
 

 

 

 

 
 

 
 

ทวัรส์ดุคุม้!! 2 ประเทศ ”อติาล ีสวติเซอรแ์ลนด”์ 

เดนิทางโดยสายการบนิ Cathay Pacific Airways 

 อติาลกีับสดุยอดเมอืงทอ่งเทีย่วทีคุ่ณจะประทับใจไมม่วีันลมื เมอืงมลิาน เมอืงแห่งแฟชัน่ของโลก สวรรค์
แห่งการชอ้ปป้ิง เมอืงเวนิส สุดแสนโรแมนตกิที ่โอบลอ้มดว้ยคลองและทะเล  เมอืงเวโรน่า ตามรอยโรมโิอจู
เลยีต 

 สวติเซอรแ์ลนด ์เมอืงทีแ่สนโรแมนตกิน่ารัก มวีวิทวิทัศนท์ีส่วยงาม มภีเูขาโอบลอ้ม สมัผัสอากาศหนาวบน

ยอดเขาทติลสิ เมอืงลูเซริน์ เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอันดับหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนดอ์สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวิ

ตบรเิวณ Schwaneplatz เชน่ ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดีพับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag 

Heuer เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 

ทวัรย์ุโรป : รหสั EUR1989 



วนัเดนิทาง รายละเอยีดเทีย่วบนิ 
ราคา

ผูใ้หญ ่

ราคาเด็ก 0-2 ปี  

(พกักบัผูใ้หญ ่2ทา่น 

ไมเ่สรมิเตยีง) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 
ทีน่ ัง่ 

07 – 14 ม.ีค. 63 

CX702 07MAR BKK-HKG  19.15-23.00  
CX233 08MAR HKG-MXP 00.50-06.45 
CX382 13MAR ZRH-HKG  11.55-06.30+1 
CX619 14MAR HKG-BKK  09.10-11.15 

46,888 
เด็กไมเ่กนิ2ขวบ/

Infant 50% ของ

ราคาทวัร ์

13,500 25 

25 ม.ีค. – 01 เม.ย.63 

CX702 25MAR BKK-HKG  19.15-23.00  
CX233 26MAR HKG-MXP 00.50-06.45 
CX382 31MAR ZRH-HKG  13.30-07.05+1 
CX71701APR  HKG-BKK  08.55-10.50 

46,888 13,500 25 

**ราคาทวัรไ์มร่วมคา่วซีา่และบรกิาร 4,000 บาท** 
 

 

◼ FLIGHT 
Departure  : CX702 BKK-HKG 19.15-23.00  // CX233 HKG-MXP 00.50-06.45+1 
Return  :      CX382 ZRH- HKG 11.55-06.30+1  // CX619 HKG -BKK 09.10-11.15 

 
*หมายเหต:ุ  พรเีรยีดเดนิทางกรุป๊ 25 มนีาคม – 01 เมษายน 2563 

ไฟลท์ขากลบัจะเป็น  CX382 ZRH-HKG  13.30-07.05+1 // CX717 HKG-BKK  08.55-10.50 
 

15.30 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสาร

ระหว่างประเทศขาออก ช ัน้ 4 เคาน์เตอร์สายการบิน 

Cathay Pacific Airways โดยมี เ จ า้หน ้าที่ บ ริ ษัทฯคอย

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร ออกบัตรโดยสาร

และโหลดกระเป๋าสมัภาระ 

19.15 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติเช็คแล็บก็อก 

ประเทศฮ่องกง โดยสายการบนิ Cathay Pacific Airways 

เที่ยวบินที่  CX702 **บริการอาหารและเครื่องดื่มบน

เครือ่งบนิ** 

23.00 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก ประเทศฮอ่งกง แวะรอเปลีย่นเครือ่ง **บรกิารอาหาร
และเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ** 

00.50 น. ออกเดนิทางต่อโดยสายการบนิ Cathay Pacific Airways เที่ยวบนิที ่CX233 ** บรกิารอาหารและ

เครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ ** 

06.40 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานมลิาโนมลัเปนซา ประเทศอติาล ีน าทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืง และพธิกีาร

ทางศุลกากรและตรวจรับสัมภาระเรียบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ชา้กว่าประเทศไทย 5ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของ

ทา่นเพือ่ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) 

 น าทา่นเดนิทางสู ่เวนสิ(ระยะทาง 312ก.ม./ใชเ้วลา 4ชม.) ถงึ ทา่เรอืตรอนเคตโต ้

เป็นท่าเรือที่มีเรือบริการในการเดนิทางไปในที่ต่างๆ ของเมือง เพื่อชมทวิทัศน์

ธรรมชาตขิอง 2 ฝ่ังคลองโดยทางเรอื นับเป็นเมอืงทีค่ลองมากกวา่ถนนอกีเมอืงหนึง่

ของโลก น าทา่นน่ังเรอืสู ่เกาะเวนสิ (Venice Island)  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่) เมนูอาหารทอ้งถิน่ 

วนัทีห่นึง่      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ– ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก 

วนัทีส่อง       ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก – ทา่เรอืตรอนเคตโต ้– เกาะเวนสิ – จตัรุสัซานมารโ์ค   โบสถเ์ซนต์

มารก์ – สะพานรอิลัโต                                                                       อาหารเทีย่ง,เย็น                                                                                    



บา่ย น าท่านชมความสวยงามของ จตัุรสัซานมารโ์ค (Piazza San 

Marco หรอื Saint Mark Square) เป็นจัตรัุสกลางเมอืงเวนสิ ที่

ขึน้ชือ่ว่าสวยทีสุ่ดแห่งหนึ่งในอติาล ีลอ้มรอบดว้ยสถาปัตยกรมอัน

งดงาม อาท ิโบสถเ์ซนตม์ารก์ (St. Mark’s Basilica) เดมิที่

เป็นโบสถ์ส่วนตัวของผูค้รองเมืองในสมัยนั้น พระราชวังดอจส์ 

(Doge’s Palace), ลีโอเน่ (Lione) รูปปั้นสิงโตตัวใหญ่ติดปีก

พรอ้มถอืหนังสอื ซึง่ถอืเป็นสัญลักษณ์ประจาเมอืงเวนสิ เดนิชมตัว

เมืองจนถงึสะพานรอิลัโต เป็นสะพานที่เก่าแก่ทีสุ่ดในเวนิสและ

เ ป็นสะพานแรกที่ขา้ม  Grand Canal (คลองแกรนด์คาแนล) 

สัญลักษณ์อกีอย่างของเมอืงเวนิส งานก่อสรา้งทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึ

ความเป็นอัจฉรยิะดา้นสถาปัตยกรรม สะพานขา้ม Grand Canal ที่

เก่าแก่และสวยงามท าใหเ้ป็นที่รูจ้ักของ  นักท่องเที่ยวมากที่สุด 

เป็นจุดถ่ายภาพที่ส าคัญแห่งหนึ่ง จุดเด่นของสะพานรีอัลโตคอืมี

หลังคาคลมุสะพาน และยังเป็นย่านการคา้เกา่แกข่องเมอืงมาตัง้แต่

พันปีกอ่นครสิตกาล (ไมร่วมในคา่ทวัร ์กรณีตอ้งการน ัง่กอนโด

ลา่ สามารถตดิตอ่ทีไ่กดร์าคาล าละ 120 ยโูร 1 ล าสามารถน ัง่

ไดส้งูสดุ 4-6 ทา่นคะ่ ลอ่งประมาณ 30 นาท)ี  

สมควรแก่เวลาน าท่านน่ังเรือกลับจากเกาะเวนสิ สู่ ทา่เรอืตรอน

เคตโต ้จากนัน้ น าทา่นเดนิทางตอ่สู ่เมอืงเมสเตร (Mestre) (ระยะทาง 10 ก.ม./ใชเ้วลา 15 นาท)ี 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที2่) เมนูอาหารจนี 

 หลังอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ัก  

 🛏 ทีพ่กั: Russott Holiday หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั   

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

หมายเหตุ: ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟร ์หรอืมี

เทศกาลส าคญัตา่งๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เชา้      รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  (มือ้ที3่)  

 

น าท่านเดนิทางสู ่เวโรนา่ (Verona) (ระยะทาง 110ก.ม./ใชเ้วลา 1.30 ชม.) เป็นเมอืงทีต่ัง้อยู่แควน้เวเนโตเป็น

หนึง่ในเจ็ดเมอืงหลวงของทางตอนเหนือของอติาล ีมสีถานทีท่ีด่งึดดูนักทอ่งเทีย่วดว้ยเหตทุีม่คีวามส าคัญทางศลิปะ

และวัฒนธรรมทีเ่ห็นไดง้านนิทรรศการประจ าปีหลายงาน โรงละคร และอุปรากรในโรงละครกลางแจง้ทีส่รา้งโดย

โรมัน และเป็นเมอืงส าคัญในประวัตศิาสตรแ์ละเศรษฐกจิจากต าแหน่งทีต่ัง้ทางภูมศิาสตรท์ีต่ัง้อยู่ตรงโคง้ของแมน่ ้า

อดเิจ (Adige River) ไม่ไกลจากทะเลสาบการด์า ทีต่ัง้น้ีท าใหเ้กดิน ้าท่วมขึน้หลายครัง้จนกระทั่ง ค.ศ.1956 เมือ่มี

การสรา้งอุโมงคโ์มริ-ทอร์โบเลที่เป็นทางระบายน ้า 500 ควิบคิเมตรลงไปในทะเลสาบการ์ดาเมื่อมีความจ าเป็น 

อุโมงคล์ดสถตินิ ้าท่วมทุกเจ็ดสบิปีไปเป็นทุกสองรอ้ยปี  จากนัน้ น าท่านชม โรงละครโรมนักลางแจง้ (Verona 

Arena)ถ่ายรูปดา้นนอก ทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก สรา้งขึน้เมือ่ตัง้แต่สมัยศตวรรษที่ 1 โดยมลีักษณะ

เชน่เดยีวกับโคลอสเซยีมในกรุงโรม เพยีงแต่มขีนาดเล็กกวา่ ซึง่ปัจจุบันยังคงมกีารเปิดแสดงโอเปร่าหรอืคอนเสริต์

กลางเเจง้ในสนามกฬีาอยู่เป็นประจ า จากนัน้ น าท่านชม บา้นเลขที ่23 ของจูเลยีต ถ่ายรูปดา้นนอก ชมระเบยีง

แห่งเรือ่งราว โรแมนตกิทีจู่เลยีตเฝ้ารอคอยพบโรมโิอทกุค ่าคนื และบรเิวณหนา้บา้นยังมรูีปปั้นส ารดิขนาดเทา่ตัวจรงิ

ของจูเลยีต จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่ กรุงมลิาน(Milan)หรอื มลิาโน่(ระยะทาง156ก.ม./2 ช.ม30 นาท)ี เมอืง

ใหญเ่ป็นอันดับสองรองจากกรุงโรม ตัง้อยูท่างตอนเหนือของประเทศ มชีือ่เสยีงในดา้นแฟชัน่ ศลิปะ และเครือ่งหนัง 

เป็นเมอืงแห่งแฟชั่นชัน้น าของโลก ในลักษณะเดยีวกับ นวิยอรก์ ปารสี ลอนดอน อกีทัง้ยังเป็นศูนยก์ลางทางธุรกจิ

ของประเทศอติาลอีกีดว้ย  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที4่) เมนูอาหารจนี 

บ่าย          น าท่านเดินทางสู่ ชม มหาวหิารแห่งมลิาน (Duomo di Milano)ถ่ายรูปดา้นนอก มหาวิหารน้ีสรา้งดว้ย

สถาปัตยกรรมแบบโกธคิ ทีถ่อืว่ามคีวามใหญ่โตเป็นอันดับสามของโลก เริม่สรา้งในปี 1386 แต่กว่าจะเสร็จตอ้งใช ้

เวลากว่า 400 ปี ดา้นนอกมหีลังคายอดเรยีวแหลมทีท่ าจากหนิอ่อนจ านวน 135 ยอด และมรูีปป้ันหนิอ่อนจากสมัย

ต่างๆ กว่า 2,245 ชิน้ ยอดที่สูงที่สุดมีรูปป้ันทอง

ขนาด 4 เมตรของพระแม่มาดอนน่า  เป็นสง่าอยู่ 

และใหท้่านถ่าย รูปดา้นนอกที่  Santa Maria 

Delle Grazie โบสถ์อันสวยงามแห่งน้ีเป็นทีรู่จ้ัก

กันดีในฐานะของสถานที่ที่เก็บผลงานภาพวาด

ศลิปะขนาดใหญ่ชิน้ส าคัญทางประวัตศิาสตรอ์ันมี

ชือ่เสยีงโด่งดังอย่าง the last supper ซึง่วาดขึน้

โดยศิลปินชื่อดังของโลก Leonardo da Vinci 

จากนั้นใหท้่านอสิระกับการชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์

เนมชือ่ดังของโลก อาทเิช่น LV,PRADA,GUCCI, 

วนัทีส่าม        เวโรนา่ – โรงละครโรมนักลางแจง้ – บา้นจเูลยีต – กรงุมลิาน – มหาวหิารแหง่มลิาน – Santa Maria 

Delle Grazie – แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล – Scalo Milano Outlet                                                                                                        

                                                                                                                                                    อาหารเชา้,เทีย่ง 



TOD’S ณ แกลลอเรยี วคิเตอร ์เอ็มมานูเอล (Galerie Victor Emmanuel) (รา้น Prada รา้นแรกของโลก) 

ท่านสามารถถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึจากดา้นในซึง่เป็นอาคารกระจกทีเ่ก่าแกแ่ละสวยงาม จากนัน้ อสิระกับการชอ้ปป้ิง

สนิคา้แบรนด์เนมชือ่ดังของโลก ณ Scalo Milano Outlet อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ไม่เป็นการ

รบกวนเวลาชอ้ปป้ิงของทา่น  หลังอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ัก 

🛏ทีพ่กั: Holiday Inn Milano Assago  หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

หมายเหตุ: ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟร ์หรอืมี

เทศกาลส าคญัตา่งๆ 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที5่) 
จากนัน้ น าท่านเดนิทางสู่เมอืงทาซ (Tasch) ประเทศสวสิเซอรแ์ลนด ์(ระยะทาง228ก.ม./ 3ช.ม.30นาท)ี เมอืง

เล็กๆ น่ารักทีร่ายลอ้มไปดว้ยยอดเขาสงูมากมายเป็นทัศนียภาพทีส่วยมากๆ อกีจุดหนึง่ 

เทีย่ง          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที6่) เมนูอาหารทอ้งถิน่ 

บา่ย น าท่านเดนิทางสูเ่ซอรแ์มท ดว้ย Shuttle Train เดนิทาง

ถงึเซอรแ์มท Zermatt มีเวลาใหท้่านเดนิเทีย่วชมหมู่บา้น

เซอร์แมทที่น่ารักๆ และมีบรรยากาศสบายๆลอ้มดว้ยเขาสูง

สวยงาม  เ ป็น เมืองที่ปลอดมลพิษทางอากาศเพราะ

ยานพาหนะในเมืองไม่ใชน้ ้ามันเชื้อเพลงิ แต่ใชแ้บตเตอรี่

เท่านั้น และยังมีฉากหลังของตัวเมืองเป็นยอดเขาแมททอร์

ฮอร์น (Matterhorn) ที่ไดช้ื่อว่าเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงสวย

ที่สุดในสวสิ เซอร์แมทเป็นเมืองที่มีประชากรนอ้ยมาก และ

อาชีพหลักของคนพื้นเมือง คือ พนักงานโรงแรมและ

รา้นอาหาร ซึง่รายไดห้ลักของเมืองน้ีมาจากการท่องเที่ยว

ในช่วงฤดูรอ้นและฤดูหนาว ในวันทีอ่ากาศเอือ้อ านวย จากเมอืงดา้นล่างน้ีถา้สภาพอากาศดแีละสดใด จะสามารถ

มองเห็นยอดเขาแมทเทอรฮ์อรน์ ทีค่วามสูง 3,833 เมตรเหนือระดับน ้าทะเล ซึง่ความสูงของ ยอดเขาแมทเทอร์

ฮอร์น สูงเด่นเป็นสง่าท่ามกลางเทอืกเขาแอลป์ ดว้ยความสูง 4,447 เมตรจากระดับน ้าทะเล และมีรูปทรงทีเ่ป็น

เอกลักษณ์เฉพาะตัวของแมทเทอรฮ์อรน์ แบบสามเหลีย่มคลา้ยปิรามดิทีจุ่ดสงูสดุบนยอดเขา เรยีกไดว้า่เป็นยอดเขา

ทีง่ดงามทีสุ่ดในสวสิ และมคีวามโดดเด่นไปอกีเมือ่เอกลักษณ์เฉพาะตัวน้ีไดเ้ป็นโลโกข้องช็อคโกแลตดังทับเบอร์

โรน และผูผ้ลติภาพยนตรร์ายใหญ่พาราเมา้ทพ์คิเจอรส์ซึง่มคีวามงดงามราวภาพวาดบวกกับทะเลสาบแสนงามใน

ยามฤดูรอ้น ซึง่สะทอ้นความงามบนยอดเขาทีม่หีมิะปกคลุมตลอด ใหเ้วลาท่านอสิระเลอืกเดนิเก็บบรรยากาศความ

สวยงามตามอัธยาศัย จากนัน้ น าท่านน่ัง Shuttle Train กลบัสู่เมอืงทาซ แลว้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงมองเท

วนัทีส่ ี ่            เมอืงทาซ – เซอรแ์มท – เมอืงมองเทรอซ ์  
                                                                                                                อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                                                                                                   



รอซ ์(Montreux)(ระยะทาง141ก.ม./ 2ช.ม.)  เมอืงเล็กๆแสนน่ารักทีไ่ดช้ือ่ว่าเป็นไขมุ่กแหง่ Swiss Riviera เป็น

เมืองสวยริมทะเลสาบเลอมังคห์รือทะเลสาบเจนีวา ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาชมรูปป้ันเฟรดดี เมอร์ควิรี (Freddie 

Mercury) นักรอ้งแห่งวงควนี (Queen) ตัง้อยู่ตรงจัตุรัสตลาด เจา้ของบทเพลง We are the Champion ซึง่ถัดไป

เป็น Casino Barrière de Montreux โดยตรงขา้มกับคาส ิ โนคอื Tour d'Ivoire ตกึสงูทีส่ดุของมองเทรอซส์รา้งมา

ตัง้แตปี่ค.ศ. 1962 มจี านวนชัน้ทัง้หมด 29 ชัน้ ใชเ้ป็นทีพั่กอาศัยอกีดว้ย 

เย็น           รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที7่) เมนูอาหารจนี 

                หลังอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ัก 

 🛏ทีพ่กั: Bon Port Holiday หรอืระดบัใกลเ้คยีงกนั  

 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 หมายเหต:ุ ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟร ์หรอืมี

เทศกาลส าคญัตา่งๆ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที8่) 
  น าทา่นเดนิทางสู ่กรงุเบริน์(Bern)(ระยะทาง88

ก.ม./ 1ชม.30นาที) เมืองหลวงของประเทศ
ตั ้ ง อ ยู่ ใ จ ก ล า งป ร ะ เ ทศส วิต เ ซ อ ร์ แ ลนด์
สวสิเซอรแ์ลนด ์มแีม่น ้าอาเร่ (Aare) ลอ้มรอบตัว
เมอืงเสมอืนเป็นป้อมปราการทางธรรมชาตไิว ้3 
ดา้น คือ ทางดา้นทิศเหนือ ทิศใต  ้และทิศ
ตะวันออก ส่วนทิศตะวันตกชาวเมืองไดส้รา้ง
ก าแพงและสะพานขา้มทีส่ามารถชักขึน้ลงได ้มี
ประชากรประมาณ 130,000 คน มยี่านเมอืงเก่า
ซึง่เต็มไปดว้ยรา้นดอกไมแ้ละบูตคิเต็มไปดว้ย
อาคารเก่าอายุ 200-300 ปี จากนัน้ น าท่านแวะ
ถ่ายรูปหนึ่งในสญ้ลก้ษณ์ส าคัญของกรุงเบริ์นที่ 
บอ่หม(ีBear Pit) ซึง่จะไดเ้ห็นหมตีัวใหญใ่นบอ่
ลึกที่สรา้งจ าลองถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
จรงิๆ ของหมเีดนเิลน่ จากนัน้ น าท่านแวะถ่ายรูป 
ย่านเมืองเก่ากรุงเบริน์ (Bern Old Town) 
เพือ่ชมบา้นเรอืนตัง้แตส่มัยยุคกลางทีย่ังคงเสน่ห์
ของเมอืงเก่าอยู่ไม่คลาย บนถนนอฐิสายเก่าเรา
จะเห็นน ้ าพุอยู่หลายจุดซึ่งตกแต่งดว้ยรูปป้ัน
สไตลเ์รเนสซองสแ์ตกตา่งกันไปในแตล่ะจุดทีพ่บ
เห็นส าหรับแลนดม์ารก์ในย่านเมอืงเกา่ตอ้งขอยก
ใหก้ับ หอนาฬกิาซทึกลอกเกอ (Zytglogge)ถา่ยรูปดา้นนอก บนหอคอยทีส่รา้งขึน้ตัง้แต่ปี 1218 และถอืเป็น 1 
ใน 3 ของนาฬกิาทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุ ในสวตเิซอรแ์ลนดใ์นทกุชั่วโมงจะมเีสยีงดนตรีพรอ้มตุ๊กตาทีอ่ อกมาเตน้ระบ าให ้
นักทอ่งเทีย่วไดห้ยดุชมกัน นอกจากน้ียงัมอีาคารรัฐสภา โบสถแ์ละอาคารเกา่แกม่ากมายทีเ่ป็นสว่นส าคญัท าใหเ้มอืง
เกา่แหง่น้ีถกูยกเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกใ้นปี 1983 จากนัน้ น าทา่นเดนิทางโดยรถโคช้สูเ่มอืงอนิเทอรล์า
เคนิ(Interlaken)(ระยะทาง56ก.ม./1ชม.) เมืองตากอากาศเล็กๆที่ สวยเหมือนในฝันตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบ 
Thun และ Bienz ลอ้มรอบดว้ยภเูขามทีวิทัศนบ์รสิทุธิแ์ละสวยงามมาก 

เทีย่ง          รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที9่) เมนูอาหารทอ้งถิน่ 
บา่ย  เดนิทางสูเ่มอืงลูเซริน์ (Lucerne) เมอืงทอ่งเทีย่วยอดนยิมอนัดบัหนึง่ของสวติเซอรแ์ลนด ์ทีถู่กหอ้มลอ้มไปดว้ย

ทะเลสาบและขุนเขา(ระยะทาง 68 ก.ม.ใชเ้วลา1ช.ม.30นาท)ี  จากนัน้ น าท่านชมสงิโตหนิแกะสลกั (Dying Lion 

of Lucerne) ทีแ่กะสลักบนผาหนิธรรมชาต ิเพื่อเป็น
อนุสรณ์ร าลกึถงึการสละชพีอย่างกลา้หาญของทหาร
สวิสที่ เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่ ง เศสเมื่อ ปี ค.ศ.
1792 ชมสะพานไมช้าเปล (Chapel Bridge) ซึง่มี
ความยาวถึง 204 เมตร ทอดขา้มผ่านแม่น า้รอยส ์
(Reuss River) อันงดงามซึง่เป็นเหมือนสัญลักษณ์
ของเมอืงลเูซริน์เป็นสะพานไมท้ีม่หีลังคาทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ
ในยุโรป สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ.1333 โดยใตห้ลังคาคลุม
สะพานมภีาพวาดประวัตศิาสตรข์องชาวสวสิตลอดแนว

สะพาน จากนัน้ใหท้่านไดอ้สิระเลอืกซือ้สนิคา้ของสวติบรเิวณ Schwaneplatz เชน่ ช็อคโกแลต, เครือ่งหนัง, มดี
พับ, นาฬกิายีห่อ้ดัง อาทเิชน่ Rolex, Omega, Tag Heuer เป็นตน้ อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั จากน ัน้ น าทา่น
เดนิทางสูเ่มอืงแองเกลิเบริก์ (ระยะทาง3.5ก.ม./30 นาท)ี 

วนัทีห่า้           กรงุเบริน์ – เมอืงอนิเทอรล์าเคนิ - เมอืงลเูซริน์ – ชมสงิโตหนิแกะสลกั – ชมสะพานไมช้าเปล                                                                                                                   

                                                                                                                                                   อาหารเชา้, เทีย่ง                                                                                                                                                                                                 



 หลังอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ัก 
  ทีพ่กั:  Hotel Terrace หรอืระดบัใกลเ้คยีง  
 (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 หมายเหตุ: ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟร ์หรอืมี

เทศกาลส าคญัตา่งๆ 

 
เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่0) 

จากนั้น น าท่านเดนิทางสู่เมอืงแองเกลิเบริก์ เป็นเมืองเล็กๆตัง้อยู่บนเขาสูง อยู่ในรัฐออบวัลเดนิ ประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์ลอ้มดว้ยเทอืกเขาแอลป์ จุดสูงสุดในพรมแดนของเมอืงเป็นยอดเขาทติลสิ ซึง่ยอดเขาทติลสิมี
ความสูงประมาณ 3,020 เมตร เหนือระดับน ้าทะเลปานกลาง เป็นทีต่ัง้ของสถานีกระเชา้โรแตรเ์พื่อเดนิทางขึน้สู่ 
ยอดเขาทติลสิ(Titlis) ท่านจะไดส้ัมผัสกับกระเชา้ทรงกลมทีเ่รยีกว่า โรแตร ์เคเบิล้คาร ์ทีจ่ะหมุนรอบๆ ทีท่่าน
สามารถดวูวิได ้360 องศาในขณะทีเ่คลือ่นทีข่ ึน้ไปเรือ่ยๆ ท่านจะไดข้ึน้ชมทศันียภาพทีง่ดงามของเทอืกเขาแอลป์ 
ชมถ ้าแข็งทีส่วยงาม และเดนิเลน่ถา่ยรูปหรอืเลน่หมิะบนยอดเขา และชมสะพานแขวน TITLIS CLIFF WALK สรา้ง
ขึน้ฉลองครบรอบ 100 ปีการทอ่งเทีย่วบนยอดเขาทติลสิ สะพานมคีวามยาว 100 เมตร ความสงู 3,000 เมตร ทอด
ขา้มหนา้ผา อสิระใหท้า่นถา่ยรูปตามอัธยาศัย 

 
เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (มือ้ที1่1) Asian Set Menu 

รา้นอาหารTITLIS Panorama restaurant เป็นรา้นอาหารทีอ่ยูท่า่มกลางเทอืกเขาพรอ้มกับววิเทอืกเขาแบบ
ระยะประชดิ บรรยากาศดสีดุๆไปเลย 

วนัทีห่ก        แองเกลเบริก์ - น ัง่กระเชา้สูย่อดเขาทติลสิ - เมอืงซกุ – โบสถฟ์รอมนุสเตอร ์- โบสถห์อคอยกรอสมนุเตอร ์  
โบสถเ์ซนต ์ปีเตอร ์– เมอืงซูรคิ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ  

                                                                                                                                     อาหารเชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                                                                                                   



บา่ย น าท่านเดนิทาง เมอืงซุก Zug (ระยะทาง64ก.ม./ 1 ช.ม.) เมืองเล็กๆ รมิทะเลสาบทีส่วยงามราวกับเทพนิยาย 

ตัง้อยูท่างภาคกลางตอนบนของประเทศเมอืงน้ียังมอีัตราการเก็บภาษีทีค่อ่นขา้งต ่าจงึถอืเป็นทีต่ากอากาศทีน่ยิมของ

เหล่าเศรษฐี คนดังส าคัญระดับโลก น าท่านไป

เยีย่มชมรา้นนาฬกิา ที่รวบรวมเอานาฬกิาชัน้

น าของสวสิเซอร์แลนดม์าใหท้่านเลือกชม และ

สินคา้หลากหลาย จากนั้น น าท่านเดินทางสู่ 

เมอืงซูรคิ (ระยะทาง34ก.ม.ใชเ้วลา1ชั่วโมง) 

เ มื อ ง ที่ มี ข น า ด ใ หญ่ ที่ สุ ด ข อ ง  ป ร ะ เ ท ศ

สวติเซอรแ์ลนด ์และยังเป็นเมอืงศูนยก์ลางทาง

เศรษฐกจิทีส่ าคัญของประเทศและของทวปียุโรป 

เมืองซูริคขึน้ชื่อเรื่องมนต์เสน่ห์ของเมืองยุโรป

โบราณที่มีงานสถาปัตยกรรมแบบเก่ากระจัด

กระจายอยู่รายลอ้มเมอืง ในขณะเดยีวกันก็เป็นเมอืงทีม่คีวามเจรญิทางเทคโนโลยสีมัยใหมแ่ละถกูยกใหเ้ป็นหนึง่ใน

ล าดับตน้ๆของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกอีกดว้ย จากนั้น น าท่านผ่านชม โบสถฟ์รอมุนสเตอร ์

(Fraumunster Abbey) โบสถ์เก่าแก่ที่สรา้งขึ้นราวศตวรรษที่ 9 ที่ขึ้นชื่อเรื่องงานกระจกสี (Stain Glass) มี

หนา้ต่างกระจกสอีันสวยงามโดดเด่น จากนั้น น าท่านผ่านชม โบสถห์อคอยกรอสมุนเตอร ์(Grossmunster 

Church) โบสถห์อคอยคูส่งูระฟ้า ทีถ่กูสรา้งขึน้ในชว่งปี ค.ศ.1100 ภายในมงีานประตมิากรรมและสถาปัตยกรรมการ

ตกแตง่ทีส่วยงาม รวมทัง้ยังมภีาพจติรกรรมฝาผนังบอกเลา่เรือ่งราวในประวัตศิาสตร ์ทีส่ าคัญอกีอยา่ง คอื โบสถแ์หง่

น้ีเป็นทีเ่ก็บรักษาพระคัมภรีโ์บราณทางครสิตศ์าสนา จากนัน้ น าทา่นผา่นชม โบสถเ์ซนต ์ปีเตอร ์(Peterskirche 

หรอื St. Peter’s Church) หอนาฬกิาทีม่หีนา้ปัดนาฬกิาทีใ่หญท่ีส่ดุในทวปียโุรป โดยมเีสน้ผา่ศนูยก์ลางทีย่าวถงึ 

8.7 เมตร และระฆังทัง้ 5 ใบทีต่บีอกเวลา ใชท้ าการมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1880 นอกจากนัน้โบสถแ์ห่งน้ียังเป็นโบสถท์ี่

เก่าแก่ที่สุดของเมือง มีประวัตกิารก่อสรา้งยอ้นไปถงึสมัยศตวรรษที่ 8 และไดรั้บการบูรณะเรื่อยมา ตัวอาคารทัง้

ภายในและภายนอกมงีานสถาปัตยกรรมการออกแบบตกแต่งแนวกอธคิโบราณผสมบาโรค จากนัน้ น าทา่นเดนิทางสู ่

ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) เป็นย่านธุรกจิการคา้ส าคัญของเมอืง มคีวามยาวประมาณ 1.4 

กโิลเมตร เป็นถนนทีเ่ป็นทีรู่จั้กในระดับนานาชาตวิา่เป็น ถนนชอ้ปป้ิงทีม่สีนิคา้ราคาแพงทีส่ดุแหง่หนึง่ของโลก ตลอด

สองขา้งทางลว้นแลว้แตเ่ป็นทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ รา้นคา้อัญมณี รา้นเครือ่งประดับ รา้นนาฬกิาและโรงแรมระดับ

หรู  

 
เย็น  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (มือ้ที ่12) เมนูอาหารจนี 
                 หลังอาหารเย็นน าทา่นเดนิทางเขา้ทีพ่ัก 
  ทีพ่กั:  Holiday Inn Express Zurich Airport  หรอืระดบัใกลเ้คยีง  
   (ชือ่โรงแรมทีท่า่นพักทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
 หมายเหตุ: ขอสงวนสทิธใินการปรบัเปลีย่นทีพ่กัไปพกัเมอืงใกลเ้คยีง กรณีโรงแรมตดิงานแฟร ์หรอืมี

เทศกาลส าคญัตา่งๆ 



 
เชา้    รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (มือ้ที1่3) 
      น าทา่นเดนิทางสู ่สนามบนิซูรคิ เพือ่ตรวจเชค็เอกสารการเดนิทางและสมัภาระเตรยีมตัวเดนิทางกรุงเทพฯ (มเีวลา

ใหท้า่นไดท้ าคนืภาษีTax Refund กอ่นการเชค็อนิ) 
11.55 น. ออกเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก โดยสารการบนิ Cathay Pacific Airways เทีย่วบนิที ่

CX382  *บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ * 
 

 
06.30+1 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก แวะรอเปลีย่นเครือ่ง 

09.10 น.       ออกเดนิทางสูป่ระเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่CX619 

11.15 น.       เดนิทางกลับถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 
 

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

 

หมายเหตุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืช่วงเทศกาลหรอืวนัหยุด เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ โดยทางผูจ้ดัจะปรบัเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม 
 
เงือ่นไขการใหบ้รกิาร  
1. การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจีานวน 25 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดังกลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์ับบรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกัน 
- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษิทัจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

- หรอืขอสงวนสทิธใินการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ20ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดย
ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

2. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางบรษิทั
จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  
3.การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  
- กรณุาช าระคา่มดัจ า (มดัจ าทวัร ์25,000 +คา่วซีา่ 4,000) ทา่นละ 29,000 บาท 

 กรุณาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และแบบฟอรม์กรอกขอ้มลูยืน่วซีา่พรอ้มเอกสารช าระมัดจ าคา่ทัวร ์
- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทาง กรณีบรษัิทฯตอ้งออกตั๋วหรอืวซีา่ออกใกลว้ันเดนิทางทา่นจ าเป็นตอ้งช าระคา่
ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั**ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืนก่อนหมดอายุนับจากวันเดนิทางไป-กลับและ
จ านวนหนห้นังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรับตดิวซีา่ไม่ต ่ากว่า 3หนา้) **กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิทมฉิะนัน้ทางบรษัิทจะ
ไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรุณาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมัดจ า 
 

เม่ือท่านไดท้ ารายการจองทวัร์ กบั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย ์จากนั้น เจา้หนา้ท่ีจะติดต่อกลบั 
เพื่อแจง้นดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผา่นธนาคาร ดงัต่อไปน้ี 

ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอก็ซ์ซอติก ฮอลเิดย์ จ ากัด ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 
 
4.การยกเลกิและคนืคา่ทวัร ์ 
 เน่ืองจากเป็นราคาตั๋วเครือ่งบนิโปรโมชั่น เมือ่จองทัวรช์ าระเงนิคา่จองค่าทัวรแ์ลว้ ไม่สามารถยกเลกิ เลือ่น ขอคนืเงนิ ไดทุ้กกรณี  
และ กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบุไว ้ในรายการ
เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าทัวรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้  รวมถงึ เมือ่ท่านออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ถา้ท่านงดการ
ใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดนิทาง พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารและเงนิมัดจาคนื ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้สิน้  
 

วนัทีเ่จ็ด    เมอืงซูรคิ – ทา่อากาศยานซูรคิ – ทา่อากาศยานนานาชาตเิช็คแล็บก็อก 

วนัทีแ่ปด    ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ        

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


5.อตัราคา่บรกิารนีร้วม  
1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยัดพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ 
   (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถUpgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดบัใกลเ้คยีงกัน กรณีพัก 3 ทา่นถา้วันทีเ่ขา้พกัหอ้งโรงแรม 
ไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพักพัก 2หอ้ง (มคีา่ใชจ่้ายพักเดีย่วเพิม่) 

3. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  
4. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  
5. คา่น า้หนกักระเป๋า สายการบนิ Cathay Pacific Airways สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 30 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่งได ้7 
กโิลกรมั และค่าประกันวนิาศภัยเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีน ้าสมัภาระเกนิทา่นตอ้งเสยี
คา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

6. การประกนัการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผน
ประกันภัยแบบ Worldwide  โดยจะมคีวามคุม้ครองเบือ้งตน้ ดังน้ี  

- การสญูเสยีชวีติ/อวัยวะจากอบุัตเิหต ุ 
- ผูเ้อาประกันภัยทีม่อีายมุากกวา่ 16 ปี หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 1,000,000 บาท 
-  ผูเ้อาประกันภัยทีอ่ายนุอ้ยกวา่ 16 ปี หรอืมากกวา่ 75 ปี วงเงนิคุม้ครอง 500,000 บาท 
- คา่รักษาพยาบาลในตา่งประเทศ ไมเ่กนิวงเงนิ 1,500,000 บาท 
- คา่รักษาพยาบาลตอ่เน่ืองในประเทศไทย ไมเ่กนิวงเงนิ 50,000 บาท  

ซึง่ความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้ เป็นไปตามเงือ่นไขกรมธรรมป์ระกนัภัย  โดยทัง้น้ีการท าประกนัน้ีจากบรษัิท  มากกวา่
ขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่ว ทีบ่งัคบัใหบ้รษิทัน าเทีย่ว ท าประกนัเฉพาะอุบตัเิหตุในการเดนิทางเทา่น ัน้ 
แต่ทัง้น้ี ท่านสามารถศกึษาเงอืนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีท่านตอ้งการซือ้
ความคุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ 
7.คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามัน มันตามรายการทัวร ์
8.คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขับรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขับรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 
 
6.อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  
1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  
2. คา่ใชจ่้ายอืน่ๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  
3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  
4. คา่ภาษีน ้ามันทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็เพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไปแลว้ 
5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 
7. คา่วซีา่และบรกิารทา่นละ 4,000 บาท 
8. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ทา่นละ 60 EURO ตอ่ทรปิ ส าหรบัหวัหนา้ทวัรแ์ลว้แตค่วามประทบัใจและน า้ใจจากทา่น  
9.น า้ดืม่บนรถ มบีรกิารจ าหนา่ยบนรถบสัราคา 1-2 EURO 
 
กรณวีซีา่ไมไ่ดร้บัการอนุมตัจิากสถานทตู(วซีา่ไมผ่า่น) และทา่นไดช้ าระคา่ทวัรม์าแลว้ ทางบรษิทัขอเก็บเฉพาะ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่คา่วซีา่และคา่บรกิารยืน่วซีา่/คา่มดัจ าต ัว๋เครือ่งบนิ 

 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศกึษารายละเอยีดท ัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกนัระหวา่ง
ทา่นลูกคา้และบรษิทั ฯ และเมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมดัจาหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดกบัทางบรษิทัฯ แลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรบัเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ท ัง้หมด 
1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร่้วมคณะไมถ่งึ 20ทา่น  
2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่นา้มันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อันเน่ืองจากสาเหตตุา่งๆ  
4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ
กอ่การจลาจล, ภัยธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  
5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเน่ืองเกดิจากความประมาทของทา่น, เกดิจากการโจรกรรม และ 
อบุัตเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
6. เมือ่ทา่นตกลงชาระเงนิมัดจาหรอืคา่ทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ 
ทัง้หมด  
7. รายการน้ีเป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองโรงแรมทีพั่กในตา่งประเทศเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกัน ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  
8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธขิองโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูส้บูบุหรี ่/ ปลอดบุหรีไ่ด ้
โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้น้ีขึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม และไมส่ามารถรับประกัน
ได ้  
9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร ์กรุณาแจง้บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย14วันกอ่นการเดนิทาง มฉิะนัน้ 
บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการไดล้ว่งหนา้ได ้ 
10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้ 



11. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   
12. การประกันการเดนิทาง บรษัิทฯไดจั้ดท าแผนประกันภัยการเดนิทางส าหรับผูเ้ดนิทางไปตา่งประเทศ โดยทัง้น้ีการท าประกันน้ี
จากบรษัิท  มากกวา่ขอ้บังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกจิน าเทีย่วทีบ่ังคับใหบ้รษัิทน าเทีย่ว ท าประกันเฉพาะอุบัตเิหตใุนการเดนิทางเทา่นัน้ 
แต่ทัง้น้ี ท่านสามารถศกึษาเงือนไขความคุม้ครองและขอ้ยกเวน้แผนเตมิจากเว็บไซด ์Allianz ไดก้รณีท่านตอ้งการซือ้ความ
คุม้ครองเพิม่เตมิสามารถแจง้ความประสงคม์าทีบ่รษัิทฯ  
13. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มสีทิธใินการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจของผูจ้ัดก ากับเทา่นัน้  
14. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ่้ายต่างๆ ไดเ้น่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่
ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืงไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ทอ่งเทีย่ว อันเน่ืองมาจากการกระท าทีส่อ่ไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกู
ปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ  
 
 

เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เชงเกน้ (ประเทศสวติเซอรแ์ลนด)์ 

ระยะเวลาด าเนนิการพจิารณาวซีา่ 15 วนัท าการ 

** หากผูส้มคัรเคยสแกนลายนิว้มอืภายใน 3 ปี กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีแ่ผนกวซีา่ของทวัร ์** 
โปรดด าเนนิการตามค าแนะน าของเจา้หนา้ที ่เนือ่งจากสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงขอ้ก าหนดเงือ่นไข 

รวมถงึเอกสารทีใ่ชส้ าหรบัยืน่ค ารอ้งขอวซีา่อยูเ่ป็นประจ า 

1. พาสปอรต์ โดยมอีายุไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน กอ่นวันหมดอายุ โดยนับจากวันทีเ่ดนิทางกลับมาถงึประเทศไทย และมจี านวนหนา้

เหลอือย่างนอ้ย 2-3 หนา้ เพือ่ใหท้างสถานทตูตดิหนา้วซีา่ (หากมอีายุไมเ่พยีงพอ กรุณาด าเนนิการท าพาสปอรต์เลม่ใหม ่กอ่น

จัดส่งใหก้ับเจา้หนา้ท)ี หากผูส้มัครเคยไดรั้บวซีา่เชงเกน้ กรุณาจัดสง่หลักฐานใหก้ับทางบรษัิททัวร ์     เพื่อน าไปแสดงต่อ

สถานทตู 
 

2. รูปถา่ย รูปสหีนา้ตรง ฉากหลงัสขีาว ขนาด 2x1.5นิว้ หรอื 4.5x3.5cm  จ านวน2ใบ รูปถ่ายมอีายุไม่เกนิ 3เดอืน หา้ม

ตกแตง่รูป,หา้มสวมแวน่ตา,หา้มใสเ่ครือ่งประดับ,หา้มใสค่อนแทคเลนส ์และตอ้งเป็นรูปทีถ่า่ยจากรา้นถา่ยรูปเทา่นัน้ 

   (ใบหนา้ใหญ ่ชดัเจน 80% ของขนาดภาพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. เอกสารสว่นตวั 

 - ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาบัตรขา้ราชการ (ภาษาไทย) 
 

หากมเีอกสารอืน่ๆ เพิม่เตมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารใหส้ถานทตูตรวจสอบ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - ส าเนาทะเบยีนสมรส/ส าเนาทะเบยีนหยา่/ส าเนาใบมรณะบัตร (กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ) 
 - ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้เคยมกีารเปลีย่น) 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่20ปี (บดิาและมารดาเดนิทางไปดว้ย) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร 
 

กรณีเด็กอายตุ ่ากวา่20ปี (บดิา/มารดา ไมไ่ดเ้ดนิทาง) จ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารเพิม่ พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ ดังน้ี 
 - ส าเนาทะเบยีนบา้น/ส าเนาสตูบิัตร 
 - หนังสอืยนิยอมจากบดิา-มารดา/ส าเนาพาสปอรต์บดิา-มารดา 
โดยตอ้งมใีบอนุญาตจากผูป้กครอง บดิา-มารดาเทา่นัน้ หากเด็กเดนิทางไปกับบดิาเพยีงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอม

ใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา หรือหากเด็กเดนิทางกับมารดาเพียงผูเ้ดยีว จะตอ้งมหีนังสอืรับรองยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางจากมารดา
บดิา หากเด็กไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา-มารดา จะตอ้งมีหนังสอืรับรอง ยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางกับบุคคลที่สาม พรอ้มกับยนิยอม
สนับสนุนคา่ใชจ่้ายการเดนิทางใหก้ับเด็ก โดยสามารถขอเอกสารไดท้ีส่ านักงานเขต/อ าเภอตามหลกัฐานทีอ่ยูต่ามทะเบยีนบา้นของ
ท่าน (พรอ้มแนบส าเนาพาสปอร์ต/ส าเนาบัตรประชาชนของบดิา-มารดา) โดยมีนายอ าเภอหรือผูอ้ านวยการเขต ลงนามและ
ประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย โดยวันนัดหมายที่เด็กแสดงตัวยื่นค ารอ้งขอวีซ่า บดิา-มารดา 
จ าเป็นตอ้งเดนิทางไปแสดงตัวพรอ้มกับบตุร และเซ็นเอกสารตอ่หนา้เจา้ทีท่ีรั่บยืน่วซีา่ กรณีบดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนา
ใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 



4. หลกัฐานการงาน/หนงัสอืรบัรองการท างาน ทีท่ างานปัจจุบัน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

 

4.1 กรณีเป็นพนกังานท ัว่ไป ท ัง้ภาครฐัและเอกชน ใชห้นังสอืรับรองการท างานจากบรษัิททีท่า่นท างานปัจจุบัน   โดยระบุ

ต าแหน่งงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ, วัน เดอืน ปี ทีเ่ริม่ท างาน, และชว่งเวลาทีข่อลางานไปเทีย่วยุโรป (โดยไม่ตอ้งระบุชือ่ประเทศ 

ใหใ้ช ้European แทน) และกลับมาปฏบิัตงิานตามปกตหิลังครบก าหนดวันลา พรอ้มประทับตราบรษัิท และลงนามผูม้อี านาจ

อยา่งชดัเจน (เอกสารออกจากหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
 

4.2 กรณีทีเ่ป็นเจา้ของกจิการ ใชส้ าเนาใบทะเบยีนการคา้ (พค.0403), หนังสอืรับรองการจดทะเบยีนบรษัิทฯ (DBD), (คัด
ส าเนาไมเ่กนิ 90 วัน พรอ้มแปลเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

4.3 กรณีทีเ่ป็นนกัเรยีน/นกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองฉบับจรงิจากสถาบันการศกึษาเท่านั้น สถานทูตไม่รับพจิารณาบัตร

นักเรยีน, ใบประกาศนียบัตร และใบรับรองผลการเรยีน (เอกสารมอีาย ุ30 วัน กอ่นยืน่ค ารอ้งขอวซีา่) 

4.4 กรณีทีเ่กษยีณอายจุากงานราชการ กรุณาแนบส าเนาบัตรขา้ราชการบ านาญ 
 

4.5 กรณีเป็นแมบ่า้น ใชส้ าเนาทะเบยีนสมรส/ใบมรณะ(กรณีคูส่มรสเสยีชวีติ), หลักฐานการเงนิของตนเองหรอืสาม ี  ในกรณี
ทีไ่ม่ไดเ้ดนิทางร่วมกันกับสาม ีจ าเป็นตอ้งมจีดหมายรับรองคา่ใชจ่้ายจากสาม ี(Sponsor Letter) ระบุชือ่-สกลุ    วัน เดอืน ปี
เกดิ ของสามแีละบตุร ทีม่คีวามสมัพันธร่์วมกัน (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
 

4.6 กรณีกจิการทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบยีน อาท ิรา้นขายของทั่วไป, อาชพีอสิระ (Freelance), ธุรกจิขายสนิคา้ออนไลน์ ฯลฯ 
จ าเป็นตอ้งเขยีนจดหมายแนะน าตนเอง ชีแ้จงรายละเอยีดการท างาน แหล่งทีม่าของรายได ้พรอ้มแนบหลักฐานหรือเอกสาร

ประกอบ อาท ิรูปถา่ยรา้น, สญัญาเชา่, โฉนดทีด่นิ ฯลฯ เป็นตน้ (จดหมายชีแ้จงเป็นภาษาอังกฤษเทา่นัน้) 
 

5. หลกัฐานการเงนิ 
 

5.1 กรณีออกคา่ใชจ้่ายเอง Statement  รายการเดนิบัญชยีอ้นหลัง 6 เดอืน (กรุณาเลอืกบัญชทีีม่ปีระวัตกิารเดนิบัญชทีี่

สมบรูณ์ มยีอดเงนิ เขา้-ออก สม ่าเสมอ) และมยีอดเงนิคงเหลอือยูใ่นบัญชนัีน้ๆไมต่ ่ากวา่ 6 หลัก เพือ่แสดงใหเ้ห็นวา่มฐีานะทาง
การเงนิเพยีงพอ ครอบคลุมกับคา่ใชจ่้ายไดอ้ย่างไม่เดอืดรอ้นเมือ่ทา่นเดนิทางกลับสูภู่มลิ าเนา โดย Statement ตอ้งเป็นฉบับ
ภาษาอังกฤษ และออกจากธนาคารเท่านัน้ หากผูย้ืน่ค ารอ้งวซี่า ปริน้เอกสารผ่าน Internet/Application ท่านจ าเป็นตอ้งน า
เอกสารไปใหธ้นาคารประทับตราอกีครัง้ (ระบสุกลุเงนิ Euro เทา่นัน้) 

 

 

5.2 ผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง  จ าเป็นตอ้งเขยีนหนังสอืรับรอง ชีแ้จงความสมัพันธร์ะหวา่งตนกบัผูเ้ดนิทาง (Sponsor 
Letter) และขอหนังสือรับรอง/สนับสนุนค่าใชจ่้ายจากทางธนาคารเท่านั้น โดยใหบุ้คคลที่เป็นผูส้นับสนุน (Sponsor) 
ด าเนนิการตามเอกสารขา้งตน้ พรอ้มกับขอจดหมายรับรองฐานะการเงนิจากธนาคาร Bank  Sponsor/Bank Guarantee 
ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น โดยระบุชือ่ผูส้นับสนุนที่เป็นเจา้ของบัญช ี(Sponsor) และระบุชื่อผูเ้ดนิทาง/ผูท้ี่ไดรั้บการ
สนับสนุน เอกสารตอ้งเป็นฉบับภาษาอังกฤษ และสะกดชือ่ - สกลุ ใหต้รงกับพาสปอรต์ทีใ่ชเ้ดนิทางเท่านัน้   (กรุณายืน่ขอจาก
ธนาคารลว่งหนา้ บางแหง่อาจใชเ้วลาด าเนนิการนานถงึ 3 วัน) 

 

หมายเหต:ุ ทา่นจ าเป็นตอ้งขอรายการเดนิบญัชยีอ้นหลงั ทีอ่อกจากธนาคารเทา่นัน้ (Bank Statement) 
 

กรณุาปรบัสมดุบญัชเีงนิฝากออมทรพัยใ์หแ้สดงเป็นยอดลา่สดุภายใน 3 วนั กอ่นวนันดัหมายยืน่วซีา่ 
** สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชกีระแสรายวนั บญัชตีดิลบ และกองทนุทกุประเภท ** 

 

6. แบบฟอรม์กรอกขอ้มลูส าหรบัยืน่วซีา่เชงเกน้ 
 

 เพื่อประโยชน์ในการยืน่วซี่า กรุณากรอกแบบฟอรม์ส าหรับยืน่วซี่าทา้ยโปรแกรมทัวรใ์หต้รงกับขอ้มูลความเป็นจรงิ เน่ืองจาก
บรษัิทฯ ตอ้งน าส่งขอ้มูลใหก้ับทางสถานทูตพจิารณา เพื่ออนุมัตคิ ารอ้งขอวซี่า และทางบรษัิทฯ ไม่สามารถกรอกประวัต/ิขอ้มูล
สว่นตัวแทนผูส้มัครได ้หากสถานทูตตรวจพบว่าขอ้มูลของทา่นเป็นเท็จ/ขอ้มูลไม่ถูกตอ้งกับความเป็นจรงิ ท่านอาจถูกปฏเิสธวซีา่ 
หรอือาจสง่ผลใหร้ะยะเวลาด าเนนิการพจิารณาเอกสารลา่ชา้มากยิง่ขึน้ 
 

 เมือ่ท่านช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ย กรุณากรอกขอ้มลูในแบบฟอรม์ทา้ยรายการทัวร ์พรอ้มจัดสง่ใหก้ับบรษัิทฯทันท ี!! หาก
ด าเนนิการลา่ชา้ อาจสง่ผลตอ่กระบวนการพจิารณาวซีา่ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบทกุกรณี 

 

 การบดิเบอืนขอ้เท็จจรงิประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมใิหเ้ดนิทางเขา้ประเทศในกลุม่เชงเกน้เป็นการถาวร และถงึแมว้่าท่าน
จะถกูปฏเิสธวซีา่ สถานทตูไมค่นืคา่ธรรมเนียมทีท่า่นไดช้ าระไปแลว้ทกุกรณี 
  

 หากถกูปฏเิสธวซีา่ และมคีวามประสงคท์ีจ่ะยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ใหม ่ผูส้มัครตอ้งช าระคา่ธรรมเนียมใหมท่กุครัง้ 
 

 บางกรณี สถานทตูอาจมกีารสุม่เรยีกสัมภาษณ์ผูส้มัครบางทา่น ทางบรษัิทฯ ขอความร่วมมอืในการเชญิทา่นไปสมัภาษณ์ตามที่
สถานทตูนัดหมาย (โปรดแตง่กายสภุาพ) ทัง้น้ีบรษัิทฯ จะสง่เจา้หนา้ทีเ่พือ่ไปอ านวยความสะดวกแกท่า่น ตลอดทัง้ชว่ยประสานงาน
กับทางการสถานทตู และหากสถานทตูมคีวามประสงคข์อเอกสารเพิม่เตมิจากทางบรษัิท ใคร่ขอความร่วมมอืใหท้า่นจัดสง่เอกสาร
ดังกลา่วใหก้ับทางบรษัิท เพือ่น าสง่สถานทตูเชน่กัน 
 

กรณียกเลกิการเดนิทางภายหลังจากไดรั้บวซี่าแลว้ ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิน์ าเรยีนสถานทูตเพือ่พจิารณาตอ่วซีา่ของท่าน 
เน่ืองจากการขอวซีา่ในแตล่ะประเทศจะถกูบันทกึไวเ้ป็นสถติใินนามของบรษัิทฯ 

 
 

เอกสารทกุฉบบัทีใ่ชป้ระกอบการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเทา่น ัน้ !! 



พรอ้มแนบส าเนาฉบบัภาษาไทย (โดยไมจ่ าเป็นตอ้งเซ็นรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) 
เพือ่ความสะดวกในการยืน่วซีา่ กรณุาจดัเตรยีมเอกสารใหส้มบรูณ ์และทางบรษิทัไมม่นีโยบายรบัแปลเอกสาร 

 
 

แบบฟอรม์ส าหรับกรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ (ประเทศสวติเซอรแ์ลนด)์ 

 

โปรดกรอกรายละเอยีดขอ้มลูใหค้รบถว้น เพือ่ประโยชนใ์นการยืน่วซีา่ของทา่น (กรอกขอ้มลูเป็นภาษาอังกฤษ) 
 

1. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาไทย)       .................................................................................................... 

2. ชือ่ - นามสกลุ (ภาษาอังกฤษ)   .................................................................................................... 

3. ชือ่ - สกลุเดมิ (ตอนเกดิ)     ................................................................................................... 

4. เพศ   ชาย          หญงิ 

5. ทีอ่ยูปั่จจุบัน ตรงตามส าเนาทะเบยีนบา้น (ภาษาอังกฤษ) 

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

................................................. รหัสไปรษณีย ์ .................... อเีมลแ์อดเดรส .............................................. 

โทรศัพทม์อืถอื ..........................................................  โทรศัพทบ์า้น .......................................................... 

6. อาชพีปัจจุบัน .................................................... 

    ต าแหน่งงาน (ตรงกับทีร่ะบใุนหนังสอืรับรองการงาน)  ...................................................................... 

7. ชือ่สถานทีท่ างาน ธรุกจิรา้นคา้ โรงเรยีน หรอืมหาวทิยาลัย (หากประกอบกจิการคา้ขาย โปรดระบอุยา่งชดัเจน) 

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

ทีอ่ยูท่ีท่ างาน ........................................................................................................................................... 

รหัสไปรษณีย ์............. โทรศัพทท์ีท่ างาน/โรงเรยีน/มหาวทิยาลัย ................................... อเีมล ์.......................... 

8. รายไดต้อ่เดอืน ........................................................... บาท 

9. สถานภาพ     ⃣   โสด   ⃣   สมรส  ⃣   แตง่งาน(ไมจ่ดทะเบยีน) 

  ⃣   หยา่   ⃣   มา่ย   ⃣   อยูก่นิฉันสาม-ีภรรยา     ⃣   แยกกันอยู ่

10. ชือ่-สกลุคูส่มรส (ถา้ม)ี .............................................  วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ..................... 

11. ชือ่-สกลุของบดิา ..................................................... วัน/เดอืน/ปี เกดิ................. สถานทีเ่กดิ ...................... 

12. ชือ่-สกลุของมารดา .................................................. วัน/เดอืน/ปี เกดิ................  สถานทีเ่กดิ ...................... 

13. ทา่นม ีPassport เลม่เกา่หรอืไม ่ถา้ม ีขอรายละเอยีด ดังน้ี 

      เลขพาสปอรต์ ..................... วันออก ..................... วันหมดอาย ุ.................. ออกให ้ณ ประเทศ ................... 

14. ยอดเงนิคงเหลอืในบญัชอีอมทรัพย ์(ทีท่า่นใชแ้สดงกับสถานทตูเพือ่ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่)  

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

15. วซีา่ Schengen ทีเ่คยไดรั้บในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา (โปรดระบรุหัสประเทศและเลขวซีา่ ...............................................) 

ไมเ่คย 

เคยได ้ ใชไ้ดต้ัง้แตว่ันที ่.............................................. ถงึวันที ่.................................................. 

16. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

                    ไมเ่คย  เคย  (กรุณาระบวุัน/เดอืน/ปี ทีด่ าเนนิการ หากทราบ)  ……………………………………… 

17.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

     ไมเ่คย เคย  (เหตผุลในการปฏเิสธ) ................................................................. 

18. ความรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 



            ตวัผูข้อวซีา่เอง    มผีูอ้ืน่ออกคา่ใชจ่้ายให ้(บดิา-มารดา/ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร) 

     เชค็เดนิทาง     กรุณาระบชุือ่ ............................................................. 

   บัตรเครดติ    ความสมัพันธ ์............................................................ 

   เงนิสด 

 

 หมายเหตุ: หากจัดสง่เอกสารใหบ้รษัิทฯล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพจิารณาวซี่าจากทางสถานทูต กรณีวซีา่
ของทา่นไมไ่ดร้ับการอนุมัตทิันตามก าหนดวันเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผดิชอบทกุกรณี 
 

 เมือ่ทา่นไดจ้องท าการจองโปรแกรมทัวร ์และช าระเงนิมัดจ าคา่ทัวรเ์รยีบรอ้ยแลว้ 
 - กรุณาจัดสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ และ แบบฟอรม์ใบกรอกขอ้มูลส าหรับยืน่วซีา่ (เอกสารแนบทา้ยโปรแกรมทัวร)์    พรอ้ม

จัดส่งใหก้ับบริษัทฯทันที !! หากด าเนินการล่าชา้ อาจส่งผลต่อกระบวนการพิจารณาวีซ่า บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ ์  ไม่

รับผดิชอบทกุกรณี 
 - กรุณากรอกแบบฟอร์มใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง และชัดเจน โดยขอ้มูลที่ท่านกรอกตอ้งตรงกับเอกสารที่จะใชย้ื่นสถานทูต 

เน่ืองจากขอ้มูลทัง้หมด บรษัิทฯจ าเป็นตอ้งด าเนนิการน าสง่สถานทูตผ่านระบบออนไลน์ หากน าสง่ขอ้มูลทีไ่ม่สอดคลอ้งกับ
ความเป็นจรงิ อาจสง่ผลตอ่ผลการพจิารณาวซีา่ 

  - หากหน่วยงานยังไม่สามารถออกหนังสอืรับรองการงานฉบับจรงิได ้กรุณากรอกขอ้มูลการท างานของท่านใหช้ัดเจน (ระบุ

เป็นภาษาอังกฤษ) ไดแ้ก ่ชือ่บรษัิท, ต าแหน่งงาน, ลักษณะงาน, เงนิเดอืนทีไ่ดรั้บ และวันเดอืนปีทีเ่ริม่งาน 
 

 เมือ่ทา่นไดร้ับยนืยันการเดนิทาง/ใบนัดหมายส าหรับยืน่วซีา่ จากเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ 
  - กรุณาจัดสง่หนังสอืเดนิทาง (Passport) และเอกสารฉบับจรงิส าหรับยืน่วซีา่ใหก้ับบรษัิทฯ อยา่งชา้ไมเ่กนิ 2 สปัดาห ์กอ่น

ถงึวันนัดหมายยืน่วซีา่ 
          - ทา่นจ าเป็นตอ้งน าสง่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ เพือ่ใหส้ถานทตูดูประวัตกิารเดนิในชว่งทีผ่า่นมา 
 

 หมายเหต:ุ การอนุมัตวิซีา่เป็นดลุพนิจิของทางสถานทตู บรษัิทฯไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆทัง้สิน้ ทัง้น้ีบรษัิทเป็นเพยีง
ตัวกลางทีค่อยใหบ้รกิาร และอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่นัน้  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


