
 

 

รหัสทัวร B2B1903138 
ทัวรสวิตเซอรแลนด EAUTIFUL SWISS ALPS GRAND TOUR  
9 วัน 6 คืน (TG) 
พิชิต 3 เขา เขาไคลนแมทเทอรฮอรน ยอดเขาจุงเฟรา และ ยอดเขาริก ิ

เขาชมปราสาทชิลยอง ปราสาทโบราณ  

ชมเมืองเวเวย (Vevey) เมืองที่ไดช่ือวาเปน “ไขมุกแหงริเวียราสวิส”    

เที่ยวสบายๆ ไมเหน่ือยไดพักเมืองเซอรแมท 2 คืน อินเทอรลาเกน 2 คืน 

 

 

 

 

 

 
  

 
 
 

 

 เสนทางการเดินทาง 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันท่ี 1 กรุงเทพ  
22.00 น. คณะพรอมกันณ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผูโดยสารระหวางประเทศ

ประตู 2 เคานเตอร D สายการบินไทย พบเจาหนาท่ีคอยอํานวยความ
สะดวก 

วันท่ี 2 กรุงเทพฯ – ซูริค – น้ําตกไรน – ซรูิค – เบิรน 
00.35 น. ออกเดินทางสูสวิสเซอรแลนด โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน TG 970 
06.55 น.  

 

 

 

 

ถึงเดินทางถึงสนามบินซูริค (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ช๋ัวโมง) 
หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากน้ันนําทานเดิน
ทางเขาสูเมืองชาฟฟ�เฮาเซิน (Schaffhausen) ชมน้ําตกไรน 
(RhineFall) น้ําตกที่ใหญท่ีสุดในยุโรปสวยงามและต่ืนตาต่ืนใจ เกดิจาก 
แมน้ําไรนท้ังสายไหลผานหนาผากวาง 150 เมตร จึงเปนน้ําาตกขนาด
ใหญท่ีสุดในยุโรป นําทานเดินทางสูเมืองซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญที่สุด
ในประเทศ นําทานถายรูปกบัโบสถฟรอมุนสเตอร (Fraumunster 
abbey) สรางขึ้นในป ค.ศ. 853 โดยกษตัริยเยอรมันหลุยส ใชเปน
สํานักแมชีที่มีกลุมหญงิสาวชนช้ันสูงจากทางตอนใตของเยอรมันอาศัย
อยู นําทานสูจัตุรัสปาราเดพลาทซ (Paradeplatz) เปนจัตุรัสเกาแกท่ีมี
มาต้ังแตสมัยศตวรรษที่ 17 ปจจบุันเปนชุมทางรถรางท่ีสําคัญของเมือง
และยังเปนศูนยกลางการคาของยานธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่
ใหญท่ีสุดในประเทศ  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บาย นําทานเดินทางสูกรุงเบิรน (Bern) ซึ่งไดรับการยกยองจากองคการ



 

 

 ยูเนสโกใหเปนเมืองมรดกโลกในป ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิรนยังถูกจัด
อันดับอยูใน    1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในป 
ค.ศ.2010 นําทานชมบอหมีสีน้ําตาล (Bear Park) สัตวท่ีเปน
สัญลักษณของกรุงเบิรน นําทาน  ชมมารกาสเซ ยานเมืองเกา ปจจุบัน
เต็มไปดวยรานดอกไมและบูติค เปนยานที่ปลอดรถยนต จึงเหมาะกบั
การเดินเที่ยวชมอาคารเกา อายุ 200-300 ป นําทานลัดเลาะชม ถนน
จุงเคอรนกาสเซ ถนนท่ีมีระดับสูงสุดของเมืองน้ี ถนนกรมักาสเซ ซึ่งเต็ม
ไปดวยรานภาพวาดและรานขายของเกาในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซท 
คล็อคเคนทรัม อายุ 800 ป ทีม่ี “โชว” ใหดูทุกๆช่ัวโมงในการตีบอก
เวลาแตละครั้ง นําทานแวะถายรูปกบัโบสถ Munster ส่ิงกอสรางทาง
ศาสนาที่ใหญที่สุดในประเทศสวิตเซอรแลนด ถูกสรางขึ้นในป ค.ศ. 
1421 ประตูจะมีภาพท่ีบรรยายถึงการตัดสินคร้ังสุดทายของพระเจา   

ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคารอาหารพ้ืนเมือง 
ท่ีพัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก HOLIDAY INN หรือเทียบเทา 
วันท่ี 3 เบิรน – เจนีวา – โลซานน - เซอรแมท   
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู เมืองเจนีวา นําชมเมืองที่เปนศูนยกลางการประชุม

นานาชาติ เมืองที่ตั้งองคการสากลระดับโลก อาทิ องคการการคาโลก, 
กาชาดสากล, แรงงานสากล ฯลฯ ถายรูปกบั น้ําพุเจทโด ที่ฉีดสายน้ําพุง
สูงขึ้นไปในอากาศถึง 390 ฟุต (เปดเฉพาะวนัอากาศดี) และถายรูปกับ 
นาฬิกาดอกไม สัญลักษณท่ีสําคัญของเมืองเจนีวา  



 

 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นําทานเดินทางสูเมืองโลซานน (Lausanne) ซึ่งต้ังอยูตอนเหนือของ
ทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานนนับไดวาเปนเมืองที่มีเสนหโดยธรรมชาติ
มากท่ีสุดเมืองหน่ึงของสวิตเซอรแลนด มีประวัติศาสตรอันยาวนานมา
ต้ังแตศตวรรษที่ 4 ในสมัยท่ีชาวโรมันมาต้ังหลักแหลงอยูบริเวณริมฝم�ง
ทะเลสาบท่ีน่ี เมืองโลซานนมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศนที่
สวยงาม และอากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักทองเท่ียวจากทั่วโลก
ใหมาพักผอนตากอากาศที่น่ี เมืองน้ียังเปนเมืองที่มีความสําคัญสําหรับ
ชาวไทยเน่ืองจากเปนเมืองท่ีเคยเปนที่ประทับของสมเด็จยา จากน้ันนํา
ทานชม สวนสาธารณะท่ีมีรูปปم�นลิง 3 ตัว ปดหู ปดปาก ปดตา อันเปน
สถานที่ทรงโปรดของในหลวงเมื่อทรงพระเยาว และถายรูปกบั ศาลา
ไทย ที่รัฐบาลไทยสงไปตั้งในสวนสาธารณะของเมืองโลซานน นําทาน
เดินทางสูสถานีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพ่ือเดินทางสูเมืองเซอรแมท 
(Zermatt) เมืองแหงสกีรีสอรท ยอดนิยมที่ไดรับความนิยมสูง 
เน่ืองจากเปนเมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมือง
ไมใชน้ํามันเชื้อเพลิง แตใชแบตเตอรี่เทาน้ัน และยังมีฉากหลังของตัว
เมืองเปนยอดเขาแมททอรฮอรน (Matterhorn) ท่ีไดช่ือวาเปนยอดเขา
ที่มีรูปทรงสวยท่ีสุดในสวิตเซอรแลนด  

ค่ํา  อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก ARBANA REAL หรือเทียบเทา 

*** ในกรณีท่ีหองพักในเมืองเซอรแมทเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ



 

 

นําพาทานไปเดินเลนที่เมืองเซอรแมทและยายไปพักที่เมืองขางเคียง
แทน*** 

วันท่ี 4 เซอรแมท – ขึ้นเขาไคลนแมทเทอรฮอรน – เซอรแมท 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางโดยกระเชาไฟฟ�าเพ่ือสัมผัสกับความงดงามของยอดเขา

ไคลนแมทเทอรฮอรน (Klien Matterhorn) ที่สูงถึง 4,478 เมตร 
และไดชื่อวาเปนยอดเขาท่ีมีรูปทรงสวยท่ีสุดของเทือกเขาแอลป� ชื่นชม
กับทิวทัศนที่สวยงาม ณ จุดสูงท่ีสุดบริเวณไคลนแมทเทอรฮอรน เขาชม
ถํ้าน้ําแข็งท่ีอยูสูงที่สุดในสวิส ถายรูปกับรูปแกะสลักน้ําแข็งท่ีสวยงาม ได
เวลาพอสมควร นําคณะเดินทางลงจากเขาใหเวลาทานเต็มอ่ิมกับเมอืง
เซอรแมท (Zermatt) 

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารพ้ืนเมือง  
บาย 
 

อิสระใหทานไดเดินชมเมือง ถายรปูและเลือกซื้อของที่ระลึกตาม
อัธยาศัย  (กรณีไมสามารถขึ้นกระเชาได ทางบริษัทฯขอนําทานขึ้นรถไฟ
กรอเนอแกรตเพ่ือชมยอดเขาแมทเทอฮอรนเปนการทดแทน) 

ค่ํา  อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก ARBANA REAL หรือเทียบเทา 

*** ในกรณีท่ีหองพักในเมืองเซอรแมทเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
นําพาทานไปเดินเลนที่เมืองเซอรแมทและยายไปพักที่เมืองขางเคียง
แทน***  
 



 

 

วันท่ี 5 เซอรแมท – มองเทรอซ – เขาชมปราสาทชิลยอง – เวเวย –  
อินเทอรลาเกน  

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางโดยรถไฟจากเมืองเซอรแมท สูเมืองแทซ เพ่ือนําทาน

เดินทางสูเมืองมองเทรอซ (Montreux)  เมืองตากอากาศท่ีต้ังอยูริม
ทะเลสาบเจนีวา ไดช่ือวาริเวียราของสวิส ชมความสวยงามของทิวทัศน 
บานเรือน ริมทะเลสาบ  นําทานเขาชมปราสาทชิลยอง(Chillon 
castle) ปราสาทโบราณอายุกวา 800 ป สรางขึ้นบนเกาะหินรมิ
ทะเลสาบเจนีวา  ต้ังแตยุคโรมันเรืองอํานาจโดยราชวงศ SAVOY โดยมี
จุดมุงหมายเพ่ือควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินคาท่ีจะ
สัญจรผานไปมาจากเหนือสูใตหรือจากตะวันตกสูตะวันออกของ
สวิตเซอรแลนด เน่ืองจากเปนเสนทางเดียวที่ไมตองเดินทางขาม
เทือกเขาสูงชัน ปราสาทแหงน้ีจึงเปรียบเสมือนดานเก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบ
ชาวสวิสมานานนับรอยป  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บาย จากน้ันนําทานเดินทางสูเมืองเวเวย (Vevey) ต้ังอยูริมชายฝم�งดานเหนือ

ของทะเลสาบเจนีวา เปนเมืองที่ไดช่ือวาเปน “ไขมุกแหงริเวียราสวิส” 
(Pearls of the Swiss Riviera) ดินแดนที่เหมาะแกการทํากิจกรรม
แทบทุกฤดูกาล แลวนําทานเดินทางตอสูเมืองอินเทอรลาเกน 
(Interlaken) เปนเมอืงท่ีต้ังอยูระหวาง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) 
และทะเลสาบเบรียนซ (Lake Brienz) อิสระใหทานไดสัมผัส



 

 

บรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอรแลนดในเมืองเล็กๆ  
ค่ํา  รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารพ้ืนเมือง (ชีสฟองดูว) 
ท่ีพัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก CITY OBERLAND หรือเทียบเทา 
วันท่ี 6 อินเทอรลาเกน – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอรลาเกน  
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสูเมืองกรินเดอวาลด (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่

สวยงามและยังเปนที่ต้ังสถานีรถไฟข้ึนสู ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) 
เเละเม่ือป คศ.2001  องคการยูเนสโกประกาศใหยอดเขาจุงเฟรา เปน
พื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแหงแรกของยุโรป นําคณะน่ังรถไฟ
ทองเท่ียวธรรมชาติ ข้ึนพิชิตยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูงกวา
ระดับนํ้าทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวางเสนทางขึ้นสู
ยอดเขาทานจะไดผานชมธารน้ําแข็งที่มีขนาดใหญจนถึง สถานีรถไฟจุง
เฟรายอรค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟที่อยูสูงท่ีสุดในยุโรป (Top of 
Europe) เขาชมถํ้าน้ําแข็ง (Ice Palace) ทีแ่กะสลักใหสวยงาม อยูใต
ธารน้ําแข็งลึกถึง 30 เมตร  

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคารบนยอดเขา อาหารพื้นเมือง 
บาย 
 

พาทานชมวิวที่ ลานสฟงซ (Sphinx Terrace) จดุชมวิวท่ีสูงท่ีสุดใน
ยุโรป ที่ระดับความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดกวางไกลที่ถึง
ชายแดนสวิส สัมผัสกับภาพของธารน้ําแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาว
ที่สุดในเทือกเขาแอลป� ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม
เคยละลาย อิสระใหทานไดสนุกสนานกับการถายรูป เลนหิมะบนยอด



 

 

เขาและเพลิดเพลินกับกิจกรรมบนยอดเขาและท่ีไมควรพลาดกบัการสง
โปสการดโดยที่ทําการไปรษณียท่ีสูงที่สุดในยโุรป นําคณะเดินทางลงจาก
ยอดเขากลับสูเมืองอินเทอรลาเกน อิสระใหทานไดเดินชมความนารกั
และโรแมนติคของเมือง พรอมเลือกซื้อนาฬิกาสวิสฯ จากรานคาช้ันนํา 

ค่ํา  อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย 
ท่ีพัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก CITY OBERLAND หรือเทียบเทา 
วันท่ี 7 อินเทอรลาเกน – ลูเซิรน – ลองเรือทะเลสาบลูเซิรน –  

น่ังรถไฟไตเขาริก ิ– ซกู  
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึง

ของสวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา จากน้ัน
พาทานชมสิงโตหินแกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ท่ีแกะสลักบน
ผาหินธรรมชาติ เพ่ือเปนอนุสรณรําลึกถงึการสละชีพอยางกลาหาญของ
ทหารสวิสท่ีเกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อป ค.ศ.1792 ชมสะพานไม
ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมคีวามยาวถงึ 204 เมตร ทอดขามผาน
แมน้ํารอยส (Reuss River) อันงดงามซึ่งเปนเหมือนสัญลักษณของ
เมืองลูเซิรน เปนสะพานไมท่ีมีหลังคาท่ีเกาแกที่สุดในยุโรป สรางขึ้นเมื่อ
ป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพานมภีาพวาดประวติัศาสตรของ
ชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน   

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บาย จากน้ันนําทานลองเรือทะเลสาบลูเซิรน (Lake Lucerne Cruise) 



 

 

 (การลองเรือขึ้นอยูกับสภาพอากาศ โดยเฉพาะในชวงฤดูหนาว น้ําใน
ทะเลสาปอาจกลายเปนน้ําแข็ง จนไมสามารถลองเรือได ทางบรษิัทขอ
คืนเงินจํานวน 10 สวติฟรังตอทาน) ทะเลสาบส่ีพันธรัฐท่ีมีขนาดใหญ
เปนอันดับที่4ของประเทศมีความงดงามของทัศนียภาพอยูทามกลางหุบ
เขาท่ีโอบลอมดวยยอดเขาริกิ (Mount Rigi) และยอดเขาพิลาตุส 
(Mount Pilatus) ทําใหวิวทิวทัศนดูงดงามยิง่ขึ้นทะเลสาบลูเซิรน ไดชื่อ
วาสวยสุดในสวิตเซอรแลนด จนเรือเทียบทาทีห่มูบานวิทซนาว 
(Vitznau) จากน้ันน่ังรถไฟไตเขาริกิ (Rigi) ทีถ่ือไดวาเปนรถไฟไตเขาท่ี
เกาแกท่ีสุดในยุโรป และยังเปนอันดับ 2 รองจากยอดเขาวอชิงตัน ในมล
รัฐนิวแฮมป�เชียร ในสหรัฐอเมริกา ความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,797 
เมตร ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) น้ีมีทีม่าจากคาํวา Mons Regina แปล
ไดวา ราชินิแหงภูเขา(Queen of the mountains) เพราะสามารถ
มองเห็นทิวทัศนของยอดเขาอ่ืนๆ ไดรอบ 360 องศา ชมวิวแบบพา
โนรามาโอบลอมดวยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug นํา
ทานลงจากเขาโดยการน่ังกระเชา สัมผัสบรรยากาศของทิวทัศนที่สวยอีก
เสนทาง จากน้ันนําทานเดินทางตอสูเมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริม
ทะเลสาบท่ีสวยงามราวกับเทพนิยายต้ังอยูทางภาคกลางตอนบนของ
ประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแลว เมืองน้ียังมี
อัตราการเกบ็ภาษีท่ีคอนขางตํ่าจึงถือเปนท่ีตากอากาศที่นิยมของเหลา
เศรษฐี คนดังสําคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ทานอาจจะเห็นซูเปอร
คารจอดเรียงรายอยู 2 ขางทาง จนเปนเร่ืองธรรมดาไปเลย  



 

 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร อาหารจนี 
ท่ีพัก  นําทานเดินทางเขาสูที่พัก ARCADE ZUG หรือเทียบเทา 
วันท่ี 8 ซูก – ซูริค – สนามบิน 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม 
 นําคณะเดินทางสู สนามบิน เพ่ือใหทานมีเวลาในการทําคืนภาษี (Tax 

Refund) และ มีเวลาในการเลือกซื้อสินคาในรานคาปลอดภาษีภายใน
สนามบิน 

13.15 น. เดินทางกลับสูกรุงเทพดวยเท่ียวบิน TG971  
วันท่ี 9 กรุงเทพ 

06.10 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูม ิกรงุเทพโดยสวัสดิภาพ 

 

อัตราคาบรกิาร 

กําหนดการเดินทาง 

ผูใหญ 
พักหอง
ละ 2-3 
ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12
ป 
 [มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
 1 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2ป 
แตไมถึง12
ป 
[มีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

เด็กอายุ2
ป 
แตไมถึง7
ป  
[ไมมีเตียง] 
พักกับ
ผูใหญ 
2 ทาน  
ทานละ 

ราคา 
ไมรวมต๋ัว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพ่ิม 
ทานละ 

22 พ.ย. – 30 พ.ย. 
62 68,900 68,900 68,900 68,900 46,900 9,500 

2 ธ.ค. – 10 ธ.ค. 62 68,900 68,900 68,900 68,900 46,900 9,500 



 

 

9 ธ.ค. – 17 ธ.ค. 62 68,900 68,900 68,900 68,900 46,900 9,500 
25 ธ.ค. 62 – 2 

ม.ค. 63 79,900 79,900 79,900 79,900 57,900 11,500 

29 ธ.ค. 62- 6 ม.ค. 
63 79,900 79,900 79,900 79,900 57,900 11,500 

**โปรแกรมอาจจะมกีารปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล** 
 

เง่ือนไขการใหบริการ 
1.        ชําระเงินมดัจาํทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญช ีท่ีนั่งจะยืนยันเมื่อไดรบัเงนิมัดจําแลว
เทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูท่ีเดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพ่ือทําการจอง
คิวยื่นวีซา ภายใน  3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขออนุญาติยกเลิก
การจองทัวรโดยอัตโนมัติ 
3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลกูคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทานติดตอ
เจาหนาท่ีกอนออกบัตรโดยสารทุกคร้ัง หากออกบัตรโดยสารโดยมแิจงเจาหนาที่ ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 
5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน ท้ังแบบ
หมูคณะและยื่น รายบคุคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจกอนการ
จองไดจากทางเจาหนาที ่
6.      หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรค

ประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ช่ัวโมงติดตอกนั ทาน
และครอบครัวตองใหการดูแล สมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมู
คณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแล คณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบรกิารน้ีรวม 
1 คาต๋ัวเคร่ืองบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ท่ีระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ (ในกรณีมี

ความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวนั และอยูภายใตเงื่อนไขของสายการบิน) 
2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรบัอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรอืเทียบเทา  (3 ดาว – 4 ดาว) 



 

 

5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจากเจาหนาที่) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม) 
** ลูกคาทานใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามขอมลู

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได **  
 เบี้ยประกันเร่ิมตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบี้ยประกันเร่ิมตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
**ความครอบคลุมผูเอาประกันท่ีมีอายุต้ังแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
[รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบรษิทัดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และหัก ณ ท่ีจาย 3 % 
 
อัตราคาบรกิารน้ีไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเคร่ืองด่ืมท่ีส่ังพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียมหนังสือ
เดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกาํหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 2 ช้ิน,  คา
รักษาพยาบาล กรณีเกดิการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือของมีคาท่ีสูญหายใน
ระหวางการเดินทาง เปนตน 
3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีท่ีสายการบินมีการปรับข้ึนราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5. คาธรรมเนียมวีซาประเทศสวิตเซอรแลนด(ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยืน่วีซาในวันย่ืน เปน
จํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6. คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น  (24 สวิตฟรังก) 
7. คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (27 สวิตฟรังก) 

 

เงื่อนไขการชําระคาทัวรสวนท่ีเหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 
หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 



 

 

ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 
 

ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการย่ืนวีซา 
 

1. การพิจารณาวีซาเปนดลุยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรยีมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายข้ึน 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพ่ือวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง
บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางท่ีศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมต่ํากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวต่ํากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสอืเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เน่ืองจากประวติัการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมต่ํากวา 3 หนา 

5. ทานท่ีใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผดิชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางน้ันๆ และพาสปอรต ถอืเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขดีเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
 
 



 

 

ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและท่ีน่ังบนเครื่องบิน 
1. ทางบริษัทไดสํารองท่ีน่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาต๋ัวเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 

ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามดัจําต๋ัวเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2. หากต๋ัวเคร่ืองบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ
เรียกเก็บคาใชจายตามท่ีเกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3. น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉกุเฉิน และผูท่ีจะนั่งตองมีคุณสมบติั
ตรงตามที่สายการบินกาํหนด เชน ตองเปนผูท่ีมีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีท่ีเครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูท่ีมปีญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหที่น่ัง Long leg ข้ึนอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

1. แจงยกเลิก 45 วัน ข้ึนไปกอนการเดินทาง   คืนคาใชจายทั้งหมด 
2. แจงยกเลิกภายใน 30-44 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  
3. แจงยกเลิกภายใน 16-29 วันกอนเดินทาง   เก็บคาใชจาย ทานละ 20,000 บาท 
4. แจงยกเลิกนอยกวา 15 วันกอนเดินทาง   ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที ่บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกนับริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆท่ีเกิดจากการยกเลิกของทาน  



 

 

6.    กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึง่จะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเล่ือนการเดินทางของทาน  ไปยงัคณะตอไปแตทั้งน้ีทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําต๋ัว และ
คาธรรมเนียมวีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเกบ็  

7. กรณีย่ืนวีซาแลวไมไดรบัการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามดัจําต๋ัวเครื่องบิน หรือคาต๋ัวเคร่ืองบิน (กรณีออกตั๋ว
เคร่ืองบินแลว)   คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจาํนวน  

8.  กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ  
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาที่ ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
 

1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจ
ทําใหหองพักแบบหองเด่ียว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และ
หองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple Room) หองพักตางประเภท
อาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมหีองพักแบบ 3 ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียง
ใหญกับ 1 เตียงพับเสรมิ 
2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรบัอากาศเน่ืองจากอยูในแถบท่ีมีอุณหภูมิ
ต่ํา 



 

 

3. กรณีท่ีมีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ
หองพักในเมืองเต็ม  
    บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพ่ือใหเกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองท่ีเปนหองเด่ียวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรตั  
     และไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งข้ึนอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรมน้ันๆ และหองแตละ
หองอาจมีลักษณะแตกตาง 

 
เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สวิตเซอรแลนด) 

ใชเวลาทําการอนุมัติวซีานับจากวันยื่นประมาณ 15 วนัทําการ หรือมากกวาน้ัน ขึ้นอยูกับดุลยพินิจ
ของสถานทูต 

ยื่นวีซาแสดงตนท่ีศูนยยื่นวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 
ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 

**ลูกคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยื�นขอวซ่ีาในอดตี 
เพราะสถานทูตมกีารเปลี�ยนแปลงกฎและเอกสารการยื�นอยูเ่ร ื�อย ๆ** 

 
1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืสําหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมชํ่ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุานํามาประกอบการยื�นวซีา่ดว้ย)  
***ในกรณีที�ถอืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพํ่านกัอยูต่า่งประเทศ, ทํางานอยูต่า่งประเทศ หรอื
นกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ที�ของทางบรษิทัใหท้ราบทนัท ี
เพราะการยื�นขอวซี่าจะมเีงื�อนไข และ ขอ้กําหนดของทางสถานทูตตอ้งการเพิ�มเตมิ และ บาง
สถานทูตอาจไม่สามารถยื�นขอวซี่าในประเทศไทยได ้ขอ้กําหนดนี�รวมไปถงึผูเ้ดนิทางที�ถอื
พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 
 



 

 

2. รปูถา่ย รปูถ่ายสหีนา้ตรงขนาด 3.5x4 CM. จํานวน 2 ใบ 
***ความยาวใบหนา้ตอ้งมเีนื�อที�ในรปูถา่ย 70-80% ของพื�นที� พื�นหลงัสขีาวเทา่น ั�น ถา่ยไม่
เกนิ 6 เดอืน รวบผมใหเ้ห็นห ูเห็นคิ�ว หา้มสวมแวน่ตาหรอืเครื�องประดบั หา้มใสค่อนแทคเลนส ์
รปูไมเ่ลอะหมกึและไมม่รีอ่งรอยชํารดุ *** 
 

 
 

3. หลกัฐานการทํางาน   
- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ที�มชี ื�อของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายุไมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื สําเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 
- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชี�แจงการทํางาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สัญญาเชา่ที� 

โฉนดที�ดนิ เป็นตัน 
- เป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการทํางานจากบรษัิทฯระบตุําแหน่ง,เงนิเดอืน,วันเริ�มทํางาน,วันที�ลาพัก

รอ้น 
(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ําวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 
- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนที�ออกจากสถาบันที�กําลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชื�อ-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้าํวา่ “TO WHOM IT MAY 
CONCERN” แทนชื�อสถานทตูที�ยื�น) 

 
4. หลกัฐานการเงนิ  
- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของ

ธนาคารท ั�วไป ยอ้นหลัง 6 เดอืน ที�ออกจากทางธนาคารเทา่นั�น พรอ้มกบัมตีราประทับจากธนาคาร 
ทางสถานทตูจะไมร่ับ Bank Statement ที�ปริ�นเองจาก Internet (รบกวนลกูคา้ทํารายการเดนิบัญชโีดย
การฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพื�อใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวันยื�นวี
ซา่) 



 

 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 
เดอืน ที�ออกจากทางธนาคารเทา่นั�น พรอ้มกบัมตีราประกับจากธนาคาร อัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวัน

ยื�นวซีา่ (ของผูท้ี�ออกคา่ใชจ้า่ย) และตอ้งมหีนา้ Passport ของผูท้ี�ออกคา่ใชจ้า่ย พรอ้มหนังสอืชี�แจง
ออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง แตบ่รษิทัออกคา่ใชจ้า่ยให ้ใช ้Bank Statement ตัวจรงิ 
บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 เดอืน ที�ออกจากทางธนาคารเทา่นั�น พรอ้มกบัมตีราประกบัจากธนาคาร 
อัพเดทไมเ่กนิ 15 วันนับจากวันยื�นวซีา่ (ของผูท้ี�ออกคา่ใชจ้า่ย) หรอื หนังสอืรับรองทางการเงนิ (Bank 
certificate) และตอ้งแนบหนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD) หรอืสําเนาใบทะเบยีนการคา้ (พ.ค.
0403) พรอ้มหนังสอืชี�แจงออกคา่ใชจ้า่ยเป็นภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชื�อ-นามสกลุใหต้รงกบัพาสปอรต์ แสดงเลขที�บัญชคีรบทกุตัว และ
จะตอ้งมแีสดงทั�งหมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบที�เป็นตัวครึ�งกระดาษ A4 
ไมส่ามารถใชย้ื�นได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 
 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณา Bank Statement ที�ปร ิ�นจากอนิเตอรเ์น็ต หรอื Bank 
Statement ที�ออกจากธนาคารแตไ่มม่ตีราประทบั , บญัชตีดิลบ บญัชกีระแสรายวนั 

 พนัธบตัร ตราสารหนี� กองทนุ และสลากออมสนิ** 
5. เอกสารสว่นตวั 
- สําเนาทะเบยีนบา้น 
- บัตรประชาชน 
- สตูบิัตร(กรณีเดก็อายุตํ�ากว่า 18 ปี) 
- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 
- ใบเปลี�ยนชื�อ-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลี�ยน) 

 
6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  
- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยมารดาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบับดิา)พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้
พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอําเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้งคดั
หนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบสําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้



 

 

พาสปอรต์บดิามาดว้ย 
-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทั �งบดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอมให ้

บตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพันธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอําเภอตน้สังกดั พรอ้มแนบ
สําเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 

- กรณีเด็กที�บดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบสําเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่าย
ใดเป็นผูม้อีํานาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 
*** กรณีเด็กอายตุํ�ากวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชื�อรับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 
 

- *** ในวนัยื�นวซีา่กรณุาถอืเอกสารตวัจรงิตา่งๆ เชน่ ทะเบยีนพาณิชย ์DBD สตูบิตัร ใบเปลี�ยน
ชื�อ-สกลุ เป็นตน้ พรอ้มสมดุบญัชอีพัเดทไมเ่กนิ 7 วนักอ่นยื�นวซีา่ *** 

 
                                                                               

เอกสารยื�นวซีา่อาจมกีารปรบัเปลี�ยนและขออพัเดทเพิ�มเตมิได้
ทกุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิ�มเตมิ 

แบบฟอรม์สําหรบักรอกขอ้มลูยื�นวซีา่เชงเกนประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
 

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนื�องจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซี่าของทา่น) 

 
ชื�อ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 
3. ชื�อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 
4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 
5. สถานที�เกดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  
6. ประเทศที�เกดิ……………………………………………………………………………….………………… 
7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยกําเนดิ หากต่างจากปัจจบุัน………………………….. 
8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               
  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 
  อื�นๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีที�ผูส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุํ�ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ื�อ และที�อยู ่ผูป้กครอง 



 

 

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

 
11. ที�อยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

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

   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 
   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืที�ตดิตอ่ได.้................................................................. 
12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสื�อผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 
     ....................................................................................................... 
 

13. ชื�อบรษัิทหรอืรา้นคา้ และที�อยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  สําหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชื�อ ที�อยูข่อง
สถาบันศกึษา  
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย…์……….…… 

 

 

14. วซีา่เชงเกนที�เคยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีที�ผา่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ั �งแตวั่นที�..........................ถงึวันที�............................ 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิ�วมอืเพื�อการขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้นี� 

                  ไมเ่คย   เคย  (กรณุาระบวัุนที� หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยสําเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

    ไมเ่คย เคย  (เหตุผลในการปฏเิสธ)................................................ 

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการดํารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพํานักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ื�นออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุื�อ ...................................................... 
  



 

 

สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิ�งที�ชว่ยในการดํารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ที�พักที�มผีูจ้ัดหาให ้

   ชําระคา่ที�พักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทั �งหมดระหวา่งพํานักมผีูอ้อกให ้

   ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ชําระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อื�นๆ (โปรดระบ)ุ     อื�นๆ (โปรดระบ)ุ     

************************************************ 
หมายเหต ุ การอนุมตัวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกี�ยวขอ้งใดๆท ั�งสิ�น 
ท ั�งนี�บรษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอํานวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ั�น 

 


