงเบิรน์ กรุงเบิรน์ได้รับการยก

ย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นเมือง

มรดกโลก  ในปี ค.ศ. 1863 นอกจากนี

เบิรน์  ยังถูกจัดอันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของ

เมืองทีมีคณุภาพชีวิตทีดีทีสุดของโลกในปี 

ค.ศ. 2010 นาํท่านชม บ่อหมีสีนําตาล 

สตัวท์ีเป็นสญัลกัษณข์องกรุงเบิรน์ นาํท่านชม มารก์าสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจบุนัเต็มไป

ดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบูติค เป็นย่านทีปลอดรถยนต ์จึงเหมาะกับการเดินเทียวชมอาคาร

เก่า อาย ุ200-300 ปี นาํท่านลดัเลาะชม ถนนจุงเคอรน์กาสเซ ถนนทีมีระดบัสงูสดุของ

เมืองนี ซึงเต็มไปด้วยรา้นภาพวาดและรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม นาฬิกา

ไซ้ทค์ล็อคเค่นทรัม อายุ 800 ปี ทีมีโชวใ์หด้ทูุกๆชวัโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครงั หอ

นาฬิกานี ในช่วงปี ค.ศ. 1191-1256 ใชเ้ป็นประตูเมืองแห่งแรก ภายหลังไดด้ัดแปลง

ไซท้ค์ล็อคเค่นทรมัใหก้ลายมาเป็นหอนาฬิกา พรอ้มติดตงันาฬิกาดาราศาสตรเ์ขา้ไป  

จากนนัอิสระใหท้่านเดินเล่นและเก็บภาพตามอัธยาศยัหรือจะเลือกชอ้ปปิงซือสินคา้แบ

รนดเ์นมและซือของทีระลกึ  

คาํ   บริการอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร นาํท่านเขา้สู่ทีพกั  
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 Holiday Inn Bern Westside หรือเทียบเท่า 

วันทีเจ็ด เมืองลูเซิร์น-เมืองซูก-เมืองซูริค-สนามบิน               (B/L/-)  

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนันนาํท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์

นําท่านเทียวเมืองลูเซิรน์ อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอรแ์ลนด์ เป็นดินแดนทีไดร้บั

สมญานามว่า หลงัคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขา

สงูเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมีภูเขาใหญ่นอ้ยสลบักบัป่าไมท้ีแทรกตัวอยู่ตาม

เนินเขาและไหล่เขา สลบัแซมดว้ย

ดงดอกไมป่้าและทุ่งหญ้าอันเขียว

ชอุ่ม นาํท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ 

สะพานไม้ชาเปล หรือสะพาน

วิหาร  (Chapel bridge) ซึ งข้าม

แม่นาํรอยซ ์เป็นสะพานไมที้เก่าแก่ 

ทีสดุในโลก มีอายหุลายรอ้ยปี เป็น

สัญลักษณ์และประวัติศาสตรข์องเมืองลูเซิรน์เลยทีเดียว สะพานวิหารนีเป็นสะพานที

แข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เชือมต่อไปยงัป้อมแปดเหลียมกลางนาํ จวัแต่ละช่อง

ของสะพานจะมีภาพเขียนเรืองราวประวตัิความเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เป็น

ภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า  ปี แต่น่าเสียดายทีปัจจุบนัสะพานไมนี้ถูกไฟไหมเ้สียหาย

ไปมาก ตอ้งบูรณะสรา้งขึนใหม่เกือบหมด จากนนันาํท่านเทียวชม รูปแกะสลกัสิงโตบน

หน้าผาหิน เป็นอนุสาวรีย์ทีตังอยู่ใจกลางเมืองทีหัวของสิงโตจะมีโล่ห์ ซึงมีกากบาท

สัญลักษณ์ของสวิตเซอรแ์ลนดอ์ยู่ อนุสาวรียรู์ปสิงโตแห่งนีออกแบบและแกะสลกัโดย 

ธอร ์วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลกัอยู่ราว  ปี ตงัแต่ ค.ศ. -  โดยสรา้งขึนเพือเป็น

เกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในดา้นความกลา้หาญ ซือสัตย์ จงรักภักดี ทีเสียชีวิตในประเทศ

ฝรงัเศส ระหว่างการต่อสูป้อ้งกนัพระราชวงัในครงัปฏิวติัใหญ่สมัยพระเจา้หลยุสท์ี  

เทยีง  บริการอาหารเทียง ณ ภัตตาคาร จากนันนาํท่านเดินทางสู่ เมืองซูก เคยเป็นเขต

ปกครองทีมี รายได้เฉ ลียน้อยทีสุดแต่ ปัจจุบันคือเมืองที รวยทีสุดของประเทศ

สวิตเซอรแ์ลนด ์มีเขตเมืองเก่าทีก่ตงัมาตงัแต่ศตวรรษที13 อาคารบา้นเรือนยังคงสภาพ

ดงัเดิมไวอ้ย่างสวยงามอีกทงัยงัเป็นเมืองทีมีวิวทะเลสาปทีสวยทีสุดแห่งหนึงของประเทศ  

จากนันนําท่านเดินทางสู่ ใจกลางเมืองซูริค  เทียวชม จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ 

(Paradeplatz) จตัรุสัเกา่แก่ทีมีมาตงัแต่สมัยศตวรรษที  ในอดีตเคยเป็นศนูยก์ลางของ

การคา้สตัวท์ีสาํคัญของเมืองซูริค ปัจจุบนัจัตุรสันีได ้  กลายเป็นชุมทางรถรางทีสาํคัญ

ของเมืองและยังเป็นศนูยก์ลางการคา้ของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบนัการเงินทีใหญ่ทีสดุ

ในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์นาํท่านแวะถ่ายรูปกบั โบสถฟ์รอมุนสเตอร ์ (Fraumunster 
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Abbey) จากบนสะพานมุนสเตอรบ์รูค เป็นโบสถท์ีมีชือเสียงของเมืองซูริค สรา้งขึนในปี 

ค.ศ.  โดยกษัตรยิเ์ยอรมนัหลยุส ์ใชเ้ป็นสาํนกัแม่ชีทีมีกลุ่มหญิงสาวชนชันสงูจากทาง

ตอนใตข้องเยอรมันอาศัยอยู่ นาํท่าน

สู่  ถนนบาห์น โฮฟ ซตร าส เ ซอ 

(Bahnhofstrasse) เป็นถนนอันลือชือ

ทีมีความยาวประมาณ .  กิโลเมตร 

เ ป็ น ถ น น ที เ ป็ น ที รู ้ จั ก ใ น ร ะ ดั บ

นานาชาติ  ว่าเป็นถนนช้อปปิงทีมี

สินคา้ราคาแพงทีสุดแห่งหนึงของโลก 

ตลอดสองข้างทางล้วนแล้วแต่เป็น

ทีตงัของหา้งสรรพสินคา้ รา้นคา้อัญมณี รา้นเครืองประดบั รา้นนาฬิกาและโรงแรมระดบั

หรู อิสระใหท้่านเดินเล่นและเลือกซือสินค้าตามอัธยาศัย ไดเ้วลาอันสมควรนาํท่านสู่

สนามบิน 

21.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เทียวบินท ีEK086 ( บรกิารอาหารและเครืองดืมบนเครอืงบิน) 

วันทีแปด สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูมิ          (-/-/-)  

07.10 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลียนเครือง 

09.30 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

เทียวบินที EK 372 ( บริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน) 

18.40 น.  เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

               
 

ทางบริษัทจะดาํเนนิการจัดการโปรแกรมการเดินทางใหเ้ป็นไปตามทีกาํหนด แต่บางครงัการเดินทางอาจจะมีการ

ปรบัเปลียนไดต้ามความเหมาะสม ทงันขีึนอยู่กบัเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทอีาจจะเกิดขึนได ้โดยคาํนงึถงึผลประโยชนแ์ละความ

ปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั และขอแจง้ใหท้ราบว่ารา้นคา้และหา้งสรรพสินคา้ในยุโรปบางแห่งจะปิดทาํการในวนัอาทิตย์ 
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เดือน วนัเดินทาง ราคา พักเดียว 

เพมิท่านละ 

มีนาคม 2566 3-10 / 17-24  / 22-29 มี.ค. 109,000 20,000 

เมษายน 2566 
5-12 / 28 เม.ย.-5 พ.ค. 109,000 

20,000 
7-14 เม.ย. (สงกรานต์) 119,000 

ราคาสําหรับเด็กอายุตํากว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 5,000 บาท จากราคาทัวร์ 

กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าตัวเครืองบินได้จากเจ้าหน้าที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดศึกษาเงือนไขต่างๆ และรายละเอยีดการเดินทางให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจซือ 

เมือท่านทําการชําระมัดจําแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงือนไขต่างๆทีบริษทัระบุไว้ 

 

อตัราค่าบริการทีรวมในรายการทัวร์ 

 ตวัเครืองบินชนัประหยดั ไป-กลบัพร้อมคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์  

 โรงแรมทีพกัระดบั 4 ดาว ตามทีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน/ห้อง) 

 ค่าธรรมเนียมเนียมในการยนืวีซ่าเชงเกน้ (สาํหรับผูถื้อหนงัสือเดินทางประเทศไทย) 

 ค่าอาหารและค่าเขา้ชมสถานทีต่างๆ ตามทีระบุไวใ้นรายการการเดินทาง 

 ค่ารถปรับอากาศ บริการนาํเทียวตามรายการการท่องเทียว 

 หวัหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและใหบ้ริการตลอดการเดินทาง 

 ค่าประกนัอบุตัิเหตุระหวา่งการเดินทางตามกฎหมายกาํหนด (ตามเงือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม %  

 ค่าประกนัสุขภาพ (covid- ) เงือนไขตามกรมธรรม ์

อตัราค่าบริการทีไม่รวมในรายการทัวร์ 

 ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการทาํหนงัสือเดินทางและวีซ่าสาํหรับชาวต่างชาติ 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัต่างๆ ทีเกิดขึนระหว่างการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าเดินทางทีนอกเหนือจาก

รายการทวัร์ ค่ามินิบาร์ ค่าบริการซกัรีด หรือ ค่าเกิดความเสียหายตา่งๆภายในห้องพกั เป็นตน้ 

 ค่าส่วนเกินของนาํหนกักระเป๋า สายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระใตท้อ้งเครือง 30 กก./ท่าน 

 คา่ทิปคนขบัรถทอ้งถิน  (  สวิสฟรังก์ x 6 วนั =  สวสิฟรังก ์) 

 ค่าทิปหัวหนา้ทวัร์คนไทย วนัละ  x 8 วนั =  บาท 
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เงือนไขการจองและการชําระเงิน 

1. ชาํระมดัจาํท่านละ 20,000 บาท หลงัจากทาํการจองใน 3 วนัทาํการ พร้อมส่งสําเนาหนา้หนงัสือเดินทาง

ทีมีอายเุหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรมการเดินทาง 

2. ชาํระค่าทวัร์ส่วนทีเหลือ 20 วนั ก่อนวนัเดินทาง หากไม่มีการชาํระเขา้มาถือว่าท่านสละสิทธิในการ

เดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได ้(กรณียงัไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯขออนุญาตเก็บค่าทวัร์ส่วนที

เหลือตามทีกาํหนด) 

3. สาํหรับผูเ้ดินทางทีมีความจาํเป็นตอ้งซือตวัเครืองบินภายในประเทศ หรือตวัโดยสารอืนๆในการเดินทาง

เพือมาทาํการยืนวีซ่า หรือในวนัเดินทางไป-กลบัจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีก่อนทุกครังก่อน

ออกตวัเครืองบินหรือตัวโดยสารอืนๆ มิฉะนันทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่รับผิดชอบต่อ

ค่าใชจ่้ายทีเกิดขึน 

เงือนไขการยกเลกิและการคืนเงนิ 

1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึนไป คืนเงินทังหมด (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใชจ่้ายตามที

เกิดขึนจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจาํตวัเครืองบิน ค่าโรงแรม หรืออืนๆ) 

2. ยกเลกิการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดนิทาง คืนมัดจํา 50% (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใชจ่้ายตามทีเกิดขึน

จริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจาํตวัเครืองบิน ค่าโรงแรม หรืออืนๆ) 

3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทังหมดตามราคาทัวร์ทีตามระบุใน

โปรแกรม 

4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได ้จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธิเรียกเก็บค่าใชจ่้ายตามทีเกิดขึนจริง 

5. กรณผีู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทงัหมด 

6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษทัจะทาํการเก็บค่าใชจ่้ายตามทีเกิดขึนจริง เช่น 

ค่าวีซ่าและค่าบริการยนืวซ่ีา ค่าตวัเครืองบิน และค่าโรงแรม  เป็นตน้ 

7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเทียวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.  หมวด  ธุรกิจนําเทียว การยกเลิกการ

เดินทางของนักท่องเทียว ผู้ประกอบธุรกิจนําเทียวมีค่าใช้จ่ายทีได้จ่ายจริงเพือเตรียมการจัดนําเทียว ให้

นํามาหักจากเงินค่าบริการทีต้องจ่าย ทังนี ผู้ประกอบธุรกิจนําเทียวแสดงหลักฐานให้นักท่องเทียวทราบ 

เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจําตัวเครืองบนิ ค่าโรงแรม หรืออืนๆ 
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หมายเหตุ 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง ในกรณีทีมีผู ้

เดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน และยนิดีคืนเงินค่ามดัจาํใหท้งัหมด (ในกรณีทีมีการยนืวีซ่า และท่านไดรั้บการ

อนุมติัวีซ่าแลว้ ทางบริษทัขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการทีเกิดขึนจริง และท่านสามารถนาํวีซ่า

นีไปใชไ้ด ้หากวีซ่านนัยงัไม่หมดอาย)ุ 

2. หากท่านสละสิทธิในการไม่ใช้บริการใดๆ ทีระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออก

ประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิในการไมค่ืนเงินค่าทวัร์ทงัหมด 

3. ตวัเครืองบินทีจดัไวต้ามโปรแกรมทวัร์ เป็นตวัแบบหมู่คณะ ซึงจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ใน

กรณีทีท่านต้องการแยกวนัเดินทางกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจา้หน้าทีเพือสอบถามราคาอีกครัง 

และการจดัทีนงัของผูเ้ดินทาง เป็นการจดัการภายในของสายการบิน ทางบริษทัไม่สามารถเขา้ไปเพือ

แทรกแซงได ้

สาํหรับทีนงั LONG LEG หรือทีนงับริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารทีมีคุณสมบติัตามทีสาย

การบินกาํหนด เช่น ตอ้งสามารถสือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอื้น

ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอาํนาจในการให้ทีนัง LONG LEG ขึนอยู่กบัทางเจา้หน้าที

สายการบินตอนเวลาทีเช็คอินเท่านนั 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอาํนาจการตดัสินใจของสถานทูตเท่านัน ทางบริษทัเป็นเพียงผูใ้ห้บริการและ

อาํนวยความสะดวกในยืนวีซ่าเท่านัน และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธิทีจะไม่แจ้ง

เหตุผลใหท้ราบ 

5. โรงแรมทีพกัส่วนใหญ่ในยโุรปไม่มีเครืองปรับอากาศทีสามารถปรับควบคุมความเยน็ไดภ้ายในห้องพกั 

เนืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเยน็เกือบทงัปี และสําหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรม

อาจจะจดัเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED ขึนอยูก่บัแต่ละโรงแรม 

6. เมือท่านได้มีการชําระเงินแล้ว ไม่ว่าจะโดยตรงกับบริษทัฯหรือตวัแทนของบริษทั จะถือว่าท่านได้

ยอมรับเงือนไขต่างๆทีทางบริษทัฯไดก้าํหนดไวแ้ลว้ 
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เอกสารเบืองต้นในการขอยืนวซ่ีากลุ่มประเทศเชงเก้น 

ระหว่างการพจิารณาวีซ่าไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนกาํหนด 

ระยะเวลาในการยืน : 15 วันทําการ (อาจจะช้าหรือเร็วกว่านัน ขึนอยู่กบัศุนย์รับยืนวีซ่าและสถานทูต) 

วันยืนเอกสาร : ผู้ เดินทางต้องมาสแกนลายนิวมือและยืนเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้าคอย

ช่วยอาํนวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารยืนวีซ่า) 

 

1. PASSPORT ทียงัไม่หมดอายุและมีอายุเหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรม

การเดินทาง  

2. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ครบ 2 เข็มโดยสามารถโหลดจาก Application หมอพร้อมหรือแนบเป็น 

Vaccine Passport 

3. รูปถ่ายสี จาํนวน 2 รูป พืนหลงัสีขาว (ขนาดตามรูปตวัอย่าง) ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใชใ้นการ

ยืนวีซ่ามาก่อนหน้านี สถานทูตจะเขม้งวดในเรืองของรูปถ่าย จะตอ้งเห็นหน้า 

ใบหูและดวงตาชดัเจน ห้ามใส่เครืองประดบั คอนแทคเลนส์ ในการถ่ายรูป  

4. สําเนาเอกสารต่างๆ ทะเบียนบา้น / บตัรประชาชน / สูติบตัร (สําหรับเด็กอายตุาํ

กว่า 20 ปี) / ทะเบียนสมรส ทะเบียนหยา่ และ ใบเปลียนชือ-สกุล (ถา้มี) 

5. ใบรับรองการทํางาน ทีออกจากหน่วยงานหรือบริษัททีท่านทาํงานอยู่ (ฉบบั

ภาษาอังกฤษ) โดยสะกดชือ-นามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสสปอร์ต และ

ใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยนืวีซ่า 
ในกรณทีีทํางานอิสระ เตรียมจดหมายชีแจงการทาํงานของตนเอง (ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยระบุชือตวัเอง 

ลกัษณะงานทีทาํ รายไดต้่อเดือน และลงชือตวัเอง 

ในกรณเีป็นเจ้าของธุรกจิ เตรียมหนงัสือรับรองบริษทั (DBD) พร้อมแปลภาษาองักฤษ หรือใบจดทะเบียน

การคา้ พร้อมแปลภาษาองักฤษ 

ในกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา เตรียมเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน-นักศึกษา ฉบบัจริงทีออกจาก

สถาบนัการศึกษา (ฉบบัภาษาองักฤษ) ใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยนืวีซ่า 

6. หลกัฐานทางการเงิน อพัเดต 15 วนั ก่อนวนัยืน 

STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยูเ่ป็นประจาํและมีเงินคงเหลืออย่างน้อย 6 หลกั เพือ

ความเหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวีซ่า 

BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ ทีระบุชือผูเ้ดินทางตรงตามหน้าพาสสปอร์ต สถานฑูตไม่รับ

พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน 
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7. การรับรองค่าใช้จ่ายให้กับผู้เดินทาง SPONSOR ผูที้ออกค่าใชจ่้ายให้กนัตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั เช่น พ่อ

ออกเงินลูก สามีออกเงินให้ภรรยา พร้อมเขียนจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย SPONSOR LETTER 

(รายละเอียดเพิมเติมสามารถติดต่อเจา้หนา้ที) 

8. กรณทีีเด็กอายุตํากว่า  ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาท่านใดท่านหนึง จะตอ้งทาํจดหมายยนิยอม 

โดยทีบิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปยนืเรืองแสดงความจาํนงคใ์นการอนุญาตใหบุ้ตรเดินทางไปกบัอีก

ท่านหนึงได ้ณ ทีว่าการอาํเภอหรือเขต โดยมีนายอาํเภอหรือผูอ้าํนวยการเขตลงลายมือชือและ

ประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง และในวนันดัหมายยนืวีซ่า ผูป้กครองตอ้งมาเซ็นต์

เอกสารดว้ยกนัทงัคู่ ณ ศูนยรั์บยนืวีซ่า 

9. ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มดา้นล่างใหค้รบถว้นและตรงตามความจริง เพราะขอ้มลู

ทีท่านไดใ้หม้า จะถูกบนัทึกลงในใบสมคัรยืนวีซ่าและมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า 

10. การยนืวีซ่านนั ผูเ้ดินทางตอ้งชาํระยอดมดัจาํท่านละ 20,000 บาท/ท่านก่อนเท่านนั ถึงสามารถดาํเนินการ

ขนัตอนการจองคิวและยนืวีซ่าได ้

11. รายละเอียดด้านบนทังหมดเป็นเพียงเอกสารเบืองต้น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพิมหรือแปล

เอกสารในบางข้อ เพือความถูกต้องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าทีของบริษัทฯ

ได้ 

12. ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจจะมีการขอเอกสารเพิมเติมหรือขันตอนการยืนที

เปลยีนแปลงไป ทางเจ้าหน้าทีอาจจะมีการอัพเดตข้อมูลให้ทราบอกีครัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2304-2102-UIEU008                                                                  www.smileytour.com                                                                        Page 15 of 16 

ใบกรอกขอ้มูลผูข้อวีซ่า (สําคญัมาก) 
**ขอ้มูลนีใชเ้พือนดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไมส่ามารถแกไ้ขภายหลงัได ้

กรุณาระบุรายละเอียดทงัหมดใหค้รบถว้น เพือประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 คําถามเป็นภาษาไทย เพือใหท่้านเขา้ใจง่าย  

แต่กรุณาตอบคาํถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านนั *** 
 

 

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

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

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

ชือตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 

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

สถานทีเกิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยกําเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….…….. 
 

ทีอยู่ปัจจุบนัทีสามารถตดิต่อได ้ 

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

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

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

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

ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ชือตวั นามสกุล ทีอยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอํานาจปกครอง/ดูแล

ผูเ้ยาว ์ 

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

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

สถานทีทํางานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ทีอยู่ทีทํางานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

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

ตําแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทที์ทํางาน..........................................โทรสารทีทํางาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอ้ืน.....................................จํานวน................................. 
 

แหล่งทีมา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หมา้ย  หย่า 
 

ชือ-นามสกลุ  บิดา.......................................................................................................................................... 

ชือ-นามสกลุ มารดา .................................................................................................................................. 
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ชือ-นามสกลุ  คู่สมรส .................................................................................................................................. 

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

จังหวดัทีเกิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 

 

วีซ่าเชงเกน้ทีเคยไดร้บัในระยะเวลา  ปีทีผา่นมา 

 ไม่เคย 

 เคยได ้  ใชไ้ดต้งัแต่วนัที..........................................ถึงวนัที................................................................ 

เคยถูกพมิพล์ายนิวมอืเพือการขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี 

ไม่เคย 

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

ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 

ไม่เคย 

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

 

 

ความรบัผดิชอบค่าใชจ่้ายในการดํารงชีพระหว่างการเดินทางและพํานกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอ้ืนออกให ้  

                                                                 โปรดระบุ ชือ-นามสกุล............................................ 

                                                                 ทีอยู่………………………………………………………………………………….. 

 

 

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

หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกียวขอ้งใดๆ 

ทงัสินทงันีบริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


