
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

22.00 น. พร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 ROW T เคาน์เตอร์ สายการบินเอมิเรตส ์

Emirate Airline (EK) โดยมีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกด้านการเช็คอินให้แก่ทุกท่าน 

  

01.05 น. ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเท่ียวบินท่ี EK 385 

 (บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

 
05.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ (เพื่อรอเปล่ียนเคร่ือง) 

08.25 น. ออกเดินทางสู่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเท่ียวบินท่ี EK 087 

12.25 น. ถึงสนามบินซูรคิ ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อย (เวลา

ท้องถ่ินของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 6 ชั่วโมง และ 5 ชม.ในหน้าร้อน 

กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) 

วันแรก  ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ กรุงเทพฯ                               
   

 

 
วันที่สอง ดูไบ • ซูรคิ • ชไตน์อัมไรน์ • ชาฟฟ์เฮาเซิน • น้าตกไรน์ • ซูรคิ    (-/-/เย็น) 

 



 
 

จากนั้น เดินทางสู่ เมืองชไตน์ อัม ไรน์ (Stein am Rhein) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองทาง

เหนือติดกับประเทศเยอรมันนี เมืองนี้มักไม่เป็นท่ีนิยมส าหรับนักท่องเท่ียว แต่นับได้ว่าเป็นเพชร

เม็ดงามท่ีไม่ควรพลาด ชมความงามของสถาปัตยกรรมของเมืองริมแม่น้าไรน์ และการตกแต่ง

บ้านท่ีมีเอกลักษณ์ รวมไปถึงศิลปะชั้นสูงอย่างเฟสโก้ท่ียังคงความสมบูรณ์ไว้ได้อย่างสวยงาม 

  

พาท่ าน เ ดินทา งสู่  ชาฟฟ์ เ ฮา เซิ น 

( Schaffhausen)  (ใ ช้ เ ว ล า เ ดิ น ท า ง

ประมาณ 30 นาที) พาท่านชม น้าตก

ไรน์  (Rhine Falls) เป็นน้าตกท่ีกว้าง

ท่ีสุดของยุโรป มีอายุเก่าแก่ประมาณ 

14,000-17,000 ปี โดยมีความกว้างถึง 

150 เมตร สูง 23 เมตร น้าตกเป็นสีเขียว

มรกตสวยงาม กระแสน้าไหลเชี่ยวกราด

ตลอดท้ังปี โดยปริมาณกระแสน้าไหลท่ี

เคยวัดได้สูงสุดนั้นถึง 700 ลูกบาศก์เมตร         

  ต่อวินาที 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ เมืองซูรคิ(Zurich) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที)  ศูนย์กลางด้าน

การเงิน เศรษฐกิจ การคมนาคมและการธนาคารของยุโรป  

 

 



 
 

และให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้ งท่ีบริเวณ ถนนบาร์นฮอฟ (Bahnhofstrasse) ถนนสายช้อปปิ้ งของ

เมือง อัดแน่นไปด้วยด้วยร้านรวงต่างๆ ให้ท่านได้เลือกซื้อกันอย่างจุใจ ไม่ว่าจะเป็น CHANEL, 

PRADA, LOUIS VUITTON, HERMÈS, GUCCI, BURBERRY, LONGCHAMP, MAC, MANGO, 

DIESEL, SWAROVSKI และอีกมากมาย 

  

ค่า   บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่1) 

ที่พัก  NOVOTEL ZURICH AIRPORT MESSE HOTEL หรอืเทียบเท่า 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่

โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทาง

และขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปเมืองใกล้เคียงในกรณีท่ีมีเทรดแฟร์หรือเทศกาล) 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2) 

จากนั้น เที่ยวชม กรุงเบิร์น (BERN) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองท่องเท่ียวท่ีมีชื่อเสียง

สวยงาม จนได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ UNESCO ปี 1983 อีกด้วย  

พาท่านถ่ายรูปเป็นท่ีระลึกกับความตระการตาของ อาสนวิหารแห่งกรุงเบิรน์ (Bern Minster) ท่ี

คงความงามมาต้ังแต่ปีค.ศ. 1573 

วันที่สาม ซูรคิ • เบิรน์ • อาสนวิหารแห่งกรุงเบิรน์ • บ่อหม ี• ยา่นมารค์กาสเซ • นาฬิกาดาราสาสตร ์
• เจนวีา • นาฬิกาดอกไม้ • Monument National น้าพุแห่งเจนวีา • โลซานน์  
         (เช้า/กลางวัน/เย็น) 



 
 

 

  ต่อไปยัง บ่อหมี (Bärengraben) ริมแม่น้าอาเร โดย ค าว่า Bern ท่ีเป็นชื่อเมืองนั้นมาจากค าว่า 

"Baren" ในภาษาเยอรมันท่ีแปลว่า "หมี" หรือ "Bear" ในภาษาอังกฤษ ซึ่งเกิดมาจากในสมัยก่อน

นั้น ผู้ครองเมืองเบิร์นได้ไปออกล่าสัตว์ และสัตว์ท่ีได้กลับมานั้นก็คือหมีนั่นเอง จนท าให้เบิร์นนั้นก

ลายเป็นชื่อของเมือง และมีสัญลักษณ์ของเมืองเป็นรูปหมีไปด้วย 

   



 
 

พาท่านชมเดินสู่ ย่านมารก์าสเซ (Marktgasse) ซึ่งปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และร้านบูทีค

เป็นเขตท่ีปลอดมลพิษ ไม่ให้รถยนต์ว่ิงผ่าน จึงเหมาะกับการเดินเท่ียว น าชมอาคารเก่า อายุ 200-

300 ปี ชมถนนจุงเคอร์นกาสเซ ถนนท่ีมีระดับสูงสุดๆของเมืองนี้ เข้าส่ ูถนนครัมกาสเซ เต็มไปด้วย

ร้าน ภาพวาดและร้านขายของเก่าในอาคารโบราณ ถ่ายรูปกับ นาฬิกาดาราสาสตร(์Zytglogge) 

อายุกว่า 800 ปี ท่ีมีโชว์ให้ดูทุกๆชั่วโมง นาฬิกาตีบอกเวลา ถัดไปไม่ไกลจะพบกับ บ้านเลขท่ี 49 

ซึ่งเป็นบ้านท่ีอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักฟิสิกส์ชื่อดังของโลก เคยมาใช้ชีวิตอยู่ในช่วงสั้นๆ ระหว่างปี

ค.ศ. 1903-1905 ปัจจุบันบ้านหลังนี้ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีเก็บรวบรวมภาพถ่ายและผลงาน

บางส่วนของไอน์สไตน์ 

 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 3) 

 

 



 
 

จากนั้น เดินทางไปยัง เมืองเจนีวา (Geneva) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองปลายตะวันตก

เฉียงใต้สุดอันมีพรมแดนติดกับฝร่ังเศส พาท่านชม  นาฬิกาดอกไม้ต้นต าหรับของสวิส 

(L’horloge fleurie) ความพิเศษคือดอกไม้ท่ีน ามาประดับจะข้ึนอยู่กับแต่ละฤดูกาล ใน

บรรยากาศก็แตกต่างกันออกไป ผ่านชม Monument National อนุเสาวรีย์อันเป็นสัญลักษณ์

แห่งการรวมชาติระหว่างเจนีวาและประเทศสวิสเซอร์แลนด์ในปี 1814 

  

ก่อนแวะถ่ายรูปด้านหน้า ที่ท าการองค์การสหประชาชาติแห่งเจนวีา (United Nations Office 

at Geneva) ซึ่งต้ังอยู่ท่ีเมืองนี้ ซึ่งเจนีวานั้นถือเป็นเมืองท่ีมีองค์กรระหว่างประเทศต้ังอยู่มากท่ีสุด

ในโลก และประเทศไทยนั้นก็ถือเป็น 1 ใน 193 รัฐสมาชิกสหประชาชาติ โดยได้เข้าร่วมเป็น

สมาชิกต้ังแต่วันท่ี 16 ธันวาคม พ.ศ. 2489 ซึ่งท าให้มีธงไตรรงค์ ธงประจ าชาติประดับอยู่บริเวณ

ด้านหน้าร่วมกับธงประจ าชาติของประเทศสมาชิกท้ังหมดอีกด้วย 

 



 
 

และพลาดไม่ได้กับการชม น้าพุแห่งเจนีวา (Jet d’Eau) น้าพุสูง 140 เมตร ท่ีพวงพุ่งออกมาท้อง

ทะเลสาบ ถึงแม้จะดูไม่ได้อลังการเหมือนน้าพุอ่ืนๆ แต่น้าพุแห่งนี้มีความส าคัญเนื่องจาก สร้าง

ข้ึนมาเพื่อลดแรงดันน้าหลังจากการก้ันเข่ือน โดยนับเป็นอีกหนึ่งผลงานท่ีแสดงถึงความก้าวหน้า

ทางวิศวกรรม 

 

จากนั้น มุ่งหน้าสู่ เมืองโลซาน (Lausanne) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) ต้ังอยู่บนฝ่ังเหนือของ

ทะเลสาบเจนีวา ชมบรรยากาศของเมืองพร้อมชมตัวเมืองเก่าท่ีมีมาต้ังแต่ศตวรรษท่ี 4 มีทิวทัศน์

อันสวยงาม โอบล้อมไปด้วยภูเขาและทะเลสาบ มีบรรยากาศท่ีเป็นธรรมชาติปราศจากมลพิษ จึง

ท าให้เป็นสถานท่ีท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียวให้เดินทางมาท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก  

ค่า   บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคารไทย (มื้อที่ 4) 

ที่พัก  NOVOTEL LAUSANNE BUSSIGNY HOTEL หรอืเทียบเท่า 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่

โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทาง

และขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปเมืองใกล้เคียงในกรณีท่ีมีเทรดแฟร์หรือเทศกาล) 



 
 

 

เช้า  บรกิารอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5) 

จากนั้น พาท่านถ่ายรูปด้านหน้า อาสนวิหารโลซาน (Lausanne Cathedral) หรือชื่อเต็มคือ อาสนวิหาร

น็อทร์-ดามแห่งโลซานเป็นโบสถ์คริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ระดับอาสนวิหารประจ าเมืองโลซาน 

อาสนวิหารแห่งนี้เร่ิมข้ึนในปีค.ศ. 1170 และแล้วเสร็จในปี 1235 ต่อมาอาสนวิหารแห่งนี้ถูก

ประกาศอุทิศให้แก่พระแม่มารีย์โดยค าประกาศของสมเด็จพระสันตะปาปาเกรกอรีท่ี 10 ในปี 

1275 และเนื่องจากอาสนวิหารแห่งนี้ต้ังอยู่บนเนินสูง ท าให้ท่านจะสามารถเก็บบรรยากาศวิวมุม

สูงของเมืองโลซานได้ยังเต็มท่ี 

 

 

 

วันที่สี ่ โลซาน • มองเทรอซ์ • แทซ • เซอรแ์มท • Matterhorn Glacier Paradise • อิสระเดินเล่น
เมืองเซอรแ์มท       (เช้า/กลางวัน/เย็น) 



 
 

จากนั้น  เดินทางต่อไปยัง เมืองมองเทรอซ์ 

(Montreux) (ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 30 

นาที) โดยระหว่างนั้นจะเลียบทะเลสาบเจนีวา

ตลอดทาง น าท่านชมเมืองเก่าแวะถ่ายรูป

ด้านหน้ า  ปราสาทชิลยอง  (Château de 

Chillon) ปราสาทอายุกว่า 1 ,000 ปี ท่ียังคง

ความสมบูรณ์ท่ีสุดแห่งหนึ่งขอยุโรปก็ว่าได้ และ

เป็นอีก 1 จุดท่ีท่านต้องไม่พลาดชม ตัวปราสาท

ถูกสร้างข้ึนเพื่อเป็นจุดควบคุมและเก็บค่าผ่าน

ทางของผู้เดินทาง รวมไปถึงขบวน  สินค้าต่างๆท่ีสัญจรไปมา  จากนั้น มุ่งหน้าสู่ เมืองเซอรแ์มท 

(Zermatt)  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองตากอากาศสุดหรูท่ีไม่ใช้เชื้อเพลิงใน

การขับเคล่ือนยานพาหนะ จึงท าให้มีความบริสุทธ์ิของอากาศเป็นอย่างมาก และเป็นที่ที่ผู้คนทั่ว

โลกใฝ่ฝันว่าจะได้มาพักที่เมืองแห่งนี ้โดยพาท่านเปลี่ยนเป็นข้ึนรถไฟที่เมือง ทาซ (Tasch) 

 



 
 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (มื้อที่ 6) 

จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ สถานีแมทเทอร์ฮอร์น กลาเซียร์ ให้ท่านได้นั่งกระเช้า  ซึ่งมีความสูงกว่า 3,000 

เมตรเหนือระดับน้าทะเล  

  

ภูเขาแมทเทอรฮ์อรน์ (Matterhorn) ภูเขายอดแหลมรูปร่างแปลกตาท่ีสูงถึง 4,478 เมตร เหนือ

ระดับน้าทะเล เขาแห่งนี้ยังได้ปรากฏในสินค้าและบริการต่างๆ มากมาย อาทิ ขนมช็อกโกแลต

สัญชาติสวิสอย่าง Toblerone หรือแม้ประท่ังบริษัทบริษัทสร้างหนังฮอลลีวูดอย่าง Paramount 

Pictures จึงนับเป็นจุดท่ีวิวท่ีพลาดไม่ได้เม่ือมาเยือนประเทศสวิสเซอร์แลนด์ 

 



 
 

 

เดินทางกลับสู่เมืองเซอแมท  Zermatt เมืองเล็กๆท่ีอัดแน่นไปด้วยความวิเศษเหนือคณานับ ไม่

ว่าจะเป็นถนนย่านใจกลางเมืองอย่าง Bahnhofstrasse ท่ีรวมร้านค้าต่างๆมากมาย ในอาคาร

สไตล์ท่ีเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร Matterhorn Museum อาคารจัดแสดงใต้ดินท่ีบอกเล่า

เร่ืองราวต่างๆ ในเมือง และโบสถ์ Pfarrkirche St. Mauritius จุดศูนย์รวมใจของชาวเมือง อิสระ

ให้ท่านได้เดินชมเมือง 

  

ค่า   บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 7) 

ที่พัก  RESTAURANT DERBY HOTEL หรอืเทียบเท่า 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่

โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทาง

และขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปเมืองใกล้เคียงในกรณีท่ีมีเทรดแฟร์หรือเทศกาล) 

 

*คืนนี้โปรดเตรยีมกระเป๋าส าหรับพัก 1 คืน เนื่องจากรถโค้ชจะไม่สามารถเขา้มาในเมืองได้* 

**กรณีโรงแรมในเซอแมทเตม็ขอสงวนสิทธิใ์นการพาท่านพักเมืองใกล้เคียงแทน** 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8) 

จากนั้น น าท่านสัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟสายกลาเซยีเอ็กซ์เพรส (Glacier Express) “รถไฟด่วนท่ีว่ิง

ช้าท่ีสุดในโลก” ว่ิงผ่านภูมิประเทศท่ีงดงามของเทือกเขาแอลป์ ผ่านชมอุโมงค์ สะพาน หุบเหว 

และหุบเขาท่ีสูงกว่า 2,000 เมตร ตลอดเส้นทางท่านสามารถชมยอดเขาท่ีปกคลุมด้วยธารน้าแข็ง 

ท่ีพาดผ่านในกลางเทือกเขาแอลป์  

  

เดินทางถึง เมืองอันเดอรแ์มท (Andermatt) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆ

และน่ารักท่ีถูกล้อมรอบด้วยภูเขาและเป็นชุมทางสายรถไฟกลาเซียเอ็กเพรส  (Glacier Express) 

รถไฟสายโรแมนติคท่ีมีชื่อเสียงท่ีสุดของสวิตเซอร์แลนด์   

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น (มื้อที่ 9) 

จากนั้น มุ่งหน้าสู่ ทะเลสาบเบลาเซ (blausee) 

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) หนึ่ง

ทะเลสาบท่ีมีความสวยงามย่ิงนัก อยู่ท่ามกลาง

เทือกเขา ต้นไม้ และธรรมชาติอันสมบูรณ์ มีต้น

ก าเนิดจากแหล่งน้าใต้ดินหรือน้าบาดาล และยัง

ทะเลสาบท่ีถูกจัดเป็นมรดกของโลก โดย 

Unesco อีกด้วย ให้ท่านได้แวะถ่ายรูปอย่าง

เพลิดเพลิน 

 

วันที่ห้า เซอรแ์มท • นั่งรถกลาเซยีร ์เอ็กซ์เพรส• อันเดอรแ์มท • ทะเลสาบเบลาเซ                             

• อินเทอลาเก้นท ์       (เช้า/กลางวัน/เย็น) 



 
 

หลังจากชมความงามจนเต็มอ่ิมแล้ว เดินทางต่อไปยัง เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken) (ใช้เวลา

เดินทางประมาณ 40 นาที) จุดศูนย์กลางของประเทศ ท่ีรายล้อมไปด้วย 4 ขุนเขา และ 2 ทะเลสาบ 

พาท่านเดินชม ความงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเมือง 

 

พาท่านเดินชม ถนน Hoheweg จุดท่ีครึกคร่ืนท่ีสุดในเมืองอินเทอลาเก้น ท่านสามารถเลือกซื้อ

สินค้าคุณภาพสวิสได้อยากหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ Omega, Swatch ช็อคโกแลตสวิสท่ี

ข้ึนชื่อ หรือแม้แต่เสื้อผ้า เคร่ืองประดับก็ยังมีให้ท่านเลือกสรรได้ตลอดถนนเลยทีเดียว  

  

ค่า   บรกิารอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พิเศษเมนูสวิสชสีฟองดู (มื้อที่ 10) 

ที่พัก  THE HEY HOTEL หรอืเทียบเท่า 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่

โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทาง

และขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปเมืองใกล้เคียงในกรณีท่ีมีเทรดแฟร์หรือเทศกาล) 



 
 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 11) 

น าท่านสู่ เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) 

เมืองอันเป็นจุดเร่ิมต้นในการพิชิต

ยอดเขา จุงฟราว  Top Of Europe 

ด้วยทัศนียภาพท่ีเป็นหุบเขาท่ีมีบ้าน

สไตล์สวิสชาเลย์ต้ังอยู่โดยรอบ ท าให้

มี ความสวยงามจน เป็ น เห มือน

หน้าตาของสวิสเซอร์แลนด์ท่ีคุ้นเคย  

 
 

ใหม่ล่าสุด!!! พาท่านสู่สถานีกรินเดอวาลด์ เพื่อพาท่านข้ึน กระเช้า Eiger Express ท่ีเปิดอย่างเป็นทางการเม่ือปี 

2020 ท่ีผ่านมา โดยจะท าให้ท่านประหยัดเวลาในการพิชิตเขาจุงฟราวเร็วข้ึนถึง 47 นาที เพื่อให้ท่านได้มีเวลา

เพลิดเพลินบน Top Of Europe 
 

  

 

 

 

 

 

วันที่หก อินเทอลาเก้น • ใหม่!! พิชติยอดเขาจุงฟราวด้วย Eiger Express • นั่งรถไฟไต่เขาสู่        

เลาเทอรบ์รุนเนน • ลูเซิรน์      (เช้า/กลางวัน/ - ) 



 
 

เม่ือถึงแล้ว พาท่านชม อุโมงค์น้าแข็ง (Ice Palace) ท่ีมีอายุเก่าแก่ 1,000 ปี ธารน้าแข็งลึกเขาไป

กว่า 30 เมตร มีประติมากรรมน้าแข็งอยู่อย่างมากมาย และคงอุณหภูมิอยู่ท่ี -3 องศา ตลอดท้ังปี 

เก็บภาพความสวยงามและย่ิงใหญ่ของของธารน้าแข็ง Aletsch ท่ียาวท่ีสุดในเทือกเขาแอลป์ และ

ชม อุโมงค์โลกอัลไพน์ (Alpine Sensaton) ท่ีจัดแสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรมและธรรมชาติของ

ชาวเมือง และพาท่านข้ึนสู่ Jungfrau Panorama view จุดสูงสุดของสถานี ท่ี 3,571 เมตร ให้

ท่านได้ถ่ายรูปเป็นท่ีระลึก 

  
 

เที่ยง   บรกิารอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงฟราว ให้ท่านเต็มอ่ิมกบับรรยากาศของ

ทิวทัศน์สุดอลังการ (มื้อที่ 12) 
 

พาท่านลงสู่อีก 1 เมืองชานเขาจุงฟราว 

เ มื อ ง เ ล า เ ท อ ร์ บ รุ น เ น น 

(Lauterbrunnen)  เมืองสวยอีกเมืองท่ี

ต้องแวะชม ด้วยรถไฟไต่เขาแสนคลาสสิก 

ท่ีนี่ เป็น ท่ี ต้ั งของ  น้าตกชเตาบ์บาค 

(Staubbach) ท่ีสูงกว่า 300 เมตร มุมสุด

อลังการกับร้ิวน้าตกท่ีแทรกผ่านหน้าผา

สูง โดยมีเบื้องล่างเป็นบ้านเรือนสลับทุ่ง

หญ้า ท่ีมองก่ีคร้ังก็ไม่เบื่อ 

 

 



 
 

จากนั้น น าคณะเดินทางกลับเข้าสู่ เมืองลูเซิรน์ (Luzern) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) หนึ่งใน

เมืองท่ีงดงามท่ีสุดของประเทศ พาท่านถ่ายรูปกับ อนุสาวรยี์สิงโต (Lion Monument) ซึ่งสร้าง

ข้ึนเพื่อเป็นการร าลึกถึงทหารหาญชาวสวิสผู้ซื่อสัตย์ต่อหน้าท่ีจนวินาทีสุดท้าย อนุสาวรีย์นี้คือ

สัญลักษณ์ส าคัญของลูเซิร์นท่ีไม่มีนักท่องเท่ียวคนไหนพลาดมาท่ีนี่   

  

พาท่านชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) อันเป็นสัญลักษณ์ของเมือง และได้ชื่อว่าเป็น

สะพานไม้ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลก ทอดยาวระหว่างแม่น้า Reuss โดยสร้างมาต้ังแต่ศตวรรษท่ี 14 

จากนั้น  ให้ท่านได้ชมความงามของสถาปัตยกรรมรอบๆตัวเมืองใน เขตเมืองเก่า (Oldtown) ด้วย

ตัวอาคารสไตล์ยุโรปผนวกกับร้านสมัยใหม่ ท าให้เป็นหนึ่งในความวิเศษของเขตนี้ 

ค่า    อิสระอาหารค่าตามอัธยาศยัเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน 

ที่พัก  IBIS STYLES LUCERNE HOTEL หรอืเทียบเท่า 

(โรงแรมท่ีระบุในรายการทัวร์เป็นเพียงโรงแรมท่ีน าเสนอเบ้ืองต้นเท่านั้น ซึ่งอาจมีการเปล่ียนแปลงแต่

โรงแรมท่ีเข้าพักจะเป็นโรงแรมระดับเทียบเท่ากัน โดยจะแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนการเดินทาง

และขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนท่ีพักไปเมืองใกล้เคียงในกรณีท่ีมีเทรดแฟร์หรือเทศกาล) 

 
 

น าคณะรบัการตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR TEST เพื่อออกเอกสารผลตรวจใช้เช็คอินในการเดินทางกลับ

ประเทศไทย (ค่าบรกิารตรวจรวมอยูใ่นรายการทวัรเ์รยีบรอ้ยแล้ว) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

เช้า  บรกิารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 13) 

  ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศยั สมควรกับเวลา น าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ 

ซูริค (Flughafen Zürich) เพื่อให้ท่านได้มีเวลาท าการคืนภาษี (Vat Refund)    

14.35 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เท่ียวบินท่ี EK 088  

23.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ (เพื่อท าการเปล่ียนเคร่ือง) 

 

03.05 น. ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเท่ียวบินท่ี EK 384 

(บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง) 

12.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม 

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

 

หมายเหตุ:  โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมกีารเปลี่ยนแปลงหรอืสลับกันได้ตามความ

เหมาะสม ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ และเหตุสดุวิสัยต่างๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า 

โดยทางบรษัิทฯจะค านึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้รว่มเดินทางเป็นส าคัญ 

**ส าคัญมาก การเดินทางเข้าสู่ประเทศสวิสเซอรแ์ลนด์ ผู้เดินทาง

จะต้องได้รบัวัคซนีโควิด-19 ครบโดสแล้วเท่าน้ัน หากไม่ครบ บรษัิทฯ 

ขอสงวนสิทธิใ์นการรบัผิดชอบกรณถีูกปฏิเสธการเดินทาง** 

 

 

 

 

วันที๋เจ็ด ลูเซิรน์ • ซูรคิ • สนามบินดูไบ       (เช้า/-/-) 

วันที่แปด สนามบินดูไบ   • ท่าอากาศยานสุวรรณภมูิ กรุงเทพฯ     



 
 

อัตราค่าบรกิารและเง่ือนไขรายการท่องเทีย่ว 

มหัศจรรย์...SWITZERLAND พิชิต 2 ยอดเขา สายการบนิเอมิเรตส ์(EK) 8 วัน 5 คืน 

วันเดินทาง จ านวน ผู้ใหญ่ 
เด็กอายุต่ากวา่ 12 
ปีพักกบัผู้ใหญ่ 1 

ท่าน 

เด็กอายุต่ากวา่ 
12 ปีพักกับผู้ใหญ่ 
2 ท่าน(ไม่มเีตียง) 

พักเดี่ยว 

12 – 19 พ.ค. 65 25+1 109,900 109,900 99,900 12,900 

2 – 9 มิ.ย. 65 25+1 99,999 99,999 98,999 12,900 

12 – 19 ก.ค. 65 25+1 109,900 109,900 99,900 12,900 

27 ก.ค. – 4 ส.ค. 65 25+1 109,900 109,900 99,900 12,900 

11 ส.ค. – 18 ส.ค. 65 25+1 109,900 109,900 99,900 12,900 

17 ก.ย. – 24 ก.ย. 65 25+1 99,999 99,999 98,999 12,900 

8 – 15 ต.ค. 65 25+1 99,999 99,999 98,999 12,900 

21 – 28 ต.ค. 65 25+1 109,900 109,900 99,900 12,900 

13 – 20 พ.ย. 65 25+1 89,999 89,999 88,999 12,900 

6 – 13 ธ.ค. 65 25+1 99,999 99,999 98,999 12,900 

23 – 30 ธ.ค. 65 25+1 99,999 99,999 98,999 12,900 

13 – 20 ม.ค. 66 25+1 89,999 89,999 88,999 12,900 

 
 

 

รายละเอียดเพ่ิมเติม ราคา 

ชั้นธุรกิจ Business Class เพิ่มเงินจากราคาเดิม 
***กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าท่ีกอ่นท าการจองค่ะ*** 110,000-120,000 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

อัตราค่าบรกิารรวม 

✓ ต๋ัวเคร่ืองบินชั้นประหยัด Economy Class ไป -กลับพร้อมกรุ๊ป เส้นทาง (กรุงเทพฯ-ดูไบ-ซูริค-ดูไบ-

กรุงเทพฯ) 

✓ ท่ีพักโรงแรมตามรายการ 5 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้อง

เด่ียว) 

✓ อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับม้ือหรือเปล่ียนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)  

✓ ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวตามรายการระบุ 

✓ ค่าระวางน้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 25 กก.ต่อ 1 ใบ(โหลดได้ท่านละ 1 ใบ)กระเป๋าถือข้ึนเคร่ือง Hand Carry 

7 กก.ต่อ 1 ใบ (ท้ังนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปล่ียนแปลงในเร่ืองของน้าหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ 

หรืออ่ืนใดท่ีเป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยึดตามการเปล่ียนแปลงตาม

ประกาศนั้นๆ) 

✓ ค่ารถโค้ชน าเท่ียวตามรายการระบุ (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ชั่วโมงต่อวัน) 

✓ ค่าน้าด่ืมบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน 

✓ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเชงเก้น สถานทูตฯจะไม่คืนค่าวีซ่าให้ท่านไม่ว่าจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 

**กรณีมีวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯจะคืนเงินให้ท่าน 4,500 บาท** 

✓ ค่าไกด์ท้องถ่ินและหัวหน้าทัวร์น าเท่ียวตามรายการ 

✓ ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 2,000,000 บาท (เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์)  

✓ ค่าประกันสุขภาพกรณีติดโควิด-19 ในระหว่างท่องเท่ียว(เป็นไปตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

เง่ือนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีท่ีได้รับ

อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจ า ตัว

และปัญหาสุขภาพอ่ืนๆของผู้เดินทาง 

✓ ภาษีน้ามันและภาษีต๋ัวทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับข้ึนก่อนวันเดินทาง) 

✓ ภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

 

 

 

 

 



 
 

อัตราค่าบรกิารไม่รวม 

 ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมส าหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีด

ท่ีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัด

หยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงาน

ท้ังท่ีเมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ 

 ค่าโรงแรม AQ/SHA+  1 คืน และ ค่าตรวจ RT-PCR 1 คร้ัง เม่ือเดินทางกลับมาถึงประเทศไทย 

**ทิปหัวหน้าทัวร/์ไกด์ท้องถ่ิน/คนขับรถ ขึน้อยู่กับความพึงพอใจของท่าน** 
 

โรงแรมที่พักและสถานทีท่องเท่ียว 

• ส าหรับห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) มีบริการเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณีเดินทางเป็นผู้ใหญ่ 3 ท่าน 

บริษัทฯขอแนะน าให้ท่านเปิดห้องพักเป็นแบบ 2 ห้อง (1 Twin+1 Sgl) เนื่องจากบางโรงแรมอาจจะมี 1 

เตียงใหญ่กับเตียงพับเสริม หรือไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเลย โดยท่านจะต้องช าระส่วนต่างของห้องพัก

เด่ียวด้วยตัวท่านเอง 

• การวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมจะมีความแตกต่างกัน อาจท าให้ห้องพักแบบเด่ียวSingle ห้องคู่ 

Twin/Double อาจจะไม่ติดกันหรืออยู่คนละชั้น 

• โรงแรมในยุโรปท่ีมีลักษณะเป็น Traditional ห้องท่ีเป็นห้องเด่ียวอาจมีขนาดกะทัดรัตและไม่มีอ่างอาบนา้ 

ซึ่งข้ึนอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมนั้นๆ และห้องพักแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน 

• กรณีมีการจัดงานประชุมนานาชาติ Trade Fair เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพักในเมืองเต็ม 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 

• โรงแรมในยุโรปส่วนมากจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในภูมิภาคท่ีมีอุณหภูมิต่า จะมีบริการ

เคร่ืองปรับอากาศเฉพาะในฤดูร้อนเท่านั้น 

• บางสถานท่ีในยุโรปอาจปิดในวันอาทิตย์ หรืออาจะมีการปิดปรับปรุงในช่วงฤดูหนาว หากวันเดินทางตรง

กับวันเหล่านี้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนโปรแกรมโดยแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า หากทราบ

เวลาท่ีแน่นอนก่อนเดินทาง 

 

 
 



 
 

เง่ือนไขการส ารองทีน่ั่งและการยกเลิกทัวร ์

การจองทัวร์ : 

• กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมช าระมัดจ า 40,000 บาท ส่วนท่ีเหลือช าระทันทีก่อนการ

เดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาช าระ

ก่อนเดินทาง 45 วัน) 

กรณียกเลิก : (จอยกรุ๊ป) 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วัน จะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด  

• ยกเลิกน้อยกว่า 45 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50%จากราคาขาย และยึดเงินมัดจ าท้ังหมดไม่ว่า

กรณีใด ๆ ท้ังสิ้น 

• ยกเลิกน้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ท้ังสิ้น 

กรณียกเลิก : (ตัดกรุ๊ป) 

• ยกเลิกหรือเล่ือนการเดินทางต้องท ากอ่นการเดินทาง 60 วัน บริษัทฯจะคืนเงินค่ามัดจ าให้ท้ังหมด ยกเว้น

ในกรณีวันหยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ

ท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางภายใน 60 วัน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิยึดเงินมัดจ าโดยไม่มีเง่ือนไขใดๆท้ังสิ้น 

• ยกเลิกการเดินทางหลังช าระเต็มจ านวนทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเงินค่าทัวร์ท้ังหมดโดยไม่มีเง่ือนไข

ใดๆท้ังสิ้น 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท า

การเล่ือน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ังนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถยกเลิกหรือ

เล่ือนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง 

• ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินทุกกรณี 

 

 



 
 

 

 

กรณีวีซ่าท่ีท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณาและคณะสามารถออกเดินทางได้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงท่ีเกิดข้ึน

ดังต่อไปนี้ 

• ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าด าเนินการตามจริง ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆท้ังสิ้นแม้ว่า

จะ ผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา  

• ค่ามัดจ าต๋ัวเคร่ืองบิน หรือต๋ัวเคร่ืองบินท่ีออกมาจริง ณ วันย่ืนวีซ่า ซึ่งต๋ัวเป็นเอกสารท่ีส าคัญในการยื่นวีซ่า 

หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ต๋ัวเคร่ืองบินถ้าออกต๋ัวมาแล้วจะต้องท าการ REFUND โดยจะมี

ค่าธรรมเนียมท่ีท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนท่ีเหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละ

สายการบิน) ถ้ายังไม่ ออกต๋ัวท่านจะเสียแต่ค่ามัดจ าต๋ัวตามจริงเท่านั้น  

• ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดน

ค่ามัดจ าห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันท่ีเข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่า

ห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ  

• หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยึดค่าใช้จ่ายท้ังหมด 

100%  

• ทางบริษัทฯ เร่ิมต้น และจบ การบริการ ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิกรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือ 

ต่างประเทศ และจะส ารองต๋ัวเคร่ืองบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดท่ีใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทาง

บริษัท จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายท่ีนอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของ

บริษัท ฉะนั้น ท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนท่ีจะส ารองยานพาหนะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เง่ือนไขอ่ืน ๆ  

• บริษัทฯจะท าการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเม่ือในคณะมีผู้ส ารองท่ีนั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับ

จาก ทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆท่ีเป็นกรุ๊ปในการย่ืนวีซ่า อาทิ ต๋ัวเคร่ืองบิน, 

ห้องพักท่ีได้รับ การยืนยันมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 

ท่าน จึงจะสามารถย่ืน วีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

• หากในช่วงท่ีท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการย่ืนวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธ์ิในการย่ืนวีซ่าเด่ียว 

ซึ่งทาง ท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมี

เจ้าหน้าท่ีของบริษัท คอยดูแล และอ านวยความสะดวก 

• เอกสารต่างๆท่ีใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้ก าหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์

เป็นผู้ก าหนด ท่านท่ีมีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเท่ียวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และ

ครบถ้วน ตามท่ีสถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียง

ตัวกลาง และอ านวย ความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน 

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายท้ังหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะ

เดินทางไม่ครบตามจ านวนท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ (15 ท่านข้ึนไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัท

ฯ และผู้เดินทางอ่ืนท่ีเดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการ

ยกเลิกของท่าน 

• คณะผู้เดินทางจ านวน 15 ท่านข้ึนไป จึงออกเดินทาง ในกรณีท่ีมีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน ขอสงวนสิทธ์ิ

เล่ือนวันเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง และกรณีผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 

15 ท่าน ทางบริษัทฯยินดีคืนเงินให้ท้ังหมดหลังจากหักค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าและค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ี

เกิดข้ึนจริง โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 10 วันก่อนการเดินทาง 

• กรณีท่ีท่านต้องออกต๋ัวภายใน เช่น (ต๋ัวเคร่ืองบิน, ต๋ัวรถทัวร์, ต๋ัวรถไฟ) กรุณาสอบถามท่ีเจ้าหน้าท่ีทุกคร้ัง

ก่อนท าการออกต๋ัว เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟล์ทบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้

ทราบล่วงหน้า ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ในกรณี ถ้าท่านออกต๋ัวภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและ

หากไฟล์ทบินมีการปรับเปล่ียนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเง่ือนไขดังกล่าว 

• กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มน้าเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเท่ียวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน

การเข้า – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ท้ังสิ้น 

• เม่ือท่านได้ช าระเงินมัดจ าหรือท้ังหมด ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเง่ือนไขต่างๆของ

บริษัทฯท่ีได้ระบุไว้ในรายการทัวร์ท้ังหมด 



 
 

รายละเอียดเพิ่มเติม 

➢ บริษัทฯ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงโปรแกรมทัวร์ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้  

➢ ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดท าการวันอาทิตย์ ต้องขออภัยหากรายการตรงกับวันดังกล่าว 

➢ เท่ียวบิน , ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึง

ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคัญ 

➢ หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์

เดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น (หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน บริษัทฯไม่

รับผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถึงและไม่สามารถเดินทางได้ ) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดความล่าช้าของสายการบิน ,สายการบินยกเลิกบิน , 

เปล่ียนแปลงเท่ียวบิน เวลาบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรือกรณีท่านถูกปฎิเสธการ

เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ เจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศ

ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯหรือเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับใน

เง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอาจจะปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากผู้เดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจ าตัว ซึ่งไม่ได้

เกิดจากอุบัติเหตุในรายการท่องเท่ียว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเง่ือนไขนี้ในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัย ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัททัวร์) 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง

รายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ,เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน

ต่างประเทศแบบเหมาจ่ายขาด ก่อนเดินทางเรียบร้อยแล้วเป็นการช าระเหมาขาด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและหรือเกิดอุบัติเหตุท่ี

เกิดจากความประมาทของนักท่องเท่ียวเองหรือในกรณีท่ีกระเป๋าเกิดสูญหายหรือช ารุดจากสายการบิน 

➢ กรณีท่ีการตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯและในต่างประเทศปฎิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆท้ังสิ้น 

➢ ต๋ัวเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน

และไม่สามารถเปล่ียนชื่อได้ 

➢ เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนผ่านตัวแทนของบริษัทฯหรือช าระโดยตรงกับทางบริษัท

ฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆท่ีได้ระบุไว้ข้างต้นนี้แล้วท้ังหมด 



 
 

➢ กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือ

ต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น Charter Flight , Extra Flightจะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์

ท้ังหมด 

➢ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น หากพาสปอร์ตไม่ตรงกับใบหนา้ปจัจุบนั ถึงจะยังไม่หมดอายุก็ตาม 

อาจท าให้ท่านโดนปฎิเสธการเข้าและออกประเทศได้ เช่น ศัลยกรรม ผ่าตัดขากรรไกรท่ีท าให้ใบหน้า

เปล่ียนไป ดังนั้น ท่านต้องท าพาสปอร์ตเล่มใหม่ก่อนท าการจองทัวร์  

➢ กรณีมี “คดีความ” ท่ีไม่อนุญาติให้ท่านเดินทางออกนอกประเทศได้ โปรดท าการตรวจสอบก่อนการจอง

ทัวร์ว่าท่านสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้หรือไม่ ถ้าไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งเป็นสิ่งท่ีอยู่เหนือการ

ควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น 

➢ กรณ ี“หญิงต้ังครรภ์” ท่านจะต้องมีใบรับรองแพทย ์ระบุชัดเจนว่าสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ 

รวมถึงรายละเอียดอายุครรภ์ท่ีชัดเจน สิ่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ

ใดๆท้ังสิ้น 

**กรุณากรอกข้อมูลส าคัญส าหรับกรอกวีซ่าออนไลน์ด้านล่างให้ครบถ้วนด้วยค่ะ** 

** ก่อนตัดสินใจจองทัวรค์วรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้แล้วจึงมัดจ าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง 

ทางบรษัิทฯจะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเง่ือนไขต่างๆของบรษัิทฯที่ได้ระบุในรายการทัวรท์ั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

เอกสารประกอบการขอวซี่าเชงเก้น  (ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์) 

ยื่นวซี่าเดีย่วแสดงตนที ่VFS Global (จามจุรสีแควร)์ 
 

ในการยื่นวีซา่ทางสถานทตูจะเก็บหนังสือเดินทาง ไว้จนกว่าจะได้การรับอนุมัติผลวีซ่า ไม่สามารถดึงหนังสือ

เดินทางออกมาใช้ได้   ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าประมาณ  15  วันท าการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ 

วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดของทางสถานทูต หรือ อาจชา้หรือเร็วกว่าก าหนดข้ึนอยู่กับสถานทตู 

*** สถานทตูมีการเปล่ียนแปลงกฎเกณฑ์ในการยื่นเอกสารตลอดเวลา*** 

 

หนังสือเดินทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสือเดินทาง ต้องมีหน้าเหลือส าหรับประทับวีซา่

อย่างน้อย 2 หน้า อายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ  และหนังสือเดินทาง

จะต้องไม่ช ารุด (หนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณาน ามาประกอบการยื่นวีซา่ด้วย)  

***ส าหรบัหนังสือเดินทาง ต้องใช้เป็นหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป (สีเลือดหมู) เท่านั้น ห้ามใช้หนังสือ

เดินทางราชการ (สีน้าเงิน) หนังสือเดินทางทูต (สีแดง) หรืออื่นๆ ที่นอกเหนือจากหนังสือเดินทาง

บุคคลทั่วไป โดยเด็ดขาด*** 

 

 

1. หนังสือเดินทาง 

 

***ในกรณีที่ถือพาสปอร์ต สัญชาติไทย แต่พ านักอยู่ต่างประเทศ, ท างานอยู่ต่างประเทศ หรือนักเรยีน 

นักศึกษาศึกษาอยู่ต่างประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ของทางบรษัิทให้ทราบทันที เพราะการยื่นขอวีซ่าจะ

มีเง่ือนไข และ ข้อก าหนดของทางสถานทูตฯ ต้องการเพิ่มเติม และ บางสถานทูตอาจไม่สามารถยื่นขอวี

ซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนีร้วมไปถึงผู้เดินทางที่ถือพาสปอรต์ต่างชาติด้วย*** 

 



 
 

 
             กรณผีู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง  

หลักฐานทางการเงินใชป้ระเภทบัญชอีอมทรพัย์ ประกอบด้วย 

• Bank Statement ยอ้นหลัง 6 เดือน 

• Bank Certificate  

หลักฐานทางการเงนิท้ัง 2 ประเภท ผู้สมัครต้องขอกับธนาคาร 

 (รบกวนลูกค้าท ารายการเดินบัญชี โดยการ ฝากหรือถอน ก่อน แล้วค่อยปรับยอดเงนิในบัญชีไม่เกิน 15 วัน)กอ่นวันยื่นวีซา่    

รบกวนตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล ต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอรต์ 

ส าคัญมาก !!ห้ามท าการโอนเงินเข้าไปเป็นยอดใหญ่ในครั้งเดียวก่อนการยื่นวซ่ีาเด็ดขาด 
 

• กรณผีู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง โดยบุคคลท่ีสามารถรับรองค่าใช้จ่ายได้นั้น คือ 

-  พ่อ, แม่ สามารถรับรองค่าใช้จา่ยใหบุ้ตรได้ 

- สามี ภรรยา ท่ีจดทะเบียนสมรส รับรองให้กันและกันได้ 

- เพื่อน ไม่สามารถรับรองค่าใช้จา่ยให้กันได้ 

• กรณทีี่มผีู้ออกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องมเีอกสารของผูส้นับสนุนดังนี ้ 

-  ต้องท าเป็นหนังสือรบัรองค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  (Sponsor Letter) เป็นภาษาอังกฤษ  

   พร้อมเอกสารแสดงความสัมพันธ์   เช่น สูติบัตร ทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส เป็นต้น 

- หนังสือรับรองค่าใช้จา่ย (Bank Guarantee ) จากธนาคาร ระบุชื่อผู้สนับสนนุและชื่อผู้เดินทาง      

   ชัดเจน   

รบกวนตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล ต้องสะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอรต์ 

-  Statement   ย้อนหลัง 6  เดือนของบุคคลท่ีออกค่าใช้จา่ย  เป็นภาษาอังกฤษ        

รบกวนตรวจสอบ ชื่อและนามสกุล ต้อง   สะกดเป็นภาษาอังกฤษถูกต้องตรงตามกับพาสปอรต์ 

 

 

 

2. หลักฐานการเงิน 

 



 
 

 
 

• เจ้าของกิจการ หนังสือรับรองการจดทะเบียน(DBD)ท่ีมีชื่อของผู้เดินทางเป็นกรรมการหรือ

หุ้นส่วน อายุไม่เกิน 3 เดือน หรือ ส าเนาใบทะเบียนการค้า(พค.0403) 

• เจ้าของกิจการที่ไม่ได้จดทะเบยีน จดหมายชี้แจงการท างานเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเอกสาร

ประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าท่ี โฉนดท่ีดิน เป็นตัน 

• พนักงานทั่วไป  หนังสือรับรองการท างาน จากบริษัทฯ ระบุต าแหน่ง, เงินเดือน, วันเร่ิมท างาน 

พรอ้มระบุวันลาและประเทศที่เดินทางทางตามโปรแกรม 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต  

ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทตูท่ียื่น) 

• นักเรยีนหรอืนักศกึษา ใชห้นังสือรับรองการเรียน ท่ีออกจากสถาบันท่ีก าลังศึกษาอยู่  

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ต) 

ใช้ค าว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทตูท่ียื่น) 

 

 
• ส าเนาทะเบียนบา้น 

• สูติบัตร(กรณีเด็กอายุต่ากว่า 18 ปี) 

• ทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า/มรณะบัตร(ถ้ามี) 

• ใบเปล่ียนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามีการเปล่ียน) 

     
 

• หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากมารดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยมารดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับบิดา)พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชนหรือหนา้

พาสปอร์ตมารดามาด้วย 

• หากเด็กเดินทางกับมารดา จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา จากอ าเภอต้นสังกัด (โดยบิดาจะต้องคัด

หนังสือยินยอมระบุให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดา) พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหนา้

พาสปอร์ตบิดามาด้วย 

3. หลักฐานการท างาน 
 

  4. เอกสารส่วนตัว 
 

5. กรณเีด็กอายุไม่ถึง 18 ปี ไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศพรอ้มบิดาหรอืมารดา 
มารดา 

 



 
 

• หากเด็กไม่ได้เดินทางพรอ้มกับบิดาและมารดา ท้ังบิดาและมารดาจะต้องคัดหนังสือระบุยินยอมให้บุตร

เดินทางไปตา่งประเทศกับใคร มีความสัมพันธ์เป็นอะไรกันกับเด็ก จากอ าเภอต้นสังกัด (1 ใบ ต่อ เด็ก 1 

ท่าน เทา่นั้น) 

พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดา  

• ในกรณทีี่เดินทางพรอ้มกนั แต่บิดาหรอืมารดา มีวีซ่าอยู่แล้วสามารถท่ีจะแสดงหน้าส าเนาหนังสือ

เดินทางของบิดาหรือมารดา พร้อมกับ ส าเนา หน้าวีซ่า Schengen ท่ียังมีอายุการใช้งานได้ แนบพร้อมกับ

ต๋ัวเคร่ืองบินท่ีสามารถยืนยันได้ว่าไปพร้อมกันจึงจะสามารถยกเว้น หนังสือยินยอมได้ 

*ส าหรบัหนังสือยินยอมนั้น ให้ขอเอกสารเป็นภาษาไทย 1 ฉบับ และ ภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จากทาง

ส านักงานเขต หรอือ าเภอ* 

• กรณเีด็กที่บิดา-มารดาหย่ารา้ง จะต้องแนบส าเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใด

เป็นผู้มีอ านาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว 

• กรณเีด็กอายุต่ากว่า 18 ปี บิดา-มารดาลงชื่อรับรองในแบบฟอร์มสมัครวีซ่า  พร้อมเดินทางมาสัมภาษณ์

กับบุตรท่ีสถานทูตด้วย ทั้งสองท่าน  

• ท่านไม่จ าเป็นต้องเซ็น รับรองส าเนาถูกต้อง ให้ท่านเซ็นเฉพาะ แบบฟอร์มใบค าร้องขอวีซ่าเท่านั้น 

**  หมายเหตุ ** 

เอกสารตัวจริงท่ีต้องน าติดตัวมาในวันท่ีต้องสแกนลายนิ้วมือ  

• บัตรประชาชน /ทะเบียน / ทะเบียนสมรส /ใบเปล่ียนชื่อ เปล่ียนนามสกุล /สูติบัตร (กรณีอายุต่ากว่า 18 ปี ) 

• สมุดเงินฝากธนาคาร ให้ตรงกับบัญชีในการขอยื่นวีซ่า 

• เวลาการอนุมัติผลวีซ่าจะอยู่ 15 วัน ท าการ ไม่รวมวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ

วันหยุดของทางสถานทูต หรือ ในบางกรณีอาจใช้ระยะพิจารณานานกว่าท่ีก าหนด         

• ระหว่างพิจารณาไม่สามารถดึงเล่มออกมาก่อนได้ 

• ค่าแปลเอกสารทุกอย่างไม่รวมอยู่ในค่าด าเนินการของทัวร์ 

• การพิจารณาผล VISA ข้ึนอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานทูต  ทางบริษัทไม่มีส่วนเก่ียวข้องกับการพิจารณา

ใดๆท้ังสิ้น  บริษัทเป็นเพียงตัวแทนท่ีคอยอ านวยความสะดวกในการย่ืนวีซ่าเท่านั้น ข้อมูลและเอกสารทุก

อย่างต้องเป็นความจริงความบิดเบียน ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ี VISA ไม่ผ่านทุกกรณี 

*** 

 

 



 
 

ข้อมูลค ารอ้งขอยื่น วซี่า ประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์  (โปรดระบุข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ) 

*****  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ  เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพิจารณาวีซา่ ***** 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกข้อมูลยื่นวซี่าประเทศสวิตเซอรแ์ลนด์ 

1.) ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือเดินทางของผู้เดินทาง  

       ชื่อและนามสกุล   ___________________________________________________________________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุลเก่า(ถ้ามี)  ________________________________________________________________________________________________ 

       ชื่อและนามสกุล (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)  _______________________________________________________________________________ 

       หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  

 

       วัน/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ______________________________________________________________________________________________________ 

       สถานท่ีเกิด (จังหวัด) _______________________________________________________________________________________________________ 

2.) ข้อมูลของผู้เดินทาง และครอบครวั 

ท่ีอยู่ปัจจุบัน(ท่ีสามารถติดต่อได้)   _______________________________________________________________________________________ 

โทรศัพท์มือถือ  ____________________________________    E-mail :   __________________________________________________________ 

สถานภาพ :           โสด          สมรสโดยจดทะเบียนสมรส          สมรสไม่ได้จดทะเบียน         หย่า           หม้าย 

วัน/เดือน/ปี ค.ศ. การเปล่ียนสถานภาพ(สมรส, หย่า ฯลฯ)  ___________________________________________________________ 

ถ้าท่านสมรส โปรดระบุรายละเอียดของคู่สมรส 

ชื่อและนามสกุลคู่สมรส (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ)   ______________________________________________________________________ 

       วัน/เดือน/ปีเกิด ค.ศ. ของคู่สมรส   _______________________________________________________________________________________ 

       สถานท่ีเกิด (จังหวัด)  _______________________________________________________________________________________________________ 

 

2.1 ชื่อ-นามสกุลบุตร (ภาษาอังกฤษ) จ านวนตามความเป็นจริง 

       บุตรคนท่ี 1 ชื่อ     นามสกุล      

                    วัน/เดือน/ปีเกิด     เพศ       

            บุตรคนท่ี 2 ชื่อ     นามสกุล      

                    วัน/เดือน/ปีเกิด     เพศ       

             



 
 

       บุตรคนท่ี 3 ชื่อ     นามสกุล      

                    วัน/เดือน/ปีเกิด     เพศ       

 
2.2 ชื่อ-นามสกุลสมาชกิในครอบครัว พี่, น้อง (ภาษาอังกฤษ) จ านวนตามความเป็นจริง 

      พี่, น้อง ท่ี 1 ชื่อ     นามสกุล      

                   วัน/เดือน/ปีเกิด     เพศ       

            พี,่ น้อง ท่ี 2 ชื่อ     นามสกุล      

                   วัน/เดือน/ปีเกิด     เพศ       

                   พี่, น้อง ท่ี 3 ชื่อ     นามสกุล      

                   วัน/เดือน/ปีเกิด     เพศ       

 

 

3.) ข้อมูลของผู้เดินทางเกี่ยวกับอาชพี, หรอืถ้าก าลังศกึษาอยู่ ให้ลงรายละเอียดของสถานที่ศกึษา และลง

รายละเอียดอ่ืนๆ ลงในชอ่งว่าง 

3.1) ชื่อบริษัทท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.2) ท่ีอยู่ของบริษัทท่ีท างาน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.3) งานปัจจุบันท าอาชีพ โปรดระบุต าแหน่ง (ระบุเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาไทย) 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

3.4) เบอร์โทรศัพท์ท่ีท างาน หรือเบอร์โทรศัพท์สถาบันท่ีท่านก าลังศึกษาอยู่  _________________________________ 

 
       4.)  ข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปต่างประเทศ 

4.1) ท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้นในกลุ่มเชงเก้นภายในระยะเวลา 3 ปี (ถ้ามีโปรดระบุ) 

           มี     วันท่ีออกวีซ่า และวันท่ีหมดอายุวีซ่า ใหต้รวจสอบท่ีหน้าเชงเก้นท่ีท่านเคยเดินทาง 

ประเทศ ________________________  วันท่ีออกวีซ่า  ________________________วันหมดอายุวีซ่า  _________________________ 

ประเทศ ________________________  วันท่ีออกวีซ่า  ________________________วันหมดอายุวีซ่า  _________________________ 

ประเทศ ________________________  วันท่ีออกวีซ่า  ________________________วันหมดอายุวีซ่า  _________________________ 

ประเทศ ________________________  วันท่ีออกวีซ่า  ________________________วันหมดอายุวีซ่า  _________________________ 



 
 

          ไม่เคยมีวีซ่าเชงเก้น 

                       4.1.1) ถ้าท่านเคยมีวีซ่าเชงเก้น โปรดระบุวันท่ีสแกนลายนิ้วมือล่าสุด   

                    (ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายละเอียด วัน เดือน ปี ท่ีสแกนลายนิ้วมือล่าสุด  

                      ได้จากหนา้วีซ่าเชงเก้นล่าสุดท่ีทา่นเคยเดินทาง) 

                     ประเทศ __________________________________ วันท่ีสแกนลายนิ้วมือล่าสุด  _____________________________ 

5.) ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
 
              ออกค่าใช้จ่ายเอง                        
 
              มีผู้ออกค่าใช้จา่ยให้    ระบุชื่อ    ความสัมพันธ์    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


