
 

 

รหัสทัวร B2B2000469 
ทัวรสวิตเซอรแลนด เดอะ เมจิค ออฟ สวิตเซอรแลนด 9 วัน 6 คืน (EK) 
ซูริค | นํ้าตกไรน | โลซานน | ยอดเขาจุงเฟรา | ซุก | ยอดเขาริกิ | อินเทอรลาเคน 
ลูเซิรน | กลาเซียร 3000 | เซอรแมท – เจนีวา 

  

 
 
 
 
 
 



 

 

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ 
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ดูไบ - ซูริค – นํ้าตกไรน – ซูริค  
วันที่ 3. ซูริค – ซุก – ลูเซิรน – ยอดเขาริกิ – เวกกิส 
วันที่ 4. เวกกิส – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอรลาเคน 
วันที่ 5. อินเทอรลาเคน – เบิรน – เวเวย – โลซานน 
วันที่ 6. โลซานน – ปราสาทชิลยอง - มองเทรอซ 
วันที่ 7. มองเทรอซ– กลาเซียร 3000 – เซอรแมท 
วันที่ 8. เซอรแมท – เจนีวา – สนามบิน  
วันที่ 9. ดูไบ – กรุงเทพ  
 

วันที่ 1 กรุงเทพ  
22.00 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ประตู 9 

เคานเตอร T สายการบินอิมิเรตส โดยมีเจาหนาที่คอยตอนรับและอํานวยความ
สะดวก 
 

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ดูไบ - ซูริค – นํ้าตกไรน – ซูริค 
01.05 น. ออกเดินทางสูสวิตเซอรแลนด โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน EK 385 

** คณะเดินทางวันที่ 10-18 เม.ย.63 / 25 เม.ย.---03 พ.ค.63 และ 11-19 พ.ค.63 
ออกเดินทาง เวลา 01.15 น. และถึงดูไบ เวลา 04.45 น. ** 
** คณะเดินทางวันที่  16-24 มิ.ย.63 ออกเดินทาง เวลา 01.35 น. และถึงดูไบ เวลา 
04.45 น. ** 

05.00 น. ถึงสนามบินดูไบรอเปลี่ยนเครื่อง 
08.25 น. ออกเดินทางตอสูสนามบินซูริค ดวยเที่ยวบิน EK 87 

** คณะเดินทางวันที่ 10 เม.ย.63 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 08.40 น. และถึงซูริค 
เวลา 13.20 น. ** 

12.25 น. เดินทางถึงสนามบินซูริค หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร จากนั้นนําทาน
เดินทางเขาสูเมืองชาฟฟ�เฮาเซิน (Schaffhausen) ชมนํ้าตกไรน (RhineFall) 
นํ้าตกที่ใหญที่สุดในยุโรปสวยงามและตื่นตาตื่นใจ เกิดจาก แมนํ้าไรนทั้งสายไหลผาน
หนาผากวาง 150 เมตร จึงเปนนํ้าาตกขนาดใหญที่สุดในยุโรป นําทานเดินทางสูเมืองซู
ริค (Zurich) เมืองที่ใหญที่สุดในประเทศ นําทานถายรูปกับโบสถฟรอมุนสเตอร 



 

 

(Fraumunster abbey) สรางขึ้นในป ค.ศ. 853 โดยกษัตริยเยอรมันหลุยส ใชเปน
สํานักแมชีที่มีกลุมหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใตของเยอรมันอาศัยอยู นําทานสู
จัตุรัสปาราเดพลาทซ (Paradeplatz) เปนจัตุรัสเกาแกที่มีมาตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 
17 ปจจุบันเปนชุมทางรถรางที่สําคัญของเมืองและยังเปนศูนยกลางการคาของยาน
ธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญที่สุดในประเทศ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก  AIRPORT HOTEL ZURICH หรือเทียบเทา  

 

วันที่ 3 ซูริค – ซุก – ลูเซิรน – ยอดเขาริกิ – เวกกิส 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 เดินทางตอสูเมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยายตั้งอยู

ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแลว เมือง
นี้ยังมีอัตราการเก็บภาษีที่คอนขางตํ่าจึงถือเปนที่ตากอากาศที่นิยมของเหลาเศรษฐี คน
ดังสําคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ทานอาจจะเห็นซูเปอรคารจอดเรียงรายอยู 2 ขาง
ทาง จนเปนเรื่องธรรมดาไปเลย นําทานชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock 
Tower) แลนดมารกที่สําคัญแหงหนึ่งของเมือง ดวยความสูงของหอถึง 52 เมตรและ
ความโดดเดน ของหลังคาซึ่งเปนสีนํ้าเงินขาวโดนเดนตัดกับสีหลังคาสีนํ้าตาลของ
บานเมืองสวยงามอยางยิ่ง เดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเที่ยวยอดนิยม
อันดับหนึ่งของสวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา จากนั้นพา
ท านชมสิ งโตหิ นแกะสลัก  (Dying Lion of Lucerne) ที่ แกะสลักบนผาหิน
ธรรมชาติ เพื่อเปนอนุสรณรําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสที่เกิดจาก
การปฏิวัติในฝรั่งเศสเม่ือป ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมี
ความยาวถึง 204 เมตร ทอดขามผานแมนํ้ารอยส (Reuss River) อันงดงามซ่ึงเปน
เหมือนสัญลักษณของเมืองลูเซิรน เปนสะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกที่สุดในยุโรป สราง
ขึ้นเมื่อป ค.ศ.1333 โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิส 
ตลอดแนวสะพาน  จากนั้นใหทานไดอิสระเลือกซื้อสินคาของสวิส เชน ช็อกโกแลต, 
เครื่องหนัง, มีดพับ, นาฬิกายี่หอดัง อาทิเชน Rolex, Omega, Tag Heuer เปนตน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
บาย 

 
 

นําทานเดินทางสูยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) ยอดเขาในเทือกเขาแอลป�ที่อยูในภาคกลาง
ของสวิตเซอรแลนด ซึ่งเปนที่รูจักกันในฐานะ "ราชินีแหงเทือกเขา" โดยยอดที่สูงที่สุด มี
ความสูงถึง 1,797.5 เมตร โดยบนยอดเขาทานจะสามารถเห็นวิวโดยรอบได 360 
องศาพรอมดวยวิวทะเลสาบลูเซิรนและทะเลาสาบซุก สมชื่อกับตําแหนงราชินีของ



 

 

ขุนเขา โดยสถานที่แหงนี้เคยเปนสถานที่ถายทําละครเรื่อง “อยาลืมฉัน” และ “รัตนา
วด”ี ดวย ไดเวลาอันสมควรนําทานลงจากเขาเขาสูโรงแรมท่ีพัก 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  ALBANA MEIXIN หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 4 เวกกิส – ยอดเขาจุงเฟรา – อินเทอรลาเคน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 ออกเดินทางสู เมืองกรินเดอวาลด (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงามและ

ยังเปนที่ตั้งสถานีรถไฟขึ้นสู ยอดเขาจุงเฟรา (Jungfrau) เเละเมื่อป ค.ศ.2001 
องคการยูเนสโกประกาศใหยอดเขาจุงเฟรา เปนพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแหงแรก
ของยุโรป นําคณะนั่งรถไฟทองเที่ยวธรรมชาติ ขึ้นพิชิตยอดเขาจุงเฟราที่มีความสูงกวา
ระดับนํ้าทะเลถึง 11,333 ฟุตหรือ 3,454 เมตร ระหวางเสนทางขึ้นสูยอดเขาทานจะ
ไดผานชมธารนํ้าแข็งที่มีขนาดใหญจนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอรค (Jungfraujoch) 
สถานีรถไฟที่อยูสูงที่สุดในยุโรป (Top of Europe) เขาชมถํ้านํ้าแข็ง (Ice Palace) ที่
แกะสลักใหสวยงาม อยูใตธารนํ้าแข็งลึกถึง 30 เมตร 

กลางวัน รบัประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา 
บาย 

 
 

พาทานชมวิวที่ ลานสฟงซ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป ที่ระดับ
ความสูงถึง 3,571 เมตร สามารถมองเห็นไดกวางไกลที่ถึงชายแดนสวิส สัมผัสกับภาพ
ของธารนํ้าแข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดในเทือกเขาแอลป� ยาวถึง 22 ก.ม.และ
หนาถึง 700 เมตร โดยไมเคยละลาย นําทานเดินทางตอสูเมืองอินเทอรลาเคน 
(Interlaken) เมืองระหวางทะเลสาบ เปนเมืองที่ตั้งอยูระหวาง ทะเลสาบทูน (Lake 
Thun) และทะเลสาบเบรียนซ (Lake Brienz)อิสระใหทานไดสัมผัสบรรยากาศและ
ธรรมชาติแบบสวิตเซอรแลนดในเมืองเล็กๆ มีเวลาใหทานไดถายรูปเปนที่ระลึกตาม
อัธยาศัย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง (ชีสฟองดูวว)  
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  CITY OBERLAND หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 5 อินเทอรลาเคน – เบิรน – เวเวย – โลซานน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสูกรุงเบิรน (Bern) ซึ่งไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปน

เมืองมรดกโลกในป ค.ศ. 1863 นอกจากนี้เบิรนยังถูกจัดอันดับอยูใน 1 ใน 10 ของ
เมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในป ค.ศ.2010 นําทานชมบอหมีสีนํ้าตาล 
(Bear Park) สัตวที่เปนสัญลักษณของกรุงเบิรน นําทาน ชมมารกาสเซ ยานเมืองเกา 
ปจจุบันเต็มไปดวยรานดอกไมและบูติค เปนยานที่ปลอดรถยนต จึงเหมาะกับการเดิน
เท่ียวชมอาคารเกา อายุ 200-300 ป นําทานลัดเลาะชม ถนนจุงเคอรนกาสเซ ถนนที่
มีระดับสูงสุดของเมืองนี้ ถนนกรัมกาสเซ ซึ่งเต็มไปดวยรานภาพวาดและรานขายของ
เกาในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซท คล็อคเคนทรัม อายุ 800 ป ที่มี “โชว” ใหดู
ทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแตละครั้ง นําทานแวะถายรูปกับโบสถ Munster 
สิ่งกอสรางทางศาสนาที่ใหญที่สุดในประเทศสวิตเซอรแลนด ถูกสรางขึ้นในป ค.ศ. 
1421 ประตูจะมีภาพที่บรรยายถึงการตัดสินครั้งสุดทายของพระเจา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันภัตตาคารบนยอดเขา อาหารพื้นเมือง 
บาย จากนั้นนําทานเดินทางสูเมืองเวเวย (Vevey) ตั้งอยูริมชายฝم�งดานเหนือของทะเลสาบ

เจนีวา เปนเมืองที่ไดชื่อวาเปน “ไขมุกแหงริเวียราสวิส” (Pearls of the Swiss 
Riviera) ดินแดนที่เหมาะแกการทํากิจกรรมแทบทุกฤดูกาล นําทานเดินทางสูเมืองโล
ซานน (Lausanne) ซึ่งตั้งอยูตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เมืองโลซานนนับไดวา
เปนเมืองที่มีเสนหโดยธรรมชาติมากที่สุดเมืองหนึ่งของสวิตเซอรแลนด มีประวัติศาสตร
อันยาวนานมาตั้งแตศตวรรษที่ 4 ในสมัยที่ชาวโรมันมาตั้งหลักแหลงอยูบริเวณริมฝم�ง
ทะเลสาบที่นี่ เมืองโลซานนมีความสวยงามโดยธรรมชาติ ทิวทัศนที่สวยงาม และ
อากาศที่ปราศจากมลพิษ จึงดึงดูดนักทองเที่ยวจากทั่วโลกใหมาพักผอนตากอากาศที่นี ่

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก   NOVOTEL LAUSANNE BUSSIGNY  หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 6 โลซานน – ปราสาทชิลยอง - มองเทรอซ 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานชม สวนสาธารณะที่มีรูปปم�นลิง 3 ตัว ปดหู ปดปาก ปดตา อันเปนสถานที่ทรง
โปรดของในหลวงเม่ือทรงพระเยาว และถายรูปกับ ศาลาไทย ที่รัฐบาลไทยสงไปตั้งใน
สวนสาธารณะของเมืองโลซานนนําทานเดินทางสู เมืองมองเทรอซ (Montreux) 
เมืองตากอากาศที่ตั้งอยูริมทะเลสาบเจนีวา ไดชื่อวาริเวียราของสวิส ชมความสวยงาม



 

 

ของทิวทัศน บานเรือน ริมทะเลสาบ 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 

บาย นําทานเขาชมกับปราสาทชิลยอง (Chillon castle) ปราสาทโบราณอายุกวา 800 
ป สรางขึ้นบนเกาะหินริมทะเลสาบเจนีวา ตั้งแตยุคโรมันเรืองอํานาจโดยราชวงศ 
SAVOY โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินคาท่ีจะ
สัญจรผานไปมาจากเหนือสูใตหรือจากตะวันตกสูตะวันออกของสวิตเซอรแลนด 
เนื่องจากเปนเสนทางเดียวที่ไมตองเดินทางขามเทือกเขาสูงชัน ปราสาทแหงนี้จึง
เปรียบเสมือนดานเก็บภาษีซึ่งเอาเปรียบชาวสวิสมานานนับรอยป 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก  EDEN PALACE AU LAC หรือเทียบเทา 

 

วันที่ 7 มองเทรอซ– กลาเซียร 3000 – เซอรแมท 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
นําทานเดินทางสูเมืองโกล เดอ ปยง (Col Du Pillon) เมืองที่ตั้งของสถานีกระเชาไฟฟ�า
ขนาดใหญที่จุผูโดยสารไดถึง 125 คน นําทานขึ้นกระเชายักษ ขึ้นสูเขากลาเซียร 3000 
(Glacier 3000) นําทานเดินขาม" The Peak Walk by Tissot" สะพานแขวนที่มี
ความยาว 107 เมตร ขามหนาผาที่ระดับความสูง 3,000 เมตร ทานจะไดชมทัศนียภาพที่
สวยงามของเทือกเขาแอลป� อันสวยงามแบบกวางไกลสุดสายตา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูสถานีรถไฟเมืองแทซ (Teasch) เพื่อเดินทางสูเมือง เซอรแมท 

(Zermatt) เมืองแหงสกีรีสอรท ยอดนิยมท่ีไดรับความนิยมสูง เนื่องจากเปนเมืองที่ปลอด
มลพิษทางอากาศเพราะยานพาหนะในเมืองไมใชนํ้ามันเชื้อเพลิง แตใชแบตเตอรี่เทานั้น 
และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเปนยอดเขาแมททอรฮอรน (Matterhorn) ที่ไดชื่อวาเปน
ยอดเขาที่มีรูปทรงสวยที่สุดในสวิตเซอรแลนด ใหอิสระเดินเลนในเมืองเพื่อชมธรรมชาติอัน
สวยงามและเลือกซื้อสินคาท่ีระลึกตามอัธยาศัย 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก   DERBY หรือเทียบเทา 

 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 8 เซอรแมท – เจนีวา – สนามบิน 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 อิสระครึ่งวันชวงเชา โดยมีหัวหนาทัวรใหขอมูล หรือ คําแนะนํา คาใชจายทั้งหมดเปน

ความรับผิดชอบของตัวทานเอง ใหทานอิสระเดินเที่ยวชมเมือง หรือ เลือกซื้อของฝากตาม
อัธยาศัย หรือจะเลือกขึ้นกระเชาไฟฟ�าเพื่อสัมผัสกับความงดงามของยอดเขาไคลนแมท
เทอรฮอรน (Klien Matterhorn) ที่สูงถึง 4,478 เมตร และไดชื่อวาเปนยอดเขาที่มี
รูปทรงสวยที่สุดของเทือกเขาแอลป� ชื่นชมกับทิวทัศนที่สวยงาม ณ จุดสูงที่สุดบริเวณไคลน
แมทเทอรฮอรน เขาชมถํ้านํ้าแข็งที่อยูสูงที่สุดในสวิส หรือนั่งรถไฟฟนเฟองสูสถานีรถไฟ
กรอนเนอรแกรต (Gornergrat railway) ทําทานเดินทางสูจุดชมวิวที่ทานจะไดเห็น
ทัศนียภาพที่สวยงามของยอดเขาแมทเทอรฮอรน ที่สวยงาม นําทานเดินเทาสูบริเวณ
ทะเลสาบที่อยูสูงจากระดับนํ้าทะเล 2,757 เมตร โดยบริเวณทะเลสาบนี้เปนเงาสะทอน
ภาพเขาแมทเทอรฮอรน (Matterhorn's reflect) อันสุดสวยงามยิ่งนัก ( โดยปกตินํ้าใน
ทะเลสาบ จะมากหรือนอยขึ้นอยูกับปริมาณนํ้าฝน และ สภาพอากาศ ชวงเวลาที่เดินทาง
ไปชมอยูในชวงกลางป (พฤษภาคม – ตุลาคม) ถาชวงฤดูหนาวทะเลสาบจะกลายเปน
นํ้าแข็ง) 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองเจนีวา (Geneva) นําชมเมืองที่ เปนศูนยกลางการประชุม

นานาชาติ เมืองที่ตั้งองคการสากลระดับโลก อาทิ องคการการคาโลก, กาชาดสากล, 
แรงงานสากล ฯลฯ ถายรูปกับนํ้าพุเจทโด ที่ฉีดสายนํ้าพุงสูงขึ้นไปในอากาศถึง 390 ฟุต 
(เปดเฉพาะวันอากาศด)ี และถายรูปกับนาฬิกาดอกไม สัญลักษณที่สําคัญของเมืองเจนีวา 

16.00 น. นําทานเดินทางสูสนามบิน เพื่อทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาชอปปم�งสินคา
ปลอดภาษ ี(Duty Free) ภายในสนามบิน 

20.40 
น. 

ออกเดินทางสูกรุงเทพ โดยเท่ียวบินที ่EK 84 
** คณะเดินทางวันที่ 10 เม.ย.63 เปนตนไป ออกเดินทาง เวลา 21.40 น. และถึงดูไบ 
เวลา 06.10 น. ** 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

วันที่ 9 ดูไบ – กรุงเทพ  

06.05 น. เดินทางถึงสนามบินดูไบ รอเปลี่ยนเครื่อง 
09.30 

น. 
ออกเดินทางตอสูกรุงเทพดวยเที่ยวบินที ่EK 372 
** คณะเดินทางวันที่ 10-18 เม.ย.63 / 25 เม.ย.-03 พ.ค.63 และ 11-19 พ.ค.63 ออก
เดินทาง เวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น. ** 
** คณะเดินทางวันที่ 16-24 มิ.ย.63 ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ 
เวลา 19.15 น. ** 

18.40 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ 
 
 

ราคาแนะนําเพียง 

THE MAGIC OF SWITZERLAND สวิตเซอรแลนด 9 วัน 6 คืน 

โดยสายการบินเอมิเรตส (EK) 

กําหนดการ
เดินทาง 

ผูใหญพัก 2-3 
ทาน 

ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียว
เพิ่ม 

ทานละ 

06 – 14 มี.ค. 63 65,900.- 65,900.- 65,900.- 45,100.- 8,900.- 

10 – 18 เม.ย. 63 78,900.- 78,900.- 78,900.- 52,100.- 19,900.- 
25 เม.ย. 

– 03 พ.ค. 63 
72,900.- 72,900.- 72,900.- 52,100.- 19,900.- 

11 – 19 พ.ค. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 49,100.- 19,900.- 

16 – 24 มิ.ย. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 49,100.- 19,900.- 
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

 

 

 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด

จําแลวเทานั้น 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาตยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัต ิ

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

5. การยื่นวีซาในแตละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขั้นตอนการยื่นวีซาไมเหมือนกัน 
ทั้ งแบบหมูคณะและยื่น รายบุคคล (แสดงตน) ทานสามารถสอบถามขอมูลเพื่ อ
ประกอบการตัดสินใจกอนการจองไดจากทางเจาหนาท่ี 

6. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสูงอายุ, มี
โรคประจําตัว หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4-5 ชั่วโมง
ติดตอกัน ทานและครอบครัวตองใหการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง 
เนื่องจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความจําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

 
อัตราคาบริการนี้รวม 
1  คาตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพรอมคณะ 

(ในกรณีมีความประสงคอยูตอ จะตองไมเกินจํานวนวัน และอยูภายใตเงื่อนไขของสาย
การบิน) 

2. คาภาษีสนามบินทุกแหงตามรายการ 
3. คารถโคชปรับอากาศนําเท่ียวตามรายการ  
4. คาหองพักในโรงแรมตามท่ีระบุในรายการหรือเทียบเทา (3 ดาว – 4 ดาว) 
5. คาอาหารตามที่ระบุในรายการ 
6. คาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตามรายการ 
7. คาประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตองการเงื่อนไขกรมธรรมสอบถามไดจาก

เจาหนาท่ี) 
 คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในระหวางการเดินทางวงเงินไมเกินทานละ 1,000,000 บาท  
 คารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไมเกินทานละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไข

กรมธรรม) 



 

 

 ลูกคาทานใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสําหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถ
สอบถามขอมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได  

 เบี้ยประกันเริ่มตน 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบี้ยประกันเริ่มตน 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผูเอาประกันที่มีอายุตั้งแตแรกเกิด ถึง 85 ป **  
  [รักษาพยาบาล 2 ลาน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ลานบาท] 
8. คามัคคุเทศกของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไมรวมทิปมัคคุเทศก)  
9. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%  
 
อัตราคาบริการนี้ไมรวม 
1. คาธรรมเนียมการจัดทําหนังสือเดินทาง 
2. คาใชจายสวนตัว อาทิเชน  คาเครื่องดื่มท่ีสั่งพิเศษ, คาโทรศัพท, คาซักรีด, คาธรรมเนียม

หนังสือเดินทาง, คานํ้าหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 กก.และมากกวา 
1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมนํ้ามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5.  คาธรรมเนียมวีซาประเทศสวิตเซอรแลนด (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศนูยยื่นวีซาในวัน

ยื่น เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6.  คาทิปพนักงานขับรถ (18 สวิตฟรังก)  
7.  คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (21 สวิตฟรังก) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารยื่นวีซาและการยื่นวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 



 

 

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

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทานั้น 

4. หนังสือเดินทางตองมีอายุไมตํ่ากวา 6 เดือน โดยนับวันเริ่มเดินทางออกนอกประเทศ 
หากนับแลวตํ่ากวา 6 เดือน ผูเดินทางตองไปยื่นคํารองขอทําหนังสือเดินทางเลมใหม 
และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเลมเกา ใหกับทางบริษัทดวย เนื่องจากประวัติการ
เดินทางของทานจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการยื่นคํารองขอวีซา และจํานวนหนาหนังสือ
เดินทาง ตองเหลือวางสําหรับติดวีซาไมตํ่ากวา 3 หนา 

5. ทานที่ใสปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ
ตอปกหนังสือเดินทางนั้นๆ และพาสปอรต ถือเปนหนังสือของทางราชการ ตองไมมีรอย
ฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แตงเติมใดๆ ในเลม 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่นั่งพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  หากทานยกเลิกทัวร 
ไมวาจะดวยสาเหตุใด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บคามัดจําตั๋วเครื่องบิน ซึ่งมี
คาใชจาย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แลวแตสายการบินและชวงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเครื่องบินทําการออกแลว แตทานไมสารถออกเดินทางได ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์
เรียกเก็บคาใชจายตามที่เกิดขึ้นจริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใชเวลา
ประมาณ 3- 6 เดือนเปนอยางนอย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะนั่งตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอื่นได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (นํ้าหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีนั่ง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทานั้น 

 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจงยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปกอนการเดินทาง 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 ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บคาใชจายทั้งหมด 
5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาใชจายทั้งหมดกรณีทานยกเลิกการเดินทางและมีผลทํา

ใหคณะเดินทางไมครบตามจํานวนที่ บริษัทฯกําหนดไว (30ทานขึ้นไป) เนื่องจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

6. กรณีเจ็บป�วย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาล
รับรอง บริษัทฯจะทําการเลื่อนการเดินทางของทาน  ไปยังคณะตอไปแตทั้งนี้ทานจะตอง
เสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋ว และคาธรรมเนียม
วีซาตามท่ี สถานทูตฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซาแลวไมไดรับการอนุมัติวีซาจากทางสถานทูต (วีซาไมผาน) และทานไดชําระ
คาทัวรหรือมัดจํามาแลว ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง เชน คาวีซา
และคาบริการยื่นวีซา / คามัดจําตั๋วเครื่องบิน หรือคาตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบิน
แลว) คาสวนตางในกรณีที่กรุปออกเดินทางไมครบตามจํานวน  

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เนื่องจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

หองเดี่ยว (Single) ,หองคู (Twin/Double) และหองพักแบบ 3 ทาน/3 เตียง (Triple 
Room) หองพักตางประเภทอาจจะไมติดกันและบางโรงแรม  อาจจะไมมีหองพักแบบ 3 
ทาน แตอาจจะไดเปน 1 เตียงใหญกับ 1 เตียงพับเสริม 

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบนํ้า ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
นั้นๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สวิตเซอรแลนด) 



 

 

ใชเวลาทําการอนุมัติวีซานับจากวันยื่นประมาณ 15 วันทําการ หรือมากกวานั้น ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสถานทูต 

ยื่นวีซาแสดงตนที่ศูนยยื่นวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 

ในระหวางยื่นวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดึงเลมออกมากอนได 

**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการยื่นขอวีซาในอดีต 

เพราะสถานทูตมีการเปล่ียนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 

 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือสําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอย

กวา 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามาประกอบการยื่นวีซาดวย)  

***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยูตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจง

เจาหนาที่ของทางบริษัทใหทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทางสถานทูตตองการเพิ่มเติม และ บางสถานทูต

อาจไมสามารถยื่นขอวีซาในประเทศไทยได ขอกําหนดนี้รวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 

 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5x4 CM. จํานวน 2 ใบ 

***ความยาวใบหนาตองมีเนื้อที่ในรูปถาย 70-80% ของพื้นที่ พื้นหลังสขีาวเทานั้น ถายไมเกิน 6 เดอืน รวบผมใหเห็นหู เห็นคิ้ว หามสวมแวนตา

หรือเคร่ืองประดับ หามใสคอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึกและไมมีรองรอยชํารุด *** 

 

 

 

 

3. หลักฐานการทํางาน   

- เจาของกิจการ หนงัสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรือหุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา

(พค.0403) 

- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 

- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯระบุตําแหนง,เงินเดือน,วันเริ่มทํางาน,วันที่ลาพักรอน 

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรต ใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  

(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น) 

 

 



 

 

4. หลักฐานการเงิน  

- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement ตัวจริง บัญชีออมทรัพยธรรมดาของธนาคารทั่วไป ยอนหลัง 6 เดือน ที่ออกจากทาง

ธนาคารเทานั้น พรอมกับมีตราประทับจากธนาคาร ทางสถานทูตจะไมรับ Bank Statement ที่ปริ้นเองจาก Internet (รบกวนลูกคาทํารายการเดิน

บัญชีโดยการฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอยขอ Statement เพื่อใหอัพเดทไมเกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซา) 

- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement ตัวจริง บัญชีออมทรัพยยอนหลัง 6 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทานั้น พรอมกับมีตรา

ประกับจากธนาคาร อัพเดทไมเกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซา (ของผูที่ออกคาใชจาย) และตองมีหนา Passport ของผูที่ออกคาใชจาย พรอมหนังสือชี้แจง

ออกคาใชจายเปนภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง แตบริษัทออกคาใชจายให ใช Bank Statement ตัวจริง บัญชีออมทรัพยยอนหลัง 6 เดือน ที่ออกจากทาง

ธนาคารเทานั้น พรอมกับมีตราประกับจากธนาคาร อัพเดทไมเกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซา (ของผูที่ออกคาใชจาย) หรือ หนังสือรับรองทางการเงิน 

(Bank certificate) และตองแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD) หรือสําเนาใบทะเบียนการคา (พ.ค.0403) พรอมหนังสือชี้แจงออกคาใชจาย

เปนภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- **Bank Statement จะตองสะกดชื่อ-นามสกุลใหตรงกับพาสปอรต แสดงเลขที่บัญชีครบทุกตัว และจะตองมีแสดงทั้งหมดในทุก ๆ หนา 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถาธนาคารออกมาเปนรูปแบบที่เปนตัวครึ่งกระดาษ A4 ไมสามารถใชยื่นได รบกวนแจงธนาคารให

ออกเปนรูปแบบฉบับเด็ม 

 

**สถานทูตไมรับพิจารณา Bank Statement ที่ปร้ินจากอินเตอรเน็ต หรือ Bank Statement ที่ออกจากธนาคารแตไมมีตราประทับ , บัญชีติดลบ 

บัญชีกระแสรายวัน 

 พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

5. เอกสารสวนตัว 

- สําเนาทะเบียนบาน 

- บัตรประชาชน 

- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป) 

- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบตัร(ถามี) 

- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

 

6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  

- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมหีนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยมารดาจะตองคัดหนังสอืยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไป

ตางประเทศกับบิดา)พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมหีนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบดิาจะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับ

มารดา) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคัดหนังสือระบุยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธ

เปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 

*** กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา 

- *** ในวันยื่นวีซากรุณาถือเอกสารตัวจริงตางๆ เชน ทะเบียนพาณิชย DBD สูติบัตร ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เปนตน พรอมสมดุบัญชีอัพเดทไมเกิน 7 

วันกอนยื่นวีซา *** 



 

 

เอกสารยื่นวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพิ่มเติมไดทุกเวลา หากทางสถานทูตแจงขอเพิ่มเตมิ 

แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศสวิตเซอรแลนด 
 

(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริงทุกขอ  เนื่องจากจะมผีลตอการพิจารณาวีซาของทาน) 
 

ชื่อ – นามสกลุ ผูเดินทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 
 
1. นามสกุล [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกุลตอนเกิด [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชื่อตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดือน / ป (ค.ศ.) เกิด…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานที่เกิด (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศที่เกิด……………………………………………………………………………….………………… 

7. สัญชาติปจจุบัน ................................สัญชาติโดยกําเนิด หากตางจากปจจุบัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญิง 

9. สถานภาพ           โสด                         แตงงาน (จดทะเบียน)                         แตงงาน (ไมจดทะเบียน)               

  หยา                                 แยกกันอยู                              หมาย (คูสมรสเสยีชีวิต) 

  อื่นๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีที่ผูสมัครขอวีซาเปนเด็ก อายุตํ่ากวา 18 ปบริบูรณ ใหใสชื่อ และที่อยู ผูปกครอง 

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

11. ทีอ่ยูปจจุบันของผูขอวีซา 

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

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

   E-MAIL (ตองระบุ)............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพทมือถือที่ติดตอได.................................................................. 

12. อาชีพปจจุบัน (หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเสื้อผา ขายอาหาร เปนตน) 

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

 

13. ชื่อบริษัทหรือรานคา และที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอกชื่อ ที่อยูของสถาบันศึกษา  

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

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

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

            ไมเคย                   เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่..........................ถงึวันที่............................ 

15. เคยถูกพิมพลายนิ้วมือเพื่อการขอวีซาเชงเกนกอนหนานี ้

                      ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หากทราบ)................................................ 

 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 



 

 

 

16.  ทานเคยถูกปฏเิสธวีซาหรือไม 

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

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

        กรุณาระบุชื่อ ......................................................   

สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ    …………………………………………………..…   

   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชีพ   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต                    ทีพ่ักที่มีผูจัดหาให 

   ชําระคาที่พกัลวงหนาแลว                       คาใชจายทัง้หมดระหวางพํานักมีผูออกให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว                   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อื่นๆ (โปรดระบุ)                    อื่นๆ (โปรดระบุ)     

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

หมายเหต ุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมสีวนเกี่ยวของใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการ

อํานวยความสะดวกใหแกผูเดินทางเทานั้น 

 


