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DAY ITINERARY 
MEALS 

BF L D 
1 กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ × × × 
2 สนามบนิดูไบ-เมอืงเจนีวา-น ้าพุเจดโด-นาฬกิาดอกไม ้ × × √ 

3 โลซานน์-เวเว่ย-์เมอืงแทสช-์เซอรแ์มท √ √ √ 

4 เซอรแ์มท-ยอดเขากอรเ์นอรก์รทั-ชมววิแมทเธอรฮ์อรน์
เมอืงลุคเคอรบ์าด 

√ √ √ 

5 ลุคเคอรบ์าด-มองเทรอซ์-GOLDEN PASS LINE-
อนิเตอรล์าเกน้     

√ √ √ 

6 ยอดเขาจุงฟราว-กระเชา้ Eiger Express-กรุงเบริน์ 
เขตเมอืงเก่า     

√ √ √ 

7 เมอืงลูเซริน์-เมอืงซูก-เมอืงซูรคิ-สนามบนิเมอืงซูรคิ √ √ × 
8 สนามบนิดูไบ-กรุงเทพ-สนามบนิสุวรรณภูม ิ × × × 
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วันที่หนึ่ง กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ            (-/-/-)  

22.00 น.  คณะเดินทางพรอ้มกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่าง
ประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T สายการบินเอมิเรตส ์แอรไ์ลน์ (EK) เจา้หนา้ท่ีให้
การตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก 

วันที่สอง ดูไบ-เมืองเจนีวา-น ้าพุเจดโด-นาฬิกาดอกไม้                 (-/-/D) 

01.05น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK385 ( บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
05.00 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเครื่อง 
08.40 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด  ์โดยสายการบินเอมิเรตส ์

เท่ียวบินท่ี EK089 ( บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน)  
12.45 น.  เดินทางถึง เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด  ์หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้า

เมืองและศลุกากร น าท่านชม เมืองเจนีวา เมืองท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงและมีความส าคัญ
มากเป็นอนัดบัตน้ๆของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ตวัเมืองนัน้ตัง้อยู่บริเวณท่ีทะเลสาบเจนี
วาไหลเขา้รวมกับแม่น า้โรหน์ (Rhone river) โดยทะเลสาบเจนีวานั้นตัง้อยู่ทางตะวนัตก
ของประเทศ เป็นแหล่งน า้จืดท่ีใหญ่เป็นอนัดบัสองของทวีปยโุรปกลาง รองจากทะเลสาบ
บาลาตน้ในประเทศฮังการี ส าหรบั กรุงเจนีวา ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นเมืองนานาชาติ 
(Global City) เน่ืองจากเป็นท่ีตั้ง
ขององค์กรระหว่างชาติส าคัญๆ 
หลายองค์กร เช่น ส านักงานใหญ่
ขององคก์ารสหประชาชาติประจ า
ทวีปยุโรป , องค์การอนามัยโลก 
(WHO) , อ งค์ก า ร ก า รค้ า โ ล ก 
(WTO) เป็นตน้ นอกจากนีแ้ลว้กรุง
เจนีวายงัเป็นสถานท่ีจดัตัง้องคก์าร
สันนิบาตชาติ  ใน ค.ศ. 1919 และกาชาดสากล ใน ค.ศ. 1864 น าท่านชม น ้าพุเจดโด 
กลางทะเลสาบเลคเลมงัค ์น า้พท่ีุไดร้บัการยอมรบัว่าสงูและมีขนาดใหญ่ท่ีสดุในโลก และ
ยังเป็นหน่ึงในสถานท่ีส าคัญท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของกรุงเจนีวา โดยสามารถมองเห็นไดจ้าก
ทุกจุดในเมือง น า้พุเจดโดเป็นน า้พุท่ีไดร้บัการยอมรบัว่าเป็น "สัญลักษณข์องกรุงเจนีวา" 
โดยน า้พุสามารถพุ่งได้สูงสุดประมาณ 140 เมตร (459 ฟุต) น า้พุถูกติดตั้ง ในปี 1886 
นกัท่องเท่ียวท่ีมาเยือนและมีโอกาสล่องเรือมาในทะเลสาบ เจนีวามกัไม่พลาดท่ีจะมาชม
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น า้พดุว้ยเช่นกนั น าท่านแวะชมและถ่ายภาพกบั นาฬิกาดอกไม้ ท่ีสวนองักฤษ (Jardin 
Anglais) ริมทะเลสาบเจนีวา ซึ่งบ่งบอกถึงความส าคญัของอตุสาหกรรมการผลิตนาฬิกา 
จากนั้นอิสระใหท่้านไดเ้ลือกซือ้สินคา้แบรนดเ์นม ซึ่งมีรา้นคา้มากมายรายลอ้มรอบสวน
ดอกไม้ไม่ว่าจะเป็น LOUIS VUITTON, PRADA, BALLY, GUCCI หรือจะเลือกชม
นาฬิกายี่ห้อดังท่ีผลิตในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ ทั้ง ROLEX, OMEGA, CHOPARD, 
TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES ซึ่งมีรา้นจ าหน่ายมากมายเช่นกัน 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  
 Movenpick Hotel And Casino หรือเทียบเท่า 

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

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านเดินทางไปยัง เมืองโล
ซานน์ เป็นอีกเมืองท่ีตัง้อยู่บนของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานนน์ับไดว้่าเป็นเมืองท่ีมี
เสน่หโ์ดยธรรมชาติมากท่ีสดุเมืองหน่ึงของสวิตเซอรแ์ลนดม์ีประวัติศาสตรอ์ันยาวนานมา
ตั้งแต่ศตวรรษท่ี 4 ในสมัยท่ีชาวโรมันมาตั้งหลักแหล่งอยู่บริเวณริมฝ่ังทะเลสาบท่ีน่ี 
เน่ืองจากเมืองโลซานนต์ัง้อยู่บนเนินเขาริมฝ่ังทะเลสาบเลคเลมงัค ์จึงมีความสวยงามโดย
ธรรมชาติ ทิวทัศนท่ี์สวยงามและอากาศท่ีปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักท่องเท่ียวจากทั่ว
โลกให้มาพักผ่อนตากอากาศท่ีน่ี เมืองนีย้ังเป็นเมืองท่ีมีความส าคัญส าหรับชาวไทย
เน่ืองจากเป็นเมืองท่ีเคยเป็นท่ีประทบัของสมเด็จย่า น าท่านถ่ายภาพ อาคารส านักงาน
โอลิมปิกสากล ซึ่งตัง้อยู่บริเวณทะเลสาบเลคเลมังค ์จากนั้นน าท่านถ่ายภาพและเยี่ยม
ชม ศาลาไทย ท่ีรฐับาลไทยได้ร่วมกันก่อสรา้งใหเ้มืองโลซานน ์ในวโรกาสเฉลิมฉลอง
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัทรงครองราชยค์รบ 60 ปีและเชื่อมความสมัพนัธไ์ทย-สวิสฯ 
ครบ 75 ปี จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองเวเว่ย ์เมืองท่ีตัง้อยู่ในรฐัโวของสวิสฯ ตวัเมือง
ตัง้อยู่บนชายฝ่ังทางตอนเหนือ
ของทะเลสาบเจนีวา ชมเมืองเว
เว่ย ์เมืองท่ีไดร้บัการขนานนาม
ว่า “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” ชม
รูปป้ันชาลี แชปปลิ้น ศิลปิน
ตลกแห่งฮอลลีวู้ด ซึ่งในอดีต
เคยใช้ชีวิตบั้นปลายท่ีเมืองนี้ 
ชมย่านเมืองเก่า (OLD TOWN) ท่ีเต็มไปด้วยอาคารเก่า รา้นกาแฟกลางแจ้ง รา้นค้า
มากมาย 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองแทสช ์(Tasch) 
ตัง้อยู่ในประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เป็นประเทศขนาดเล็กท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล และตัง้อยู่
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ในทวีปยุโรปตะวันตก ซึ่งมีเทือกเขาแอลป์ซึ่งเป็นเทือกเขาท่ีใหญ่สุดของทวีปยุโรป เลาะ
เลียบตามหบุเขา ชมทิวทศันส์วยอนังดงามตลอดเสน้ทาง จากนั้นน าท่านเดินทางโดย
รถไฟสู่เมืองเซอรแ์มท (Zermatt) โดยรถไฟซึ่งเป็นเมืองท่ีไม่อนุญาตใหร้ถยนตว์ิ่งและ
เป็นเมืองท่ีได้รับการยกย่องว่า ปลอดมลพิษท่ีดีของโลกตั้งอยู่บนความสูงกว่า 1,620 
เมตร ซึ่ง เป็นท่ีตัง้ของยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ ซึ่งเป็นสญัลกัษณข์องสวิตเซอรแ์ลนด ์เมือง
เซอรแ์มทเป็นเมืองเล็กๆ หรืออาจจะเรียกไดว้่าเป็นหมู่บา้นก็ได ้เพราะว่ามีประชากรใน
เมืองไม่ถึง 10,000 คน ทางตอนใตข้องสวิตติดกับชายแดนอิตาลี โดยมี Pennine Alps 
ซึ่งเป็นส่วนนึงของเทือกเขา Alps เป็นเส้นกั้นระหว่าง 2 ประเทศหากพูดถึง Zermatt ก็
ตอ้งนึกถึงยอดเขาแหลมท่ีมีลักษณะคลา้ยปีรามิด ชื่อว่า Matterhorn ท่ีตัง้ตระหง่านอยู่
ใกล้ๆ  เมือง มีความสูงถึง 4,478 เมตร สามารถมองเห็นไดจ้ากแทบทุกมุมของเมือง ซึ่ง 
Matterhorn นีถ้ือเป็นสญัลกัษณท่ีส าคญัของ Zermatt 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  
 Hotel Simi Zermatt หรือเทียบเท่า 

วันที่ส่ี  เซอร์แมท-ยอดเขากอร์เนอร์กรัท-แมทเธอร์ฮอร์น-เมืองลุคเคอร์บาด
                             (B/L/D) 

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขากอร์
เนอร์กรัท (Gornergrat) โดยรถไฟ  เส้นทางจะผ่านธรรมชาติทิวทัศน์อันยิ่งใหญ่

สวยงามทัง้สองขา้งทางสู่ ยอดเขากอรเ์นอรก์รทั ท่ีมีความสูงเหนือระดับน า้ทะเล 3 ,286 
เมตร ท่ีน่ีท่านจะไดพ้บจุดท่ีสวยท่ีสุดของการชมยอดเขาต่างๆ และเป็นจุดชม ยอดเขา
แมทเธอร์ฮอร์น อีกแห่งหน่ึงท่ีสวยงาม ถึงเวลาอันสมวรน าท่านเดินทางกลับสู่ 
เมืองเซอรแ์มท 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางกลับสู่ เมืองแทสช์ 
(Tasch) และเดินทางต่อไปยัง เมืองลุคเคอร์บาด (LEUKERBAD) เมืองท่ีมีชื่อเสียง
เรื่องน า้แร่และสปา เป็นหมู่บา้นเล็กๆท่ีมีน า้แร่ธรรมชาติ นักท่องเท่ียวต่างหลั่งไหลกนัไป
สมัผสัท่ีน่ี เพราะเป็นเมืองท่ีไดแ้ช่น า้แรอุ่่นๆ ทัง้ในหนา้หนาว และหนา้รอ้น เมืองนีต้ัง้อยู่ท่ี



 

UNIQUE INTER 

ระดบัความสงู 1,411-2,700 เมตร เหนือระดบัน า้ทะเล เมืองแห่งนีเ้ป็นแหล่งน า้พรุอ้นท่ีมี
ชื่อเสียงรูจ้ักกันมายาวนาน ซึ่งเป็นสถานท่ียอดนิยมส าหรบัผูช้ื่นชอบการแช่น า้รอ้นเพื่อ
ความผ่อนคลาย พรอ้มบรรยากาศท่ามกลางหุบเขา อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับบ่อ
น า้แรภ่ายในโรงแรม หรือเลือกท าบริการสปา ทรีทเมน้ตต่์างๆของโรงแรม 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  
 Thermalhotels and Walliser Alpentherme & SPA Leukerbad  
หรือเทียบเท่า 

วันที่ห้า ลุคเคอร์บาด-มองเทรอซ์-GOLDEN PASS LINE-อินเตอร์ลาเก้น     

             (B/L/D)          

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองมองเท
รอซ ์(Montreux) เมืองตากอากาศท่ีตัง้อยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ไดช้ื่อว่าริเวียร่าของสวิส 
ชมความสวยงามของทิวทัศน ์บา้นเรือน ริมทะเลสาบ น าท่านถ่ายรูปดา้นหนา้ ปราสาท
ชิ ล ย อ ง  ( Chillon castle) 
ปราสาทโบราณอายุกว่า 800 
ปี  สร้า งขึ ้นบนเกาะ หินริ ม
ทะเลสาบเจนีวา ตั้งแต่ยุค
โรมันเรืองอ านาจโดยราชวงศ์ 
SAVOY โดยมีจดุมุ่งหมายเพื่อ
ควบคุมการเดินทางของนัก
เดินทางและขบวนสินคา้ท่ีจะสญัจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใตห้รือจากตะวนัตกสู่ตะวนัออก
ของสวิตเซอรแ์ลนด์ เน่ืองจากเป็นเส้นทางเดียวท่ีไม่ต้องเดินทางข้ามเทือกเขาสูงชัน 
ปราสาทแห่งนีจ้ึงเปรียบเสมือนด่านเก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบชาวสวิสมานานนบัรอ้ยปี 

เที่ยง  บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองอินเตอรล์าเก้น 
( Interlaken)  โ ด ย ร ถ ไ ฟ ส า ย 
GOLDEN PASS LINE หน่ึงในรถไฟ
ชมทัศนียภาพท่ี  ทันสมัยท่ีสุด ตลอด
การ เ ดินทางทุก ท่านจะได้ เ ห็นวิว
ทิวทัศน์ท่ีสวยงามผ่านช่องหน้าต่าง
แบบพาโนรามิค เดินทางถึง เมือง
อินเตอร์ลาเก้นอิสระให้ท่ นได้เดิน
เล่นภายใน เมืองอินเตอรล์าเก้น เป็นเมืองท่ีตัง้อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Tune lake) 
และ ทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz lake) จากนั้นอิสระใหท่้านได้สัมผัสบรรยากาศและ
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ธรรมชาติแบบสวิตเซอรแ์ลนด์ในเมืองเล็กๆ พรอ้มช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ท่านสามารถ
เลือกซื ้อนาฬิกายี่ห้อดังหลากหลายท่ีผลิตในสวิส ไม่ว่าจะเป็น ROLEX, OMEGA, 
CHOPARD, TAG HEUER, PATEK PHILIPPE, LONGINES และอื่นๆ อีกมากมาย 

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  
 Metropole หรือเทียบเท่า 

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

เช้า   บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองกริน
เดลวาลด์ เพื่อเตรียมตัวเดินทางขึ ้นสู่  
ยอดเขาจุงฟราว TOP OF EUROPE 
โดยกระช้าไฟฟ้า EIGER EXPRESS ซึ่ง
เป็นกระเชา้ใหม่ล่าสุดท่ีจะพาทุกท่านขึน้สู่
ยอดเขาในเวลาเพียง 15 นาที (จากสถานี 
Grindelwald Terminal ไ ป ยั ง  Eiger 
Glacier Terminal) ซึ่ งยอดเขาจุงฟราว
ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้
เป็นมรดกโลกอีกของสวิตเซอรแ์ลนด ์ท่ีอยู่
บนความสูงกว่าระดับน า้ทะเลกว่า 4,158 
เมตร ท่ีมี่หิมะปกคลุมตลอดทัง้ปี น าท่าน
ชม กลาเซียร ์หรือธารน า้แข็งขนาดใหญ่ 
จากนัน้สนกุสนานกบัการเล่นหิมะในลาน
กว้า ง (Plateau) หรือ เ ลือก เ ดินไปยั ง 
SPHINX ซึ่ ง เป็นจุดชมวิว ท่ีสูง ท่ีสุดใน
ยุโรป สามารถมองเห็นได้กว้างไกลท่ีสุด 
ณ จุด 3,571 เมตร ชม ถ ้าน ้าแข็ง ท่ีแกะสลักให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน า้แข็ง 30 เมตร 
สมัผสักบัภาพของธารน า้แข็ง Alestsch ท่ียาวท่ีสดุในเทือกเขาแอลป์ยาวถึง 22 ก.ม. และ
หนา 700 เมตร และไม่ควรพลาดกับการส่งโปสการด์โดยท่ีท าการไปรษณียท่ี์สูงท่ีสุดใน
ยโุรป อิสระใหท่้านไดเ้ดินเล่นและถ่ายรูปตามอธัยาศยั 
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เที่ยง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภตัตาคาร จากนัน้น าท่านลงจากยอดเขาจงุเฟรา และน าท่าน
เดินทางโดยรถโค้ชสู่ กรุงเบิร์น เมืองหลวงของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ เมืองโบราณ
เก่าแก่สร้างขึน้เมื่อ 800 ปีท่ีแล้ว โดยมี
แม่น ้าอาเร่  (Aare) ล้อมรอบตัว เมือง 
เสมือนเป็นป้อมปราการทางธรรมชาติไว้ 
3 ด้าน คือ ทางด้านทิศเหนือ ทิศใต้ และ
ทิศตะวันออก ส่วนทิศตะวันตกชาวเมือง
ไดส้รา้งก าแพง และสะพานขา้มท่ีสามารถ
ชักขึ ้นลงได้ น าท่านเท่ียว
ชมสถานท่ีส าคัญต่างๆใน
กรุงเบิรน์ กรุงเบิร์นได้รับ
การยกย่องจากองค์การ
ยู เนส โกให้ เ ป็น เมื อ ง
มรดกโลก ในปี ค.ศ. 1863 
นอกจากนีเ้บิรน์  ยังถูกจัด
อันดับอยู่ใน 1 ใน 10 ของ
เมืองท่ีมีคุณภาพชีวิต ท่ีดี
ท่ีสุดของโลกในปี ค.ศ. 2010 น าท่านชม บ่อหมีสีน ้าตาล สัตวท่ี์เป็นสัญลักษณข์องกรุง
เบิรน์ น าท่านชม มาร์กาสเซ ย่านเมืองเก่า ปัจจุบันเต็มไปดว้ยรา้นดอกไม้และบูติค 
เป็นย่านท่ีปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินเท่ียวชมอาคารเก่า อายุ 200-300 ปี น า
ท่านลัดเลาะชม ถนนจุงเคอรน์กาสเซ ถนนท่ีมีระดับสูงสุดของเมืองนี ้ซึ่งเต็มไปดว้ย
รา้นภาพวาดและรา้นขายของเก่าในอาคารโบราณ ชม นาฬิกาไซ้ทค์ล็อคเค่นทรัม 
อายุ 800 ปี ท่ีมีโชว์ให้ดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแต่ละครั้ง หอนาฬิกานี ้ในช่วงปี 
ค.ศ. 1191-1256 ใชเ้ป็นประตูเมืองแห่งแรก ภายหลังไดด้ัดแปลงไซท้ค์ล็อคเค่นทรัมให้
กลายมาเป็นหอนาฬิกา พรอ้มติดตัง้นาฬิกาดาราศาสตรเ์ขา้ไป  
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จากนั้นอิสระใหท่้านเดินเล่นและเก็บภาพตามอัธยาศัยหรือจะเลือกชอ้ปปิ้งซือ้สินคา้แบ
รนดเ์นมและซือ้ของท่ีระลึก  

ค ่า   บริการอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร น าท่านเขา้สู่ท่ีพกั  
 Holiday Inn Bern Westside หรือเทียบเท่า 

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

เช้า  บริการอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิรน์
น าท่านเท่ียวเมืองลูเซิรน์ อดีตหัวเมืองโบราณของสวิสเซอรแ์ลนด์ เป็นดินแดนท่ีได้รบั
สมญานามว่า หลงัคาแห่งทวีปยุโรป (The roof of Europe) เพราะนอกจากจะมีเทือกเขา
สงูเสียดฟ้าอย่างเทือกเขาแอลป์แลว้ ก็ยงัมีภเูขาใหญ่นอ้ยสลบักบัป่าไมท่ี้แทรกตวัอยู่ตาม
เนินเขาและไหล่เขา สลับแซมดว้ย
ดงดอกไมป่้าและทุ่งหญ้าอันเขียว
ชอุ่ม น าท่านชมและแวะถ่ายรูปกับ 
สะพานไม้ชาเปล หรือสะพาน
วิหาร  (Chapel bridge) ซึ่ งข้าม
แม่น า้รอยซ ์เป็นสะพานไมท่ี้เก่าแก่ 
ท่ีสดุในโลก มีอายหุลายรอ้ยปี เป็น
สัญลักษณ์และประวัติศาสตรข์องเมืองลูเซิรน์เลยทีเดียว สะพานวิหารนีเ้ป็นสะพานท่ี
แข็งแรงมากมงุหลงัคาแบบโบราณ เชื่อมต่อไปยงัป้อมแปดเหล่ียมกลางน า้ จั่วแต่ละช่อง
ของสะพานจะมีภาพเขียนเรื่องราวประวติัความเป็นมาของประเทศสวิตเซอรแ์ลนด ์เป็น
ภาพเขียนเก่าแก่อายุกว่า 400 ปี แต่น่าเสียดายท่ีปัจจบุันสะพานไมนี้ถู้กไฟไหมเ้สียหาย
ไปมาก ตอ้งบูรณะสรา้งขึน้ใหม่เกือบหมด จากนัน้น าท่านเท่ียวชม รูปแกะสลักสิงโตบน
หน้าผาหิน เป็นอนุสาวรีย์ท่ีตั้งอยู่ใจกลางเมืองท่ีหัวของสิงโตจะมีโล่ห์ ซึ่งมีกากบาท
สัญลักษณ์ของสวิตเซอรแ์ลนด์อยู่ อนุสาวรีย์รูปสิงโตแห่งนีอ้อกแบบและแกะสลักโดย 
ธอร ์วอลเสน้ ใชเ้วลาแกะสลักอยู่ราว 2 ปี ตัง้แต่ ค.ศ. 1819-1821 โดยสรา้งขึน้เพื่อเป็น
เกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี ท่ีเสียชีวิตในประเทศ
ฝรั่งเศส ระหว่างการต่อสูป้้องกนัพระราชวงัในครัง้ปฏิวติัใหญ่สมยัพระเจา้หลยุสท่ี์ 16 

เที่ยง  บริการอาหารเท่ียง ณ ภัตตาคาร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองซูก เคยเป็นเขต
ปกครอง ท่ีมี รายได้เฉ ล่ียน้อย ท่ีสุดแต่ปัจจุบันคือ เมือง ท่ีรวยท่ีสุดของประเทศ
สวิตเซอรแ์ลนด ์มีเขตเมืองเก่าท่ีก่ตัง้มาตัง้แต่ศตวรรษท่ี13 อาคารบา้นเรือนยงัคงสภาพ
ดัง้เดิมไวอ้ย่างสวยงามอีกทัง้ยงัเป็นเมืองท่ีมีวิวทะเลสาปท่ีสวยท่ีสดุแห่งหน่ึงของประเทศ  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  ใจกลางเมืองซูริค  เท่ียวชม จัตุรัสปาราเดพลาทซ์  
(Paradeplatz) จตัรุสัเก่าแก่ท่ีมีมาตัง้แต่สมยัศตวรรษท่ี 17 ในอดีตเคยเป็นศนูยก์ลางของ
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การคา้สัตวท่ี์ส าคัญของเมืองซูริค ปัจจุบันจัตุรสันีไ้ด้   กลายเป็นชุมทางรถรางท่ีส าคัญ
ของเมืองและยงัเป็นศูนยก์ลางการคา้ของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบนัการเงินท่ีใหญ่ท่ีสุด
ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ น าท่าน
แวะถ่ายรูปกบั โบสถฟ์รอมุนสเตอร ์
( Fraumunster Abbey) จ า ก บ น
สะพานมุนสเตอรบ์รูค เป็นโบสถ์ท่ีมี
ชื่อเสียงของเมืองซูริค สร้างขึน้ในปี 
ค.ศ. 853 โดยกษัตริย์เยอรมันหลุยส ์
ใชเ้ป็นส านักแม่ชีท่ีมีกลุ่มหญิงสาวชน
ชั้นสูงจากทางตอนใต้ของเยอรมัน
อาศยัอยู่ น าท่านสู่ ถนนบาหน์โฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นถนนอนัลือชื่อท่ี
มีความยาวประมาณ 1.4 กิโลเมตร เป็นถนนท่ีเป็นท่ีรูจ้กัในระดบันานาชาติ ว่าเป็นถนนช้
อปปิ้งท่ีมีสินคา้ราคาแพงท่ีสุดแห่งหน่ึงของโลก ตลอดสองขา้งทางลว้นแลว้แต่เป็นท่ีตั้ง
ของหา้งสรรพสินคา้ รา้นคา้อัญมณี รา้นเคร่ืองประดับ รา้นนาฬิกาและโรงแรมระดับหรู 
อิสระให้ท่านเดินเล่นและเลือกซื ้อสินค้าตามอัธยาศัย  ได้เวลาอันสมควรน าท่านสู่
สนามบิน 

21.55 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยสายการบินเอ

มิเรตส ์เท่ียวบินท่ี EK086 ( บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 

วันที่แปด สนามบินดูไบ-กรุงเทพ-สนามบินสุวรรณภูมิ          (-/-/-)  

07.10 น. เดินทางถึง เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์แวะเปลี่ยนเครื่อง 
09.30 น. ออกเดินทางสู่  สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ 

เท่ียวบินท่ี EK 372 ( บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่องบิน) 
18.40 น. ☺ เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ ประเทศไทย โดยสวสัดิภาพพรอ้มความประทบัใจ 

 
☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ 

 
ทางบริษัทจะด าเนนิการจดัการโปรแกรมการเดินทางใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนด แต่บางครัง้การเดินทางอาจจะมีการ

ปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัเหตสุดุวิสยัต่างๆ ทีอ่าจจะเกิดขึน้ได ้โดยค านงึถึงผลประโยชนแ์ละความ
ปลอดภยัของลูกคา้เป็นหลกั และขอแจง้ใหท้ราบว่ารา้นคา้และหา้งสรรพสินคา้ในยโุรปบางแห่งจะปิดท าการในวนัอาทิตย์ 
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เดือน วันเดินทาง ราคา พักเด่ียว 
เพ่ิมท่านละ 

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 

ราคาส าหรับเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี ไม่ใช้เตียง ลด 5,000 บาท จากราคาทัวร์ 
กรณีจอยแลนด์ สามารถสอบถามราคาการหักค่าต๋ัวเคร่ืองบินได้จากเจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

โปรดศึกษาเง่ือนไขต่างๆ และรายละเอียดการเดินทางให้เรียบร้อยก่อนตัดสินใจซ้ือ 
เม่ือท่านท าการช าระมัดจ าแล้ว ถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆที่บริษัทระบุไว้ 

 

อัตราค่าบริการทีร่วมในรายการทัวร์ 
• ตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั ไป-กลบัพร้อมคณะ โดยสายการบินเอมิเรตส์  
• โรงแรมท่ีพกัระดบั 4 ดาว ตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเท่า (2-3 ท่าน/ห้อง) 
• ค่าธรรมเนียมเนียมในการยื่นวีซ่าเชงเกน้ (ส าหรับผูถ้ือหนงัสือเดินทางประเทศไทย) 
• ค่าอาหารและค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการการเดินทาง 
• ค่ารถปรับอากาศ บริการน าเท่ียวตามรายการการท่องเท่ียว 
• หวัหนา้ทวัร์เดินทางพร้อมคณะเดินทางจากประเทศไทย ดูแลและให้บริการตลอดการเดินทาง 
• ค่าประกนัอุบตัิเหตุระหว่างการเดินทางตามกฎหมายก าหนด (ตามเง่ือนไขแห่งกรมธรรมป์ระกนัภยั) 
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  
• ค่าประกนัสุขภาพ (covid-19) เง่ือนไขตามกรมธรรม ์

อัตราค่าบริการทีไ่ม่รวมในรายการทัวร์ 
• ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการท าหนงัสือเดินทางและวีซ่าส าหรับชาวต่างชาติ 
• ค่าใชจ้่ายส่วนตวัต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง อาทิเช่น ค่าโทรศพัท ์ค่าเดินทางท่ีนอกเหนือจาก

รายการทวัร์ ค่ามินิบาร์ ค่าบริการซกัรีด หรือ ค่าเกิดความเสียหายต่างๆภายในห้องพกั เป็นตน้ 
• ค่าส่วนเกินของน ้าหนกักระเป๋า สายการบินอนุญาตให้โหลดสัมภาระใตท้อ้งเคร่ือง 30 กก./ท่าน 
• ค่าทิปคนขบัรถทอ้งถิ่น  (2 สวิสฟรังก ์x 6 วนั = 12 สวิสฟรังก ์) 
• ค่าทิปหวัหนา้ทวัร์คนไทย วนัละ 100 x 8 วนั = 800 บาท 
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เง่ือนไขการจองและการช าระเงิน 
1. ช าระมดัจ าท่านละ 20,000 บาท หลงัจากท าการจองใน 3 วนัท าการ พร้อมส่งส าเนาหนา้หนังสือเดินทาง

ท่ีมีอายเุหลือไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน นบัจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรมการเดินทาง 
2. ช าระค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ 20 วนั ก่อนวนัเดินทาง หากไม่มีการช าระเขา้มาถือว่าท่านสละสิทธ์ิในการ

เดินทาง และไม่สามารถขอเงินคืนได ้(กรณียงัไม่ทราบผลวีซ่า ทางบริษทัฯขออนุญาตเก็บค่าทวัร์ส่วนท่ี
เหลือตามท่ีก าหนด) 

3. ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีมีความจ าเป็นตอ้งซ้ือตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ หรือตัว๋โดยสารอ่ืนๆในการเดินทาง
เพื่อมาท าการยื่นวีซ่า หรือในวนัเดินทางไป-กลบัจากสนามบิน กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีก่อนทุกครั้ งก่อน
ออกตั๋วเคร่ืองบินหรือตั๋วโดยสารอ่ืนๆ มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่รับผิดชอบต่อ
ค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้น 

เง่ือนไขการยกเลิกและการคืนเงิน 
1. ยกเลิกการเดินทาง 30 วันก่อนการเดินทางขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ี

เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
2. ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจ า 50% (ทางบริษทัฯ ขอเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึ้น

จริง เช่น ค่าวีซ่า ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ) 
3. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามราคาทัวร์ที่ตามระบุใน

โปรแกรม 
4. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะตอ้งมีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัขอ

สงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใชจ้่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง 
5. กรณีผู้เดินทางถูกปฏิเสธการเข้า-ออกประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
6. กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษทัจะท าการเก็บค่าใช้จ่ายตามท่ีเกิดขึ้นจริง เช่น 

ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่าตัว๋เคร่ืองบิน และค่าโรงแรม  เป็นตน้ 
7. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจน าเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 หมวด 2 ธุรกิจน าเที่ยว  การยกเลิกการ

เดินทางของนักท่องเท่ียว ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวมีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพ่ือเตรียมการจัดน าเที่ยว ให้
น ามาหักจากเงินค่าบริการท่ีต้องจ่าย ท้ังน้ี ผู้ประกอบธุรกิจน าเท่ียวแสดงหลักฐานให้นักท่องเท่ียวทราบ 
เช่น ค่าวีซ่า ค่ามัดจ าตั๋วเคร่ืองบิน ค่าโรงแรม หรืออ่ืนๆ 
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หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการแจ้งยกเลิกการเดินทางล่วงหน้า 30 วนัก่อนการเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู ้

เดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน และยินดีคืนเงินค่ามดัจ าให้ทั้งหมด (ในกรณีท่ีมีการยื่นวีซ่า และท่านไดร้ับการ
อนุมตัิวีซ่าแลว้ ทางบริษทัขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการท่ีเกิดขึ้นจริง และท่านสามารถน าวีซ่า
น้ีไปใชไ้ด ้หากวีซ่านั้นยงัไม่หมดอาย)ุ 

2. หากท่านสละสิทธ์ิในการไม่ใช้บริการใดๆ ท่ีระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร์ หรือถูกปฏิเสธการเขา้-ออก
ประเทศ ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

3. ตัว๋เคร่ืองบินท่ีจดัไวต้ามโปรแกรมทวัร์ เป็นตัว๋แบบหมู่คณะ ซ่ึงจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ ใน
กรณีท่ีท่านต้องการแยกวนัเดินทางกลบัหรือไปก่อน โปรดติดต่อเจ้าหน้าท่ีเพื่อสอบถามราคาอีกครั้ ง 
และการจดัท่ีนั่งของผูเ้ดินทาง เป็นการจดัการภายในของสายการบิน ทางบริษทัไม่สามารถเขา้ไปเพื่อ
แทรกแซงได ้
ส าหรับท่ีนัง่ LONG LEG หรือท่ีนัง่บริเวณทางออกฉุกเฉิน จะตอ้งเป็นผูโ้ดยสารท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีสาย
การบินก าหนด เช่น ตอ้งสามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้ไม่มีปัญหาดา้นสุขภาพ สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้น
ไดอ้ย่างรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและอ านาจในการให้ท่ีนั่ง LONG LEG ขึ้นอยู่กบัทางเจา้หน้าท่ี
สายการบินตอนเวลาท่ีเช็คอินเท่านั้น 

4. การพิจารณาผลวีซ่า เป็นอ านาจการตดัสินใจของสถานทูตเท่านั้น ทางบริษทัเป็นเพียงผูใ้ห้บริการและ
อ านวยความสะดวกในยื่นวีซ่าเท่านั้น และหากท่านถูกปฏิเสรธวีซ่า ทางสถานทูตมีสิทธ์ิท่ีจะไม่แจ้ง
เหตุผลให้ทราบ 

5. โรงแรมท่ีพกัส่วนใหญ่ในยโุรปไม่มีเคร่ืองปรับอากาศท่ีสามารถปรับควบคุมความเยน็ไดภ้ายในห้องพกั 
เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศหนาวเย็นเกือบทั้งปี และส าหรับห้องหักแบบ TRIPPLE ROOM บางโรงแรม
อาจจะจดัเป็น 2 เตียง และเตียงเสริมหรือ SOFA BED ขึ้นอยูก่บัแต่ละโรงแรม 

6. เมื่อท่านได้มีการช าระเงินแล้ว ไม่ว่าจะโดยตรงกับบริษทัฯหรือตวัแทนของบริษัท จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเง่ือนไขต่างๆท่ีทางบริษทัฯไดก้ าหนดไวแ้ลว้ 
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เอกสารเบื้องต้นในการขอย่ืนวีซ่ากลุ่มประเทศเชงเก้น 
ระหว่างการพิจารณาวีซ่าไม่สามารถขอพาสปอร์ตคืนก่อนก าหนด 
ระยะเวลาในการย่ืน : 15 วันท าการ (อาจจะช้าหรือเร็วกว่าน้ัน ขึน้อยู่กับศุนย์รับย่ืนวีซ่าและสถานทูต) 
วันย่ืนเอกสาร : ผู้เดินทางต้องมาสแกนลายนิ้วมือและย่ืนเอกสารด้วยตัวเอง (จะมีเจ้าหน้าคอย
ช่วยอ านวยความสะดวกในการนัดหมายและจัดเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่า) 
 

1. PASSPORT ท่ียงัไม่หมดอายุและมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทางกลบัในโปรแกรม
การเดินทาง  

2. เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน ครบ 2 เขม็โดยสามารถโหลดจาก Application หมอพร้อมหรือแนบเป็น 
Vaccine Passport 

3. รูปถ่ายสี จ านวน 2 รูป พื้นหลงัสีขาว (ขนาดตามรูปตวัอยา่ง) ถ่ายไวไ้ม่เกิน 6 เดือนและไม่เคยใชใ้นการ
ยื่นวีซ่ามาก่อนหน้าน้ี สถานทูตจะเขม้งวดในเร่ืองของรูปถ่าย จะตอ้งเห็นหน้า 
ใบหูและดวงตาชดัเจน ห้ามใส่เคร่ืองประดบั คอนแทคเลนส์ ในการถ่ายรูป  

4. ส าเนาเอกสารต่างๆ ทะเบียนบา้น / บตัรประชาชน / สูติบตัร (ส าหรับเด็กอายุต ่า
กว่า 20 ปี) / ทะเบียนสมรส ทะเบียนหยา่ และ ใบเปลี่ยนช่ือ-สกุล (ถา้มี) 

5. ใบรับรองการท างาน ท่ีออกจากหน่วยงานหรือบริษทัท่ีท่านท างานอยู่ (ฉบบั
ภาษาอังกฤษ) โดยสะกดช่ือ-นามสกุล ให้ตรงตามหน้าพาสสปอร์ต และ
ใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยื่นวีซ่า 
ในกรณีที่ท างานอิสระ เตรียมจดหมายช้ีแจงการท างานของตนเอง (ฉบบัภาษาองักฤษ) โดยระบุช่ือตวัเอง 
ลกัษณะงานท่ีท า รายไดต้่อเดือน และลงช่ือตวัเอง 

ในกรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ เตรียมหนงัสือรับรองบริษทั (DBD) พร้อมแปลภาษาองักฤษ หรือใบจดทะเบียน
การคา้ พร้อมแปลภาษาองักฤษ 

ในกรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา เตรียมเอกสารรับรองการเป็นนักเรียน-นักศึกษา ฉบบัจริงท่ีออกจาก
สถาบนัการศึกษา (ฉบบัภาษาองักฤษ) ใบรับรองจะตอ้งออกมาไม่เกิน 30 วนั ก่อนวนัยื่นวีซ่า 

6. หลักฐานทางการเงิน อพัเดต 15 วนั ก่อนวนัยื่น 

STATEMENT ยอ้นหลงั 6 เดือน ควรมีเงินหมุนเวียนอยู่เป็นประจ าและมีเงินคงเหลืออย่างน้อย 6 หลกั เพื่อ
ความเหมาะสมในการเดินทางและการพิจารณาวีซ่า 

BANK CERTIFICATE ฉบับภาษาอังกฤษ ท่ีระบุช่ือผูเ้ดินทางตรงตามหน้าพาสสปอร์ต สถานฑูตไม่รับ
พิจารณาบัญชีกระแสรายวัน 
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7. การรับรองค่าใช้จ่ายให้กับผู้เดินทาง SPONSOR ผูท่ี้ออกค่าใชจ้่ายให้กนัตอ้งมีความสัมพนัธ์กนั เช่น พ่อ
ออกเงินลูก สามีออกเงินให้ภรรยา พร้อมเขียนจดหมายรับรองค่าใช้จ่าย SPONSOR LETTER 
(รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อเจา้หนา้ท่ี) 

8. กรณีที่เด็กอายุต ่ากว่า 20 ปี เดินทางไปกบับิดา หรือมารดาท่านใดท่านหน่ึง จะตอ้งท าจดหมายยินยอม 
โดยท่ีบิดา, มารดา และบุตรจะตอ้งไปยื่นเร่ืองแสดงความจ านงคใ์นการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกบัอีก
ท่านหน่ึงได ้ณ ท่ีว่าการอ าเภอหรือเขต โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้  านวยการเขตลงลายมือช่ือและ
ประทบัตรารับรองจากทางราชการอยา่งถูกตอ้ง และในวนันดัหมายยื่นวีซ่า ผูป้กครองตอ้งมาเซ็นต์
เอกสารดว้ยกนัทั้งคู่ ณ ศูนยร์ับยื่นวีซ่า 

9. ใบกรอกข้อมูลผู้ขอวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มดา้นล่างให้ครบถว้นและตรงตามความจริง เพราะขอ้มูล
ท่ีท่านไดใ้ห้มา จะถูกบนัทึกลงในใบสมคัรยื่นวีซ่าและมีผลต่อการพิจารณาวีซ่า 

10. การยื่นวีซ่านั้น ผูเ้ดินทางตอ้งช าระยอดมดัจ าท่านละ 20,000 บาท/ท่านก่อนเท่านั้น ถึงสามารถด าเนินการ
ขั้นตอนการจองคิวและยื่นวีซ่าได ้

11. รายละเอียดด้านบนท้ังหมดเป็นเพียงเอกสารเบื้องต้น บางท่านอาจถูกการเรียกขอเอกสารเพ่ิมหรือแปล
เอกสารในบางข้อ เพ่ือความถูกต้องในการเตรียมเอกสารสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ
ได้ 

12. ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อาจจะมีการขอเอกสารเพ่ิมเติมหรือข้ันตอนการย่ืนที่
เปล่ียนแปลงไป ทางเจ้าหน้าท่ีอาจจะมีการอัพเดตข้อมูลให้ทราบอีกคร้ัง 
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ใบกรอกขอ้มูลผูข้อวีซ่า (ส าคญัมาก) 
**ขอ้มูลนี้ ใชเ้พือ่นดัหมายคิววีซ่ากบัสถานทูต ไม่สามารถแกไ้ขภายหลงัได  ้
กรุณาระบุรายละเอียดทั้งหมดใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง  

 ค าถามเป็นภาษาไทย เพือ่ใหท่้านเขา้ใจง่าย  
แต่กรุณาตอบค าถามเป็นภาษาองักฤษตวับรรจง เท่านั้น *** 

 
 

ช่ือ – นามสกุล ผูเ้ดินทาง [ภาษาไทย]…………………………………………………………………………………………….……………………….. 
นามสกุล [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………….……………………. 
นามสกุลตอนเกิด [ภาษาองักฤษ]…………………………………………………………………………………………………………………….………… 
ช่ือตวั [ภาษาองักฤษ]……………………………………………………………………………………………………………………………………….………….. 
วนั /เดือน / ปี (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
สถานที่เกิด (จังหวดั/ประเทศ)………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 
สญัชาติปัจจุบนั ...............................สญัชาติโดยก าเนิด หากต่างจากปัจจุบนั……………………………………………….…….. 
 

ที่อยู่ปัจจุบนัที่สามารถติดต่อได ้ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
...........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์....................................... 
 

โทรศพัท ์(มือถือ)  …………………………………………….……………………..……..…………E-mail…………………………………………………. 
ในกรณีเป็นผูเ้ยาว ์กรุณากรอก ช่ือตวั นามสกลุ ที่อยู่(หากต่างจากผูข้อ) และสญัชาติของผูม้ีอ านาจปกครอง/ดูแล
ผูเ้ยาว ์ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………..................................................................... 
 

สถานที่ท างานหรือสถานศึกษา(ภาษาองักฤษ) ............................................................................................. 
 

ที่อยู่ที่ท างานหรือสถานศึกษา.......................................................................................................................... 
 

..........................................................................................................รหสัไปรษณีย.์........................................ 
ต าแหน่งงาน .................................................................................................................................................. 
 

โทรศพัทท์ี่ท างาน..........................................โทรสารที่ท างาน......................................................................... 
 

รายไดต่้อเดือน......................................บาท  รายไดอื้่น.....................................จ านวน................................. 
 

แหล่งที่มา........................................................................................................................................................ 
 

สถานภาพ โสด  แต่งงาน แต่งงาน (ไม่จดทะเบียน) หมา้ย  หย่า 
 

ช่ือ-นามสกุล  บิดา.......................................................................................................................................... 
ช่ือ-นามสกุล มารดา .................................................................................................................................. 
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ช่ือ-นามสกุล  คู่สมรส .................................................................................................................................. 
วนัเกิด คู่สมรส................................................................................................................................................ 
จังหวดัที่เกิดของคู่สมรส..................................................สญัชาติของคู่สมรส................................................. 
 
วีซ่าเชงเกน้ที่เคยไดร้บัในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา 
 ไม่เคย 
 เคยได ้  ใชไ้ดต้ั้งแต่วนัที่..........................................ถึงวนัที่................................................................ 
เคยถูกพิมพล์ายนิ้ วมือเพือ่การขอวีซ่าเชงเกน้ก่อนหนา้นี้  

ไม่เคย 
เคย (กรุณาระบุวนัที่ หากทราบ)...................................................................................................... 
ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ 
ไม่เคย 
เคย (เหตุผลในการปฏิเสธ)............................................................................................................. 

 
 
ความรบัผิดชอบค่าใชจ่้ายในการด ารงชีพระหว่างการเดินทางและพ านกัของผูร้อ้งขอ 

ตวัผูข้อวีซ่าเอง       มีผูอื้่นออกให ้  
                                                                 โปรดระบุ ช่ือ-นามสกุล............................................ 
                                                                 ที่อยู่………………………………………………………………………………….. 
 
 

******************************************************************************* 
หมายเหตุ : การอนุมติัวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษทัไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งใดๆ 
ทั้งส้ินทั้งนี้ บริษทัเป็นเพียงตวักลางและคอยบริการอ านวยความสะดวกใหแ้ก่ผูเ้ดินทางเท่านั้น 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  


