
 

 

รหัสทัวร B2B2000278 
ทัวรยุโรป สวิตเซอรแลนด อิตาลี 7 วัน 4 คืน (TG) 
ซูริค | เบิรน | เขาชิลธอรน | อินเทอรลาเคน | ยอดเขาริกิ | ซกุ |  แองเกิ้ลเบิรก | มิลาน 
 

 
 
 
 

 



 

 

เสนทางการเดินทาง 
วันที่ 1. กรุงเทพฯ 
วันที่ 2. กรุงเทพฯ – ซูริค – เบิรน  
วันที่ 3. เบิรน – เขาชิลธอรน – อินเทอรลาเคน – ซุก 
วันที่ 4.เขาริกิ – ลูเซิรน – สิงโตหินแกะสลัก - แองเกิ้ลเบิรก 
วันที่ 5. แองเกิลเบิรก – Outlet – มิลาน – ดูโอโม - ชอปปم�ง 
วันที่ 6. มิลาน – สนามบิน 
วันที่ 7. กรุงเทพฯ 
 

วันที่ 1 กรุงเทพฯ   
21.30 น. 

 
คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศประตู 3 
เคานเตอร D สายการบินไทย โดยมีเจาหนาที่ คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก  

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – ซูริค – เบิรน 
00.35 น. ออกเดินทางสูสวิสเซอรแลนด โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน TG 970 

** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแตวันที่ 06 พ.ค. 63 เปนตนไปจะออกเดินทาง
เวลา 01.05 น. และไปถงึซูริคเวลา 07.50 น. ** 

06.55 น. 
 
 

เดินทางถึงสนามบินซูริค (เวลาทองถิ่นชากวาประเทศไทย 6 ชั่วโมง และจะเปลี่ยนเปน 
5 ชั๋วโมงในวันที่ 29 มีนาคม 2563) นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร  
จากน้ันนําทานเดินทางเที่ยวเมืองซูริค (Zurich) เมืองที่ใหญที่สุดในประเทศ นําทาน
ถายรูปกับโบสถหอคอยกรอสมุนเตอร (Grossmunster Church) โบสถหอคอยคู
สู งระฟ� า ที่ ถู กสรางขึ้ น ในช วงป  ค .ศ . 1100 ภายในมี งานประติมากรรมและ
สถาปตยกรรมการตกแตงที่สวยงาม รวมทั้งยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังบอกเลาเร่ืองราว
ในประวัติศาสตร ท่ีสําคัญอีกอยาง คือ โบสถแหงน้ีเปนทีเ้ก็บรักษาพระคัมภีรโบราณทาง
คริสตศาสนา นําทานสูถนน Limmatquai  เปนถนนชื่อดังในเมืองซูริคประเทศ
สวิตเซอรแลนด ตั้งชื่อตามแมน้ํา Limmat เปนแหลงแฟชั่นที่รวบรวมรานคาชื่อดังไว
มากมายตลอดเสนถนนและยังใกลกับแหลงทองเที่ยวสําคัญในเมืองซูริค จากน้ันนําทาน
ถายรูปกับโบสถฟรอมุนสเตอร (Fraumunster abbey) สรางขึ้นในป ค.ศ. 853 โดย
กษัตริยเยอรมันหลุยส ใชเปนสํานักแมชีที่มีกลุมหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใตของ
เยอรมันอาศัยอยู นําทานสูจัตุรัสปาราเดพลาทซ (Paradeplatz) เปนจัตุรัสเกาแกที่มี
มาตั้งแตสมัยศตวรรษที่ 17 ปจจุบันเปนชุมทางรถรางที่สําคัญของเมืองและยังเปน
ศูนยกลางการคาของยานธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญที่สุดในประเทศ  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน 
         
บาย 

นําทานเดินทางสูกรุงเบิรน (Bern) ซึ่งไดรับการยกยองจากองคการยูเนสโกใหเปนเมือง
มรดกโลกในป ค.ศ. 1863 นอกจากน้ีเบิรนยังถูกจัดอันดับอยูใน 1 ใน 10 ของเมืองที่มี
คุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลกในป ค.ศ.2010 นําทานชมบอหมีสีนํ้าตาล(Bear Park) 
สัตวที่เปนสัญลักษณของกรุงเบิรน นําทานชมมารกาสเซ ยานเมืองเกา ปจจุบันเต็มไป
ดวยรานดอกไมและบูติค จึงเหมาะกับการเดินเท่ียวชมอาคารเกา อายุ 200-300 ป นํา
ทานลัดเลาะชม ถนนจุงเคอรนกาสเซ ถนนที่มีระดับสูงสุดของเมืองนี้ ถนนกรัมกาสเซ ซ่ึง
เต็มไปดวยรานภาพวาดและรานขายของเกาในอาคารโบราณ ชมนาฬิกาไซท คล็อคเค
นทรัม อายุ 800 ป ที่มี “โชว” ใหดูทุกๆชั่วโมงในการตีบอกเวลาแตละครั้ง นําทานเขา
ถายภาพ The Parliament Building ซึ่งก็คือตึกรัฐสภาของประเทศสวิตเซอรแลนด 
เขาชม The Cathedral of Bern เปนมหาวิหารแหงการปฏิรูปสวิส ในกรุงเบิรน 
วิหารน้ีถูกสรางขึ้นในสไตลกอธิคตั้งแตปค. ศ. 1964 หอคอยมีความสูง 100.6 ม. สราง
แลวเสร็จในป 1893 ถือเปนมหาวิหารที่สูงที่สุดในสวิตเซอรแลนดและถือเปนสมบัติทาง
วัฒนธรรมของสวิส จากน้ันนําทานชมมารคกาสเซ (Marktgasse) ยานเมืองเกาที่
ปจจุบันเต็มไปดวยรานดอกไม และรานเสือผาบูติค เปนยานที่ปลอดรถยนตจึงเหมาะกบ
การเดินเที่ยวชมอาคารเกาอายุ 200 - 300 ป และถนนครัมกาสเซ (Kramgasse) 
เต็มไปดวยรานภาพวาด และรานขายของเกาในอาคารโบราณ 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคารอาหารจีน  
ที่พัก เดินทางเขาสูที่พัก BEST WESTERN HOTEL หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 3 เบิรน – เขาชิลธอรน – อินเทอรลาเคน – ซุก 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางสู เมืองเมอรเรน (Murren)  ขึ้นกระเชาที่ยาวที่สุดในสวิตเซอรแลนดสู 
ยอดเขาชิลธอรน (Schilthorn) โดยยอดเขาแหงน้ีตั้งอยูในแถบบริเวณเทือกเขาแอลป� 
เปนยอดเขาที่มีความสูงกวา 2,970 เมตร และเปนหน่ึงในแลนดมารกที่มีชื่อเสียงของ
สวิตเซอรแลนด ยอดเขาแหงน้ีน้ันมีชื่อเสียงไปทั่วโลกจากการที่เคยถูกใชเปนสถานที่ถาย
ทําเจมส บอนด 007 ภาค “On her majesty’s secret service” หรือในชื่อไทย 
"ยอดพยัคฆราชินี" ดานบนของยอดเขาน้ันเปนที่ตั้งของภัตตาคารหมุนได 360 องศา 
พิตซ กลอเรีย (Piz Gloria) ภัตตาคารแหงน้ีสามารถหมุนไดเปนวงกลม เพื่อใหลูกคา
สามารถชมทิวทัศนของเทือกเขาแอลป�ไดรอบทิศทาง นอกจากน้ันแลวชั้นลางของ
ภัตตาคารยังจัดเปนที่แสดงนิทรรศการของเจมสบอนด หรือ เรียกวา Bond World 
007 อีกดวย ตื่นเตนกับระเบียงวัดใจ Skyline walk เปนระเบียงชมวิวที่มีพื้นเปน
กระจกใสมองทะลุลงไปยังเบื้องลาง โดยในวันที่อากาศดีน้ันจากยอดเขาชิลธอรน 
สามารถมองเห็นยอดเขาตางๆของสวิตเซอรแลนดไดหลายยอดเขาเลยทีเดียว เชน ยอด
เขาไอเกอร , ยอดเขาทิตลิส , ยอดเขาเมินซ รวมถึงยอดเขาจุงฟราวดดวย นําคณะ
เดินทางลงจากยอดเขาโดยแวะท่ี Birg ที่มีทางเดินเรียบหนาผา 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองอินเทอรลาเคน(Interlaken) เปนเมืองที่ตั้ งอยูระหวาง 

ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ (Lake Brienz) อันเปนแหลง
ทองเที่ยวที่สําคัญ และ มีความสําคัญประหน่ึงเมืองหลวงของแบรนเนอรโอเบอลันด มี
ภาพของยอดเขาจูงเฟราเปนฉากหลัง นําทานเดินทางสูยานโฮอีเวก (Hoheweg) เปน
ถนนที่มีความสําคัญและมีชื่อเสียงของการเปนศูนยกลางการชอปปم�งในอินเทอรลาเคนที่
เรียงรายดวยอาคารโบราณจากยุคศตวรรษที่ 19 ซ่ึงสวนใหญบานไมสไตลสวิสชาเลตอัน
แสนนารัก และมีสินคาใหเลือกซื้อมากมาย อาทิเชน นาฬิกาแบรนดเนมของสวิส , 
Patek Philippe, Oris, Tissot, Tag Heuer , ช็อคโกแลต, มีดพับ Victorinox ที่
มีชื่อเสียงไปทั่วโลก, เครื่องหนังแบรนดเนม, นาฬิกากุกกู และของฝากนานาชนิด นําทา
ออกเดินทางสูเมืองเมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยาย
ตั้งอยูทางภาคกลางตอนบนของประเทศ โดยนอกจากความสวยงามของทัศนียภาพแลว 
เมืองน้ียังมีอัตราการเก็บภาษีที่คอนขางตํ่าจึงถือเปนที่ตากอากาศที่นิยมของเหลาเศรษฐี 
คนดังสําคัญระดับโลกมากมายมาเยือน ทานอาจจะเห็นซูเปอรคารจอดเรียงรายอยู 2 
ขางทาง จนเปนเรื่องธรรมดาไปเลย นําทานชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock 
Tower) แลนดมารกที่สําคัญแหงหน่ึงของเมือง ดวยความสูงของหอถึง 52 เมตรและ



 

 

ความโดดเดน ของหลังคาซึ่งเปนสีน้ําเงินขาวโดนเดนตัดกับสีหลังคาสีน้ําตาลของ
บานเมืองสวยงามอยางยิ่ง นําทานเขาชมรานทําทองที่เกาแกที่สุดในยุโรป (The 
Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปดทําการ
ตั้งแตสมัยศัตวรรตที่ 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแตงในรูปแบบสถาปตยกรรมสมัย
จักวรรดินโปเลียน มีซุมประตูและเสาโรมัน มีรูปปم�นและจิตรกรรมฝาผนัง ดวยการวาด
ลายหินออนดวยมือ ในป  1971 ได เปดราน น้ี เปนพิพิ ธภัณฑศิลปะลํ้ าคาและ
เครื่องประดับหายาก และบางชิ้นมีเพียงชิ้นเดียวในโลก มีเวลาใหทานเดินชื่นชมอาคาร 
งานศิลปะลํ้าคาและเครื่องประดับหายากแลว ในสวนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาช้ัน
นําระดับโลกใหทานเลือกซื้อเลือกชมอาทิ เชน Patek Philippe, Franck Muller 
Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC , Omega, Jaeger-
LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ และไมควรพลาด เคก เชอรรี่  Zug 
Cherry Cake (Zuger Kirschtorte) จากราน  Speck เค กที่ มี รสชาติที่ เป น
เอกลักษณและมีขายมากวารอยป มีบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายตางเคยลิ้มลองเคกจาก
รานน้ี เชน Charlie Chaplin, Winston Churchill หรือสมเด็จพระสันตะปาปาฟ
รานซิส โดยเมืองซุกน้ีมีการทําฟารมผลไม ท้ังสตอเบอรรี่, บูลเบอรรี,่ ราสเบอรรี่,ลูกแพร 
ฯลฯ รวมท้ัง เชอรรี่ ท่ีมีปลูกมากกวา 40,000 ตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก SWISSEVER ZUG HOTEL หรือเทียบเทา 

 



 

 

วันที่ 4 เขาริกิ – ลูเซิรน – สิงโตหินแกะสลัก - แองเก้ิลเบิรก 
เชา รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

 นําทานเดินทางไปนั่งรถไฟไตเขาริกิ (Rigi) ที่ถือไดวาเปนรถไฟไตเขาที่เกาแกที่สุดใน
ยุโรป และยังเปนอันดับ 2 รองจากยอดเขาวอชิงตัน ในมลรัฐนิวแฮมป�เชียร ใน
สหรัฐอเมริกา ความสูงจากระดับน้ําทะเล 1,797 เมตร ยอดเขาริกิ (Rigi Kulm) น้ีมี
ที่ ม าจ าก คํ า ว า  Mons Regina แป ล ได ว า  ร าชิ นิ แห งภู เข า (Queen of the 
mountains) เพราะสามารถมองเห็นทิวทัศนของยอดเขาอ่ืนๆ ไดรอบ 360 องศา ชม
วิวแบบพาโนรามาโอบลอมดวยธรรมชาติของทะเลสาบ Luzern และ Zug 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง 
บาย นําทานเดินทางสูเมืองลูเซิรน (Lucerne) เมืองทองเที่ยวยอดนิยมอันดับหน่ึงของ

สวิตเซอรแลนด ที่ถูกหอมลอมไปดวยทะเลสาบและขุนเขา จากน้ันพาทานชมสิงโตหิน
แกะสลัก (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเปนอนุสรณ
รําลึกถึงการสละชีพอยางกลาหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อป 
ค.ศ.1792 ชมสะพานไมชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร 
ทอดขามผานแมน้ํารอยส (Reuss River) อันงดงามซึ่งเปนเหมือนสัญลักษณของ
เมืองลูเซิรน เปนสะพานไมที่มีหลังคาที่เกาแกที่สุดในยุโรป สรางขึ้นเมื่อป ค.ศ.1333 
โดยใตหลังคาคลุมสะพานมีภาพวาดประวัติศาสตรของชาวสวิส ตลอดแนวสะพาน แบบ
สมัยใหม มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง  

คํ่า อิสระอาหารคํ่าตามอัธยาศัย  
 จากน้ันนําทานเดินทางเขาสูหมูบานแองเก้ิลเบิรก (Engelberg) ซึ่งตั้งอยูเชิงขุนเขาที่

สวยงามมีระดับอีกแหงหน่ึงของเทือกเขาแอลป�  ผานเสนทางไฮไลทของสวิตเซอรแลนด 
และวิวทิวทัศนสวยงามของทุงหญาตัดกับหิมะอันขาวโพลนปกคลุมยอดเขา 

ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก HOTEL TERRACE หรือเทียบเทา 
วันที่ 5 แองเกิลเบิรก – Outlet – มิลาน – ดูโอโม - ชอปปم�ง 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 
 นําทานเดินทางสู  เมืองแองเกิลเบิรก (Engleberg)   ประเทศสวิตเซอรแลนด 

(Switzerland) ตองอยูเชิงขุนเขา พรอมกับฉากหลังของเทือกเขาแอลป� ที่มีหิมะปก
คลุมตลอดทั้งปเปนอีกหน่ึงเมืองรีสอรทชั้นนําของประเทศสวิตเซอรแลนดที่ตองหา
โอกาสมาเยือนสักครั้ง โดยตัวเมืองน้ันตั้งอยูบนเนินเขาใกลกับ "ภูเขาทิตลิส" (Mount 
Titlis) จากน้ันนําทานเขาสูฟ�อกซทาวน  เอาท เลท (Fox town Outlet) ตั้งอยู
ระหวางพรมแดนของสองประเทศ สวิตเซอรแลนด เมืองลูกาโน และ อิตาลี เมืองมิลาน 
ขาชอปที่น่ีสบายใจไดเพราะสามารถจายเงินไดทั้งหนวยเงินยูโรและสวิสฟรังซ รวบรวม



 

 

สินคาแบรนดดังตางๆไวมากมาย มีทั้งหมดกวา 160 ราน แฟชั่นแบรนดแนมชื่อดังอาทิ 
เช น  D&G, Armani, Burberry, Bally, Diesel, Calvin Klein, Gant, Prada, 
Gucci, Prada, Nike,Fendi, Versace,Valentino และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

กลางวัน อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บาย จากน้ันนําทานเดินทางสู กรุงมิลาน(Milan)  นําทาน ชมเมืองมิลาน เมืองศูนยกลาง
ทางเศรษฐกิจที่สําคัญของอิตาลี เมืองที่ขึ้นชื่อวาเปนเมืองหลวงแหงแฟชั่น นําทาน
ถายรูป โบสถดูโอโม (Duomo di Milano) จากภายนอกแหงมิลาน โบสถใหญอันดับ 
3 ของยุโรป เปนศิลปะแบบกอธิคที่หรูหรา และใชเวลาในการสรางนานเกือบ 500 ป 
โดยเร่ิมสรางตั้งแตป ค.ศ.1386 และที่นาทึ่งของโบสถ ก็คือการตกแตงประดับประดาที่
เนนความหรูหราอยางเต็มที่โดยเฉพาะรูปปم�นรอบตัวอาคาร มีจํานวนกวา 3,000 ชิ้น 
ขวามือของโบสถมีอาคารทรงกากบาทหลังหน่ึง และหลังคามุงดวยกระเบื้องโปรงใส 
เรียกกันวา“อาเขต” สรางขึ้นเพื่อเปนอนุสรณแกกษัตริย วิคเตอรเอมมานูเอลที่ 2 ปฐม
กษัตริยของอิตาลีในการรวมชาติ นําทานชอปปم�งภายในอาคารแกลเลอเรีย วิคตอริโอ 
เอมานูเอล 2 (Monument of Vittorio Emanuele II)   ชอปปم�งอาเขตที่สวยงาม
ที่สุดแหงหน่ึงของโลก มีชื่อเรียกเลนๆวาเปนหองน่ังเลนของเมืองมิลาน เพราะนอกจาก
จะมีสินคาแบรนดเนมราคาแพงขายแลว ยังมีรานกาแฟที่เรียกกันวา ไซด วอลค คาเฟ� ท่ี
ทานสามารถน่ังจิบคาปูชิโน น่ังดูหนุมสาวแตงกายดวยเสื้อผาทันสมัย หรือหากทานไม
ตองการชอปปم�งหรือน่ังกินกาแฟ ก็ควรที่จะตองไปเดินเลนชมความงดงามของอาคาร
หลังน้ีใหได 

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร อาหารจีน 
ที่พัก นําทานเดินทางเขาสูท่ีพัก HOLIDAY INN MILAN- ASSAGO หรือเทียบเทา 



 

 

วันที่ 6 มิลาน – สนามบิน 
เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม 

10.00 น. 
 

นําทานเดินทางสูสนามบินมิลานมัลเปนซา เพื่อทําคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช
อปปم�งสินคาปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบนิ 

13.05 น. ออกเดินทางสูกรุงเทพ โดยเท่ียวบินที่ TG 941 
** สําหรับคณะที่ออกเดินทางตั้งแตวันที่ 06 พ.ค. 63 เปนตนไปจะออกเดินทาง
เวลา 14.05 น. *** 

  
วันที่ 7 กรุงเทพฯ 

05.55 น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ราคาแนะนําเพียง 
SWITZERLAND IN MY HEART สวิตเซอรแลนด อิตาล ี

7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย 

กําหนดการเดินทาง 
ผูใหญพัก 
2-3 ทาน 
ทานละ 

เด็กอายุไม
เกิน 12 ป  

(เสริมเตียง)  
ทานละ 

เด็กอายุไมเกิน 
12 ป 

(ไมเสริมเตียง) 
ทานละ 

ไมรวมตั๋ว 
ทานละ 

พักเด่ียวเพ่ิม 
ทานละ 

วันที่ 15-21 ม.ค. 63 49,900 49,900 49,900 24,950 5,900 
วันที่ 29 ม.ค. -4 ก.พ. 

63 49,900 49,900 49,900 24,950 5,900 

วันที่ 12 – 18 ก.พ. 63 49,900 49,900 49,900 24,950 5,900 
วันที่ 19 – 25 ก.พ. 63 49,900 49,900 49,900 24,950 5,900 
วันที่ 4 – 10 มี.ค. 63 49,900 49,900 49,900 24,950 5,900 
วันที่ 11 – 17 มี.ค. 63 49,900 49,900 49,900 24,950 5,900 
วันที่ 18 – 24 มี.ค. 63 49,900 49,900 49,900 24,950 5,900 
วันที่ 6 – 12 พ.ค. 63 52,900 52,900 52,900 27,950 7,900 
วันที่ 13 – 19 พ.ค. 63 52,900 52,900 52,900 27,950 7,900 
วันที่ 20 – 26 พ.ค. 63 52,900 52,900 52,900 27,950 7,900 
วันที่ 27พ.ค.–2มิ.ย.63 52,900 52,900 52,900 27,950 7,900 
วันที่ 10 – 16 มิ.ย. 63 52,900 52,900 52,900 27,950 7,900 
วันที่ 24 – 30 มิ.ย. 63 52,900 52,900 52,900 27,950 7,900 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 
 

 

 

 



 

 

เงื่อนไขการใหบริการ  
1.        ชําระเงินมัดจําทานละ 20,000 บาท โดยโอนเขาบัญชี ที่น่ังจะยืนยันเมื่อไดรับเงินมัด

จําแลวเทาน้ัน 
2. สงสําเนาหนาพาสปอรตของผูที่เดินทาง ท่ีมีอายุการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน เพื่อทําการ

จองคิวยื่นวีซาภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไมสงสําเนาหนาพาสปอรตทางบริษัทขอ
อนุญาติยกเลิกการจองทัวรโดยอัตโนมัติ 

3. เม่ือไดรับการยืนยันวากรุปออกเดินทางได ลูกคาจัดเตรียมเอกสารใหการขอวีซาไดทันท ี
4. หากทานที่ตองการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคาอยูตางจังหวัด) ใหทาน

ติดตอเจาหนาที่ กอนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจงเจาหนาที่ 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม รับผิดชอบ คาใชจายที่เกิดขึ้น 

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

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

 
อัตราคาบริการน้ีรวม 
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 เพ่ิมเติมกับทางบริษัทได  

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

หนังสือเดินทาง, คาน้ําหนักเกินจากทางสายการบินกําหนดเกินกวา 30 ก.ก.และมากกวา 
1 ชิ้น,  คารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป�วยจากโรคประจําตัว, คากระเป�าเดินทางหรือ
ของมีคาท่ีสูญหายในระหวางการเดินทาง เปนตน 

3. คาธรรมเนียมน้ํามันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา 
4. คาบริการยกกระเป�าในโรงแรม ซึ่งทานจะตองดูแลกระเป�าและทรัพยสินดวยตัวทานเอง 
5.  คาธรรมเนียมวีซาประเทศสวิสเซอรแลนด (ผูยื่นวีซาตองชําระเงินตรงกับศูนยยื่นวีซาใน

วันยื่น เปนจํานวนเงินโดยประมาณ 3,500 บาท) 
6.  คาทิปพนักงานขับรถ และไกดทองถิ่น (15 สวิตฟรังก)  
7.  คาทิปมัคคุเทศกจากเมืองไทย (21 สวิตฟรังก) 
 

เงื่อนไขการชําระคาทวัรสวนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บคาทัวรสวนที่เหลือ 20 วันกอนการเดินทาง 

หากทานไมผานการอนุมัติวีซาหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจําเปน 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง 

 
ขอมูลเบื้องตนในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซาและการย่ืนวีซา 

1. การพิจารณาวีซาเปนดุลยพินิจของสถานทูต มิใชบริษัททัวร การเตรียมเอกสารที่ดีและ
ถูกตองจะชวยใหการพิจารณา ของสถานทูตงายขึ้น 

2. กรณีทานใดตองใชพาสปอรตเดินทาง ชวงระหวางยื่นวีซา หรือ กอนเดินทางกับทาง
บริษัท ทานตองแจงใหทางบริษัทฯ ทราบลวงหนาเพื่อวางแผนในการขอวีซาของทาน ซึ่ง



 

 

บางสถานทูตใชเวลาในการพิจารณาวีซาที่คอนขางนานและอาจไมสามรถดึงเลมออกมา
ระหวางการพิจารณาอนุมัติวีซาได  

3. สําหรับผูเดินทางที่ศึกษาหรือทํางานอยูตางประเทศ จะตองดําเนินเรื่องการขอวีซาดวย
ตนเองในประเทศที่ตนพํานักหรือศึกษาอยูเทาน้ัน 

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

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

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องตั๋วเครื่องบินและที่นั่งบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทไดสํารองที่น่ังพรอมชําระเงินมัดจําคาตั๋วเครื่องบินแลว  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.  น่ังที่ Long Leg โดยปกติอยูบริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผูที่จะน่ังตองมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่สายการบินกําหนด เชน ตองเปนผูที่มีรางกายแข็งแรง และชวยเหลือผูอ่ืนได
อยางรวดเร็วในกรณีที่เครื่องบินมีปญหา เชน สามารถเปดประตูฉุกเฉินได (น้ําหนัก
ประมาณ 20 กิโลกรัม) ไมใชผูที่มีปญหาทางดานสุขภาพและรางกาย และอํานาจในการ
ใหท่ีน่ัง Long leg ขึ้นอยูกับทางเจาหนาที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเทาน้ัน 

 
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) เน่ืองจากเกิด
ความเสียหายตอทางบริษัทและผูเดินทางอ่ืนที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทตองนําไป
ชําระคาเสียหายตางๆที่เกิดจากการยกเลิกของทาน  

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

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

8. กรณีวีซาผานแลว แจงยกเลิกกอนหรือหลังออกตั๋วโดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

9. กรณีผูเดินทางไมสามารถเขา-ออกเมืองได เน่ืองจากปลอมแปลงหรือการหามของ
เจาหนาท่ี ไมวาเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไมคืนคาทัวรทั้งหมด 

 
ขอมูลเพ่ิมเติมเรื่องโรงแรมที่พัก 
1. เน่ืองจากการวางแปลนหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึงอาจทําใหหองพักแบบ

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

2. โรงแรมในยุโรปสวนใหญอาจจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่า 
3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade air) เปนผลใหคาโรงแรมสูงขึ้นมากและ

หองพักในเมืองเต็ม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือยายเมืองเพื่อใหเกิด
ความเหมาะสม 

4. โรงแรมในยุโรปที่มีลักษณะเปน Traditional Building หองที่เปนหองเดี่ยวอาจเปน
หองที่มีขนาดกะทัดรัตและไมมีอางอาบน้ํา ซึ่งขึ้นอยูกับการออกแบบของแตละโรงแรม
น้ันๆ และหองแตละหองอาจมีลักษณะแตกตางกัน 

 
 
 
 



 

 

เอกสารประกอบการขอวีซาเชงเกน (สวิตเซอรแลนด) 
ใชเวลาทําการอนุมัตวิีซานับจากวันย่ืนประมาณ 15 วันทําการ หรือมากกวานั้น ขึ้นอยูกับดุลย

พินิจของสถานทูต 
ย่ืนวีซาแสดงตนที่ศูนยย่ืนวีซา VFS Global (จามจุรีสแควร) 

ในระหวางย่ืนวีซาเขาสถานทูตแลว ไมสามารถดงึเลมออกมากอนได 
**ลูกคากรุณาอยายึดติดกับการย่ืนขอวีซาในอดีต 

เพราะสถานทูตมีการเปลี่ยนแปลงกฎและเอกสารการย่ืนอยูเรื่อย ๆ** 
 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ตองมีหนาเหลือ
สําหรับประทับวีซาอยางนอย 2 หนา อายุการใชงานเหลือไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวัน
เดินทางกลับ  และหนังสือเดินทางจะตองไมชํารุด (หนังสือเดินทางเลมเกา กรุณานํามา
ประกอบการยื่นวีซาดวย)  
***ในกรณีที่ถือพาสปอรต สัญชาติไทย แตพํานักอยูตางประเทศ, ทํางานอยู
ตางประเทศ หรือนักเรียน นักศึกษาศึกษาอยูตางประเทศ กรุณาแจงเจาหนาที่ของทาง
บริษัทใหทราบทันที เพราะการย่ืนขอวีซาจะมีเงื่อนไข และ ขอกําหนดของทาง
สถานทูตตองการเพ่ิมเติม และ บางสถานทูตอาจไมสามารถย่ืนขอวีซาในประเทศไทย
ได ขอกําหนดน้ีรวมไปถึงผูเดินทางที่ถือพาสปอรตตางชาติดวย*** 
 

2. รูปถาย รูปถายสีหนาตรงขนาด 3.5x4 CM. จํานวน 2 ใบ 
***ความยาวใบหนาตองมีเน้ือที่ในรูปถาย 70-80% ของพ้ืนที่ พ้ืนหลังสีขาวเทานั้น 
ถายไมเกิน 6 เดอืน รวบผมใหเห็นหู เห็นคิว้ หามสวมแวนตาหรือเครื่องประดับ หามใส
คอนแทคเลนส รูปไมเลอะหมึกและไมมีรองรอยชํารุด *** 



 

 

 

 
3. หลักฐานการทาํงาน   
- เจาของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ที่มีชื่อของผูเดินทางเปนกรรมการหรอื

หุนสวน อายุไมเกิน 3 เดือน หรือ สําเนาใบทะเบียนการคา(พค.0403) 
- กิจการไมจดทะเบียน จดหมายช้ีแจงการทํางาน พรอมเอกสารประกอบ เชน รูปถายราน 

สัญญาเชาที่ โฉนดที่ดิน เปนตัน 
- เปนพนักงาน หนังสือรับรองการทํางานจากบริษัทฯระบตุําแหนง,เงินเดือน,วันเริ่มทํางาน,

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

- นักเรียนหรือนักศึกษา ใชหนังสือรับรองการเรียนที่ออกจากสถาบันที่กําลังศึกษาอยู  
(ขอเปนภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลตองตรงตามหนาพาสปอรตใชคําวา “TO 
WHOM IT MAY CONCERN” แทนช่ือสถานทูตที่ยื่น) 
 

4. หลักฐานการเงิน  
- กรณีผูเดินทางออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement ตัวจริง บัญชีออมทรัพย



 

 

ธรรมดาของธนาคารทั่วไป ยอนหลัง 6 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน พรอมกับมี
ตราประทับจากธนาคาร ทางสถานทูตจะไมรับ Bank Statement ที่ปริ้นเองจาก 
Internet (รบกวนลูกคาทํารายการเดินบญัชโีดยการฝากหรือถอน กอน 1-2 วัน แลว คอย
ขอ Statement เพื่อใหอัพเดทไมเกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซา) 

- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง ใช Bank Statement ตัวจริง บัญชีออมทรัพย
ยอนหลัง 6 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทาน้ัน พรอมกับมีตราประกับจากธนาคาร อัพเดท
ไมเกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซา (ของผูที่ออกคาใชจาย) และตองมีหนา Passport ของผูที่
ออกคาใชจาย พรอมหนังสือช้ีแจงออกคาใชจายเปนภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- กรณีผูเดินทางไมไดออกคาใชจายเอง แตบริษัทออกคาใชจายให ใช Bank 
Statement ตัวจริง บัญชีออมทรัพยยอนหลัง 6 เดือน ที่ออกจากทางธนาคารเทานั้น 
พรอมกับมีตราประกับจากธนาคาร อัพเดทไมเกิน 15 วันนับจากวันยื่นวีซา (ของผูที่ออก
คาใชจาย) หรือ หนังสือรับรองทางการเงิน (Bank certificate) และตองแนบหนังสือ
รับรองการจดทะเบียน(DBD) หรือสําเนาใบทะเบียนการคา (พ.ค.0403) พรอมหนังสือ
ชี้แจงออกคาใชจายเปนภาษาอังกฤษ (Sponsor letter) 

- **Bank Statement จะตองสะกดชื่อ-นามสกุลใหตรงกับพาสปอรต แสดงเลขท่ีบัญชี
ครบทุกตัว และจะตองมีแสดงทั้งหมดในทุก ๆ หนา 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรุงเทพ ถาธนาคารออกมาเปนรปูแบบที่เปนตวัคร่ึง
กระดาษ A4 ไมสามารถใชยื่นได รบกวนแจงธนาคารใหออกเปนรูปแบบฉบบัเด็ม 
**สถานทูตไมรับพิจารณา Bank Statement ที่ปริ้นจากอินเตอรเน็ต หรือ Bank 

Statement ที่ออกจากธนาคารแตไมมีตราประทับ , บัญชีติดลบ บัญชีกระแสรายวัน 
 พันธบัตร ตราสารหนี้ กองทุน และสลากออมสิน** 

5. เอกสารสวนตัว 



 

 

- สําเนาทะเบียนบาน 
- บัตรประชาชน 
- สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ํากวา 18 ป) 
- ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหยา/มรณะบัตร(ถามี) 
- ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถามีการเปลี่ยน) 

 
6. กรณีเด็กอายุไมถึง 18 ป ไมไดเดินทางไปตางประเทศพรอมบิดา มารดา  
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอําเภอตนสังกัด (โดย

มารดาจะตองคัดหนังสอืยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกบับิดา)พรอมแนบสําเนา
บัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตมารดามาดวย 

- หากเด็กเดินทางกับมารดา จะตองมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอําเภอตนสังกัด (โดยบิดา
จะตองคัดหนังสือยินยอมระบุใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับมารดา) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประชาชนหรือหนาพาสปอรตบดิามาดวย 

-  หากเด็กไมไดเดินทางพรอมกับบิดาและมารดา ทั้งบิดาและมารดาจะตองคดัหนังสือระบุ
ยินยอมใหบุตรเดินทางไปตางประเทศกับใคร มีความสัมพันธเปนอะไรกันกับเด็ก จากอําเภอ
ตนสังกัด พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชนหรือหนาพาสปอรตบิดาและมารดา 

- กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหยาราง จะตองแนบสําเนาใบหยา และมีการสลักหลังโดยมี
รายละเอียดวาฝ�ายใดเปนผูมีอํานาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว 
*** กรณีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป บิดาและมารดาลงช่ือรับรองในแบบฟอรมสมัครวีซา 
 
- *** ในวันย่ืนวีซากรุณาถือเอกสารตัวจริงตางๆ เชน ทะเบียนพาณิชย DBD สูติบัตร ใบ

เปลี่ยนช่ือ-สกุล เปนตน พรอมสมุดบัญชีอัพเดทไมเกิน 7 วันกอนย่ืนวีซา *** 



 

 

 

                                                                               
เอกสารย่ืนวีซาอาจมีการปรับเปลี่ยนและขออัพเดทเพ่ิมเติมไดทุกเวลา หากทาง

สถานทูตแจงขอเพ่ิมเติม 
แบบฟอรมสําหรับกรอกขอมูลย่ืนวีซาเชงเกนประเทศสวิตเซอรแลนด 

 
(กรุณากรอกขอมูลใหครบถวนตามความเปนจริงทุกขอ  เน่ืองจากจะมีผลตอการพิจารณาวีซา

ของทาน) 
 

ชื่อ – นามสกุล 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 (คูสมรสเสียชีวิต) 
  อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………. 

10. ในกรณีที่ผูสมัครขอวีซาเปนเด็ก อายุต่ํากวา 18 ปบริบรูณ ใหใสช่ือ และที่อยู ผูปกครอง 



 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………………..… 
 
11. ทีอ่ยูปจจุบันของผูขอวีซา 

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

   E-MAIL (ตองระบุ)............................................................................................ 
   หมายเลขโทรศัพทมือถือท่ีติดตอได.................................................................. 
12. อาชีพปจจุบัน (หากคาขาย ใหระบุดวยวาคาขายอะไร เชน ขายเส้ือผา ขายอาหาร เปนตน) 
     ....................................................................................................... 
 
13. ชื่อบริษัทหรือรานคา และที่อยู หมายเลขโทรศัพท  /  สําหรับนักเรียน นักศึกษา กรุณากรอก

ชื่อ ที่อยูของสถาบันศึกษา  
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………รหัสไปรษณีย………….…… 

14. วีซาเชงเกนที่เคยไดรับในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา 

            ไมเคย                   เคยได   ใชไดตั้งแตวันที่..........................ถึงวันที่
............................ 

15. เคยถูกพิมพลายน้ิวมือเพ่ือการขอวีซาเชงเกนกอนหนาน้ี 

                  ไมเคย   เคย  (กรุณาระบุวันที่ หาก
ทราบ)................................................ 



 

 

 

**กรณีลูกคาเคยมีวีซาเชงเกน รบกวนทานถายสําเนาหนาวีซาเชงเกนตัวลาสุดแนบมาดวย** 

16.  ทานเคยถูกปฏิเสธวีซาหรือไม 

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

17. ความรับผิดชอบคาใชจายในการดํารงชีพระหวางการเดินทางและพํานักอยูของผูรองขอ 

      ตัวผูขอวีซาเอง    มีผูอ่ืนออกให(ญาติ/บริษัท/องคกร)  

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

สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงินสด     สิ่งที่ชวยในการดํารงชพี   

   เช็คเดินทาง      เงินสด 

   บัตรเครดิต      ที่พักที่มีผูจัดหาให 

   ชําระคาท่ีพักลวงหนาแลว    คาใชจายทั้งหมดระหวางพํานักมีผูออกให 

   ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว    ชําระคาพาหนะลวงหนาแลว 

   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     อ่ืนๆ (โปรดระบุ)     

************************************************ 
หมายเหตุ การอนุมัติวีซาเปนดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไมมีสวนเก่ียวของ
ใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเปนเพียงตัวกลางและคอยบริการอํานวยความสะดวกใหแกผู
เดินทางเทานั้น 

 
 


