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เดินทาง กุมภาพันธ์ – มิถุนายน 63 

ราคาแนะน าเพียง  57,900.- 

3 COUNTRIES IN LOVE  
ITALY SWITZERLAND FRANCE  

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝร่ังเศส 8 วัน 5 คืน  

ทวัรย์ุโรป : รหสั EUR1997 



 

 

 

  

 

 

 

  

วันที่ 1 กรุงเทพฯ 
23.50 น. คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้ โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบินเอ

มิเรสต์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก 
  

วันที่ 2 ดูไบ – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้ 
03.30 น. ออกเดินทางสูด่ไูบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 377 

*** ส าหรับคณะท่ีออกเดินทางตัง้แต่เดือนเมษายนจะออกเดินทางเวลา 03.30 น. และไปถึงดูไบเวลา 
06.55 น. *** 

07.15 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ แวะรอเปลี่ยนเคร่ือง 
09.35 น. ออกเดินทางสูเ่มืองเวนิส ประเทศอิตาลี เที่ยวบินท่ี EK 135 

*** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้แต่เดือนเมษายนจะออกเดินทางเวลา 09.05 น. และไปถึงเวนิสเวลา 
13.25 น. *** 

13.15 น. ถึงสนามบินมาร์โค โปโล เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง และจะ
เปลี่ยนเป็น 6 ชัว่โมงในวนัที่ 27 ตลุาคม 2562) น าท่านเดินทาง สู่ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto) น าท่าน

ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็น
เมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน   มีสมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติค" มี
เกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกนักว่า 400 แห่ง ขึน้ฝ่ังที่บริเวณซานมาร์โค ศนูย์กลางของ
เกาะเวนิส จากนัน้น าท่านเดินชมความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ที่มี
เร่ืองราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุกจะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลก
ภายนอกเป็นครัง้สุดท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานนี ้ ซึ่งเชื่อมต่อกับวังดอดจ์ (Doge’s Palace) 

อนัเป็นสถานที่พ านกัของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนกัโทษชื่อดงัที่เคยเดินผ่านสะพานนีม้าเเล้วคือ คาสโน

 เส้นทางการเดินทาง 

วนัที่ 1. กรุงเทพฯ 

วนัที่ 2. ดไูบ – เกาะเวนิส – เวนิส เมสเตร้ 

วนัที่ 3. เวนิส เมสเตร้ – มิลาน – มหาวิหารมิลาน – อินเทอร์ลาเคน 

วนัที่ 4. กรินเดอร์วาล – ยอดเขาจงุเฟรา – ลเูซิร์น 
วนัที่ 5. ลเูซิร์น – ดิจอง – ปารีส 

วนัที่ 6. ปารีส – พระราชวงัแวร์ซาย – ล่องเรือบาโตมซุ 

วนัที่ 7. หอไอเฟล – ช้อปปิง้ – สนามบิน – ดไูบ 

วนัที่ 8. ดไูบ - กรุงเทพฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ว่านั่นเอง น าท่านถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็น
ห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม รวมทัง้โบสถ์ซานมาร์โค (St.Mark’s 

Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนัน้อิสระให้ท่านได้มีเวลาเดินเที่ยวชมเกาะอนัสดุ
แสนโรแมนติกตามอธัยาศัย เช่น เดินเล่นชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส, เข้าชมโบสถ์ซานมาร์โคที่สวยงาม, ช้อป
ปิง้สินค้าของที่ระลึก อาทิเช่น เคร่ืองแก้วมรูาโน่,หน้ากากเวนิส เลือกซือ้สินค้าแฟชั่นชัน้น า หรือนัง่จิบกาแฟใน
ร้าน Café Florian ที่เปิดให้บริการมาตัง้แต่ปี ค.ศ.1720 หรือ นัง่เรือกอนโดลา่ ลอ่งชมคลองเวนิสากร 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (สปาเก๊ตตีห้มึกด า) 
ที่พัก  เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม DOUBLE TREE BY HILTON NORTH หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 3 เวนิส เมสเตร้ – มิลาน – มหาวิหารมิลาน – อินเทอร์ลาเคน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองมิลาน (Milan)  เมืองที่เรียกได้ว่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก จากนัน้น าท่าน
ถ่ายรูปด้านนอกกับ มหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ที่
ผสมผสานกนั เป็น สถาปัตยกรรมแบบตะวนัตกสมยัฟืน้ฟศิูลปวิทยาการ ชมความงดงามอนัน่าอศัจรรย์   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารจีน 
บ่าย น าท่านชม แกลเลอรี วิคเตอร์เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ที่นับว่าเป็นช้อปปิ้งมอลล์ที่

สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ที่ 2 ผู้ ริเร่ิมการรวม
ชาติหวัเมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรีย์ของศิลปินชื่อดงัในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือลิโอนาร์โด ดาร์วินซี่ ท่ี
อยู่ในบริเวณ ด้านหน้าของโรงละครสกาล่า   สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางข้ามพรหมแดนอิตาลี – 
สวิตเซอร์แลนด์ จากนัน้น าท่านเดินทางต่อสู่เมืองอินเทอร์ลาเคน (Interlaken) เมืองระหว่างทะเลสาบ เป็น
เมืองที่ตัง้อยู่ระหว่าง ทะเลสาบทูน (Lake Thun) และทะเลสาบเบรียนซ์ (Lake Brienz) อิสระให้ท่านได้
สมัผสับรรยากาศและธรรมชาติแบบสวิตเซอร์แลนด์ในเมืองเล็กๆ 



 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (ฟองดูร์ชีส) 
ที่พัก  เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม CITY OBERLAND หรือเทียบเท่า 

 

วันที่ 4 อินเทอร์ลาเคน – กรินเดอร์วาลด์ – ยอดเขาจุงเฟรา – ลูเซิร์น 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 ออกเดินทางสู ่เมืองกรินเดอวาลด์ (Grindelwald) เมืองตากอากาศที่สวยงามและยงัเป็นที่ตัง้สถานีรถไฟขึน้สู่ 
ยอดเขาจุงเฟรา(Jungfrau) เเละ เมื่อปี ค.ศ.2001  องค์การยเูนสโกประกาศให้ยอดเขาจงุเฟรา เป็นพืน้ที่มรดก
โลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป น าคณะนั่งรถไฟท่องเที่ยวธรรมชาติ ขึน้พิชิตยอดเขาจุงเฟราที่มีความสงู
กว่าระดบัน า้ทะเลถึง 11,333 ฟตุหรือ 3,454 เมตร ระหว่างเส้นทางขึน้สูย่อดเขาท่านจะได้ผ่านชมธารน า้แข็งที่มี
ขนาดใหญ่จนถึง สถานีรถไฟจุงเฟรายอร์ค (Jungfraujoch) สถานีรถไฟท่ีอยู่สูงท่ีสุดในยุโรป (Top of 

Europe) เข้าชมถ า้น า้แข็ง (Ice Palace) ที่แกะสลกัให้สวยงาม อยู่ใต้ธารน า้แข็งลกึถึง 30 เมตร 
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 



บ่าย พาท่านชมวิวที่ลานสฟิงซ์ (Sphinx Terrace) จุดชมวิวที่สูงที่สุดในยุโรป ที่ระดับความสูงถึง 3 ,571 เมตร 
สามารถมองเห็นได้กว้างไกลที่ถึงชายแดนสวิส สมัผัสกับภาพของธารน า้แข็ง Aletsch Glacier ที่ยาวที่สุดใน
เทือกเขาแอลป์ ยาวถึง 22 ก.ม.และหนาถึง 700 เมตร โดยไม่เคยละลาย อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการ
ถ่ายรูป เลน่หิมะบนยอดเขาและเพลิดเพลินกบักิจกรรมบนยอดเขา และที่ไม่ควรพลาดกบัการสง่โปสการ์ดโดยที่
ท าการไปรษณีย์ที่สงูที่สดุในยโุรป น าคณะเดินทางลงจากยอดเขาโดยไม่ซ า้เส้นทางเดิม ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์
ที่สวยงามและแตกต่างกนัจนถึง สถานีรถไฟเมืองลาวท์เทอบรุนเนิน(Lauterbrunnen)   จากนัน้เดินทางสูเ่มืองลู
เซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและ
ขุนเขา จากนัน้พาท่านชมสิงโตหินแกะสลกั (Dying Lion of Lucerne) ที่แกะสลกับนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็น
อนุสรณ์ร าลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝร่ังเศสเมื่อปี ค.ศ.1792 ชม
สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น า้รอยส์ (Reuss River) อนั
งดงามซึ่งเป็นเหมือนสญัลกัษณ์ของเมืองลเูซิร์น เป็นสะพานไม้ที่มีหลงัคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป สร้างขึน้เมื่อปี 
ค.ศ.1333 โดยใต้หลงัคาคลมุสะพานมีภาพวาดประวติัศาสตร์ของชาวสวิส   ตลอดแนวสะพาน  จากนัน้ให้ท่าน
ได้อิสระเลือกซือ้สินค้าของสวิส เช่น ช็อกโกแลต, เคร่ืองหนงั, มีดพบั, นาฬิกาย่ีห้อดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, 
Tag Heuer เป็นต้น 

     ค ่า อิสระอาหารค ่าตามอัธยาศัย 
ที่พัก เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม IBIS STYLES LUZERN CITY หรือเทียบเท่า  

วันที่ 5 ลูเซิร์น – ดจิอง – ปารีส  
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 จากนัน้เดินทางสูเ่มืองดิจอง (Dijon) ประเทศฝร่ังเศส อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นเบอร์กนัดี ผ่านทุ่งราบอนักว้าง
ใหญ่แหล่งผลิตมสัตาร์ดชื่อดงั อีกทัง้ยงัมีชื่อเสียงในการผลิตไวน์ชัน้เลิศอีกด้วย ผ่านชมอาคารบ้านเรือนสมยัเร
เนสซองส์ โบสถ์และวิหารเก่าแก่ในสมยัยุคกลาง ซึ่งมีจุดเด่นคือ การมุงหลงัคาด้วยกระเบือ้งสีแดงสดจัดเรียง
เป็นลวดลายงดงาม)  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย เดินทางสู่ มหานครปารีส  (Paris) เมืองหลวงของประเทศฝร่ังเศส เมืองที่มีมนต์เสน่ห์อันเหลือล้น ที่

นกัท่องเที่ยวอยากมาเยือนมากที่สดุ กรุงปารีสเป็นหนึ่งในศนูย์กลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรมที่ล า้สมยัแห่ง
หนึ่งของโลก ที่ทรงด้วยอิทธิพลของการเมือง การศึกษา บนัเทิง สื่อ แฟชั่น วิทยาศาสตร์และศิลปะ ท าให้กรุง
ปารีสเป็นหนึ่งในเมืองที่ส าคญัที่สดุแห่งหนึ่งของโลก 

ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง 
ที่พัก เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม MERCURE IVRY หรือเทียบเท่า  

 
 



วันที่ 6 ปารีส – พระราชวังแวร์ซาย – ล่องเรือบาโตมุช 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าท่านเดินทางสู่เมืองแวร์ซาย น าเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซาย (Versaille Palace) อัน
ยิ่งใหญ่ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สร้างขึน้ตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ภายใน
ตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทัง้จิตรกรรมฝาผนัง รูปปัน้ รูปแกะสลักและเคร่ืองเรือน ซึ่งเป็นการใช้เงินอย่าง
มหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวงั เช่น โบสถ์หลวงประจ าพระราชวงั,ท้องพระโรงที่ตกแต่งอย่างวิจิตร
บรรจง, ห้องอพอลโล, ห้องเมอคิวร่ี, ห้องกระจก (Hall of Mirror) ที่มีความยาวถึง 73 เมตร ซึ่งเป็นห้องที่พระยา
โกษาธิบดี (ปาน) ราชทูตไทยสมยัพระนารายณ์มหาราชเคยเข้าถวายสาส์นต่อพระเจ้าหลยุส์ที่ 14 แห่งฝร่ังเศส 
อีกทัง้ยงัเป็นห้องที่ใช้ส าหรับจดังานเลีย้งและเต้นร าของพระนางมารี องัตวัแนตต์ มเหสีของพระเจ้าหลยุส์ที่ 16, 
ชมห้องบรรทมพระราชินีที่ตกแต่งอย่างงดงาม, ภาพเขียนปราบดาภิเษกของจกัรพรรดินโปเลียนที่ยิ่งใหญ่ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารอาหารจีน 
บ่าย จากนัน้น าท่านล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches Cruise) ไปตามแม่น า้แซนด์ ที่ไหลผ่านใจกลางกรุง

ปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิกของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝ่ังแม่น า้ เป็นอีกหนึ่ง
ประสบการณ์ที่น่าประทับใจ โดยเรือจะล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส  (Notre-dame de 

Paris) อายกุว่า 800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคที่งามเลิศ โดดเด่นด้วยหอคอยคู่หน้าทรงเหลี่ยม
และยอดปลายแหลมบนหลังคาวิหารสูงจากระดับพืน้ดินถึง 96 เมตร เป็นสถานที่ประกอบพิธีอภิเษกสมรส
ระหว่างพระเจ้าหลยุส์ที่ 16 กบัพระนางมารี องัตวัแนตต์ และยงัเป็นจุดกิโลเมตรที่ศนูย์ของประเทศฝร่ังเศสอีก
ด้วย 

 
ค ่า รับประทานอาหารค ่า ณ ภตัตาคาร อาหารพืน้เมือง (หอยเอสคาโก้)  
ที่พัก เข้าสูท่ี่พกั โรงแรม MERCURE IVRY หรือเทียบเท่า 

    



วันที่ 7 ปารีส – หอไอเฟล – พพิธิภัณฑ์น า้หอม – ช้อปป้ิง – สนามบนิ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 น าเที่ยวชมความงดงามของมหานครปารีส  ผ่านลานประวัติศาสตร์จัตุ รัสคองคอร์ด  (Place de la 

Concorde) ที่พระเจ้าหลยุส์ที่ 16 และพระนางมารีอองตวัแนต ถูกตดัสินประหารชีวิตโดยกิโยตินในสมยัปฏิวัติ
ฝร่ังเศส จากนัน้เข้าสู่ถนนสายโรแมนติกชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ซึ่งทอดยาวจากจตัรัุสคองคอร์ด
ตรงสู่ประตชูยันโปเลียน, น าชมและถ่ายรูปคู่กับประตูชัยนโปเลียน (Arc de Triomphe) สญัลกัษณ์แห่งชยั
ชนะของจกัรพรรดินโปเลียนในศึก เอาส์เตอร์ลิทซ์ในปี1805 โดยเร่ิมสร้างขึน้ในปี ค.ศ.1806 แต่มาแล้วเสร็จในปี 
ค.ศ.1836 ให้เวลาท่านได้เลือกซือ้สินค้าชัน้น าบนถนนชองป์เอลิเซ่ ที่เต็มไปด้วยร้านค้าสุดหรูหรา สินค้าแฟชัน่
มากมาย แล้วน าถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) สญัลกัษณ์ที่โดดเด่นสงูตระหง่านคู่นครปารีส
ด้วยความสงูถึง 1,051 ฟตุ    ซึง่สร้างขึน้ในปี ค.ศ.1889 ที่บริเวณจตัรัุสทรอคคาเดโร่ น าท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์

น า้หอม Fragonard พิพิธภณัฑ์ที่จดัแสดงประวติัความเป็นมาและจดัแสดงวิธีการผลิตน า้หอมในปัจจบุนั ของ
โรงงานผลิตน า้หอมยี่ห้อ Fragonard ยี่ห้อน า้หอมอนัโด่งดงั ที่มีแหล่งผลิตต้นก าเนิดมาจากเมือง Grasse เมือง
ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของโลกน า้หอม โดยพิพิธภณัฑ์แห่งนีก้่อตัง้ขึน้มาในปี 1983 ตวัอาคารเป็นที่อยู่เดิมของ 
นโปเลียน โบนาปาร์ตที่ 3 Louis-Napoléon Bonaparte III ซึ่งแต่ละห้องจัดแสดงเร่ืองราวเก่ียวกับบรรจุภณัฑ์
บรรจุน า้หอมตัง้แต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบนั และบอกเล่าเร่ืองราวการผสมผสานกลิ่นน า้หอมให้มีเอกลกัษณ์อัน
รัญจวนใจ และหากท่านมองหาของฝากจากปารีสที่ไม่เหมือนใคร ท่านสามารถเลือกซือ้น า้หอมจากโรงงานของ 
Fragonard ได้โดยตรงตามอธัยาศยั 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร อาหารไทย 
บ่าย จากนัน้เชิญเลือกซือ้สินค้าแฟชั่นอย่างเต็มอ่ิมในราคาถูกที่ ร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น 

เคร่ืองส าอาง น า้หอม นาฬิกาหรือกระเป๋า  จากนัน้พาท่านสมัผสักบับรรยากาศที่เต็มไปด้วยนักช้อปปิง้จากทั่ว
ทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่สุดหรูใจกลางกรุงปารีสที่แกลเลอร่ี ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) 
หรือท่านสามารถเลือกซือ้สินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดงัของสวิส ที่มีสาขาเปิดอยู่ใจกลางกรุงปารีส 
โดยมีสินค้ามากมาย อาทิเช่น ช็อกโกแลต, เคร่ืองหนงั, มีดพบั, นาฬิกาย่ีห้อดงั อาทิเช่น Rolex, Omega, Tag 
Heuer เป็นต้น 



 
17.00 น. น าคณะเดินทางสู ่สนามบินชาร์ล เดอ โกล เพื่อให้ท่านมีเวลาในการท า คืนภาษี (Tax Refund) และ มีเวลา

ในการเลือกซือ้สินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน 
21.35 น. ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 076 

*** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้แต่เมษายนจะออกเดินทางตัง้แต่ 21.55 น.และไปถึงดไูบเวลา 06.35 น. *** 

วันที่ 8 ดูไบ – กรุงเทพ ฯ  
07.20 น. เดินทางถึงสนามบินดไูบ แวะเปลี่ยนเคร่ือง 

09.30 น. ออกเดินทางสูส่นามบินสวุรรณภมูิ เที่ยวบินท่ี EK 372 

** ส าหรับคณะที่ออกเดินทางตัง้แต่เมษายนจะออกเดินทางตัง้แต่ 09.40 น. และไปถึงกรุงเทพเวลา 18.55 น. ** 
** ส าหรับคณะเดินทางวนัที่ 09-16 มิ.ย.63 ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.15 น. ** 

18.40 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 
 

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

 

 

 

 

 



ราคาแนะน าเพยีง 
 3 COUNTRIES IN LOVE ITALY SWITZERLAND FRANCE  

อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝร่ังเศส 8 วัน 5 คนื 
โดยสายการบนิเอมิเรตส์ (EK)  

ก าหนดการเดนิทาง 
ผู้ใหญ่พัก 2-3 

ท่าน 
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี  
(เสริมเตียง)  
ท่านละ 

เด็กอายุไม่เกนิ 12 ปี 
(ไม่เสริมเตียง) 

ท่านละ 

ไม่รวมตั๋ว 
ท่านละ 

พักเดี่ยวเพิ่ม 
ท่านละ 

19 -26 ก.พ. 63 57,900.- 57,900.- 57,900.- 35,900.- 7,900.- 

18 – 25 มี.ค. 63 57,900.- 57,900.- 57,900.- 35,900.- 7,900.- 

02 – 09 เม.ย. 63 65,900.- 65,900.- 65,900.- 41,900.- 14,900.- 

09 – 16 เม.ย. 63 69,900.- 69,900.- 69,900.- 41,900.- 14,900.- 

25 เม.ย. – 02 พ.ค. 63 65,900.- 65,900.- 65,900.- 43,900.- 14,900.- 

13 – 20 พ.ค. 63 62,900.- 62,900.- 62,900.- 40,900.- 14,900.- 

09 – 16 มิ.ย. 63 62,900.- 62,900.- 62,900.- 40,900.- 14,900.- 

โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล 

 

เงื่อนไขการให้บริการ  
1.        ช าระเงินมดัจ าท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบญัชี ที่นัง่จะยืนยนัเมื่อได้รับเงินมดัจ าแล้วเท่านัน้ 
2. ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายกุารใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อท าการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน  3 

วนันบัจากวนัจอง หากไม่ส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนญุาตยกเลิกการจองทวัร์โดยอตัโนมตัิ 
3. เมื่อได้รับการยืนยนัว่ากรุ๊ปออกเดินทางได้ ลกูค้าจดัเตรียมเอกสารให้การขอวีซ่าได้ทนัที 
4. หากท่านที่ต้องการออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวดั) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออก

บัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบตัรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ 

5. การยื่นวีซ่าในแต่ละสถานทูตมีการเตรียมเอกสาร และมีขัน้ตอนการยื่นวีซ่าไม่เหมือนกัน ทัง้แบบหมู่คณะและยื่น 
รายบคุคล (แสดงตน) ท่านสามารถสอบถามข้อมลูเพื่อประกอบการตดัสินใจก่อนการจองได้จากทางเจ้าหน้าที่ 

6. หากในคณะของท่านมีผู้ ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้ สูงอายุ, มีโรคประจ าตัว หรือไม่   
สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแล
สมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทวัร์มีความจ าเป็นต้องดแูลคณะ
ทวัร์ทัง้หมด 

 



อัตราค่าบริการนีร้วม 
1  ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ชัน้ประหยดั (Economy Class) ที่ระบวุนัเดินทางไปกลบัพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่

ต่อ จะต้องไม่เกินจ านวนวนั และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2. ค่าภาษีสนามบินทกุแห่งตามรายการ 
3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศน าเที่ยวตามรายการ  
4. ค่าห้องพกัในโรงแรมตามที่ระบใุนรายการหรือเทียบเท่า (4 ดาว – 5 ดาว) 
5. ค่าอาหารตามที่ระบใุนรายการ 
6. ค่าเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยวตามรายการ 
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่) 
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงนิไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท  
 ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงนิไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์) 
 ลูกค้าท่านใดสนใจ ซือ้ประกันการเดินทางส าหรับครอบคลุมเร่ืองสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล 

เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้  
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน] 
 เบีย้ประกันเร่ิมต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]  
 **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตัง้แต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **  
  [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท] 
8. ค่ามคัคเุทศก์ของบริษัทดแูลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมคัคเุทศก์)  
9. ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7%  
 

อัตราค่าบริการนีไ้ม่รวม 
1. ค่าธรรมเนียมการจดัท าหนงัสือเดินทาง 
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเคร่ืองดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่า

น า้หนักเกินจากทางสายการบินก าหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิน้,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการ
เจ็บป่วยจากโรคประจ าตวั, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สญูหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น 

3. ค่าธรรมเนียมน า้มนัและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึน้ราคา 
4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึง่ท่านจะต้องดแูลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตวัท่านเอง 
5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (ผู้ยื่นวีซ่าต้องช าระเงินตรงกับศูนย์ยื่นวีซ่าในวนัยื่น เป็นจ านวนเงิน

โดยประมาณ 3,500 บาท) 
5. ค่าทปิพนกังานขบัรถ และไกด์ท้องถิ่น (18 ยโูร) 
6. ค่าทิปมคัคเุทศก์จากเมืองไทย (24 ยโูร) 
 

เงื่อนไขการช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 
ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 20 วันก่อนการเดินทาง 

หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจ าเป็น 
ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริง 



ข้อมูลเบือ้งต้นในการเตรียมเอกสารย่ืนวีซ่าและการย่ืนวีซ่า 

1. การพิจารณาวีซ่าเป็นดุลยพินิจของสถานทูต มิใช่บริษัททัวร์ การเตรียมเอกสารที่ดีและถูกต้องจะช่วยให้การ
พิจารณา ของสถานทตูง่ายขึน้ 

2. กรณีท่านใดต้องใช้พาสปอร์ตเดินทาง ช่วงระหว่างยื่นวีซ่า หรือ ก่อนเดินทางกับทางบริษัท ท่านต้องแจ้งให้ทาง
บริษัทฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนในการขอวีซ่าของท่าน ซึง่บางสถานทตูใช้เวลาในการพิจารณาวีซ่าที่ค่อนข้าง
นานและอาจไม่สามรถดงึเล่มออกมาระหว่างการพิจารณาอนมุตัิวีซ่าได้  

3. ส าหรับผู้ เดินทางที่ศึกษาหรือท างานอยู่ต่างประเทศ จะต้องด าเนินเร่ืองการขอวีซ่าด้วยตนเองในประเทศที่ตน
พ านกัหรือศกึษาอยู่เท่านัน้ 

4. หนงัสือเดินทางต้องมีอายไุม่ต ่ากว่า 6 เดือน โดยนบัวนัเร่ิมเดินทางออกนอกประเทศ หากนบัแล้วต ่ากว่า 6 เดือน   
5. ผู้ เดินทางต้องไปยื่นค าร้องขอท าหนังสือเดินทางเล่มใหม่ และกรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้กับทาง

บริษัทด้วย เนื่องจากประวตัิการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นค าร้องขอวีซ่า และจ านวน
หน้าหนงัสือเดินทาง ต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3 หน้า 

6. ท่านที่ใส่ปกหนงัสือเดินทางกรุณาถอดออก หากมีการสญูหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนงัสือเดินทาง
นัน้ๆ และพาสปอร์ต ถือเป็นหนงัสือของทางราชการ ต้องไม่มีรอยฉีกขาด หรือ การขีดเขียน หรือ แต่งเติมใดๆ ใน
เล่ม 

 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองตั๋วเคร่ืองบินและท่ีน่ังบนเคร่ืองบิน 

1. ทางบริษัทได้ส ารองที่นัง่พร้อมช าระเงินมัดจ าค่าตัว๋เคร่ืองบินแล้ว  หากท่านยกเลิกทัวร์ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด 
ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิการเรียกเก็บค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน ซึง่มีค่าใช้จ่าย ประมาณ 1,000 – 5,000 บาท  แล้วแต่
สายการบินและช่วงเวลาเดินทาง   

2.  หากตั๋วเคร่ืองบินท าการออกแล้ว แต่ท่านไม่สารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ตามที่เกิดขึน้จริง และรอ Refund จากทางสายการบิน ใช้เวลาประมาณ 3- 6 เดือนเป็นอย่างน้อย 

3.  นั่งที่ Long Leg โดยปกติอยู่บริเวณทางออกประตูฉุกเฉิน และผู้ที่จะนั่งต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบิน
ก าหนด เช่น ต้องเป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างรวดเร็วในกรณีที่เคร่ืองบินมีปัญหา เช่น 
สามารถเปิดประตูฉุกเฉินได้ (น า้หนกัประมาณ 20 กิโลกรัม) ไม่ใช่ผู้ที่มีปัญหาทางด้านสขุภาพและร่างกาย และ
อ านาจในการให้ที่นัง่ Long leg ขึน้อยู่กบัทางเจ้าหน้าที่เช็คอินสายการบิน ตอนเวลาที่เช็คอินเท่านัน้ 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
1. แจ้งยกเลิก 45 วนั ขึน้ไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทัง้หมด 
2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วนัก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท 
4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วนัก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิ เก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมด 



5. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายทัง้หมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลท าให้คณะเดินทางไม่ครบ
ตามจ านวนที่ บริษัทฯก าหนดไว้ (30ท่านขึน้ไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้ เดินทางอื่นที่
เดินทางในคณะเดียวกนับริษัทต้องน าไปช าระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน  

6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะท าการ
เล่ือนการเดินทางของท่าน  ไปยังคณะต่อไปแต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทตูฯ เรียกเก็บ  

7. กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนมุตัิวีซ่าจากทางสถานทตู (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ช าระค่าทวัร์หรือมดัจ ามาแล้ว 
ทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จา่ยที่เกิดขึน้จริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซา่ / ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน หรือค่า
ตัว๋เคร่ืองบิน (กรณีออกตัว๋เคร่ืองบินแล้ว) ค่าส่วนต่างในกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจ านวน  

8. กรณีวีซ่าผ่านแล้ว แจ้งยกเลิกก่อนหรือหลงัออกตัว๋โดยสาร บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
9. กรณีผู้ เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ

ตามทางบริษัทของสงวนสิทธ์ิในการ ไม่คืนค่าทวัร์ทัง้หมด 
 

ข้อมูลเพิ่มเตมิเร่ืองโรงแรมท่ีพัก 
1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพกัของแต่ละโรงแรมแตกต่างกนั จึงอาจท าให้ห้องพกัแบบห้องเดี่ยว (Single) ,ห้องคู่ 

(Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) ห้องพักต่างประเภทอาจจะไม่ติดกันและบาง
โรงแรม  อาจจะไม่มีห้องพกัแบบ 3 ท่าน แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กบั 1 เตียงพบัเสริม 

2. โรงแรมในยโุรปส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเคร่ืองปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบท่ีมีอณุหภมูิต ่า 
3. กรณีที่มีงานจดัประชมุนานาชาติ (Trade air) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสงูขึน้มากและห้องพกัในเมืองเต็ม บริษัทฯขอ

สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
4. โรงแรมในยโุรปที่มีลกัษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทดัรัตและไม่

มีอ่างอาบน า้ ซึง่ขึน้อยู่กบัการออกแบบของแต่ละโรงแรมนัน้ๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลกัษณะแตกต่างกนั 
 

เอกสารประกอบการขอวซีา่เชงเกน้ (สวติเซอรแ์ลนด)์ 

ใชเ้วลาท าการอนุมตัวิซีา่นบัจากวนัยืน่ประมาณ 7วนัท าการ 

ยืน่วซีา่แสดงตนทีศ่นูยย์ ืน่วซีา่ TLS Contact 

เอกสารกรณุาเตรยีม 1 ชุด ยกเวน้ เอกสารทีอ่อกจากทางราชการและทางธนาคาร

ขอเป็นตวัจรงิ 1 ชุด และส าเนา 1 ชุด 

ในวนัยืน่วซีา่หนงัสอืเดนิทางตอ้งน าสง่เขา้สถานทตู  

และระหวา่งรอผลการอนุมตัวิซีา่ ไมส่ามารถดงึหนงัสอืเดนิทางออกมาได ้



**ลกูคา้กรณุาอยา่ยดึตดิกบัการยืน่ขอวซีา่ในอดตี 

เพราะสถานทตูมกีารเปลีย่นแปลงกฎและเอกสารการยืน่อยูเ่ร ือ่ย ๆ** 

1. หนงัสอืเดนิทางประเทศไทย (Thailand Passport) หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมหีนา้เหลอืส าหรับประทับ

วซีา่อยา่งนอ้ย 2 หนา้ อายกุารใชง้านเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน นับจากวันเดนิทางกลับ  และหนังสอื

เดนิทางจะตอ้งไมช่ ารดุ (หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ กรณุาน ามาประกอบการยืน่วซีา่ดว้ย)  

***ในกรณีทีถ่อืพาสปอรต์ สญัชาตไิทย แตพ่ านกัอยูต่า่งประเทศ, ท างานอยูต่า่งประเทศ 

หรอืนกัเรยีน นกัศกึษาศกึษาอยูต่า่งประเทศ กรุณาแจง้เจา้หนา้ทีข่องทางบรษิทัใหท้ราบ

ทนัท ีเพราะการยืน่ขอวซี่าจะมเีงือ่นไข และ ขอ้ก าหนดของทาง

สถานทูตตอ้งการเพิม่เตมิ และ บางสถานทูตอาจไมส่ามารถยืน่ขอ

วีซ่าในประเทศไทยได้ ข้อก าหนดนี้รวมไปถึงผู ้เดนิทางที่ถ ือ

พาสปอรต์ตา่งชาตดิว้ย*** 

2. รปูถา่ย รปูถา่ยสหีนา้ตรงขนาด 1.5 x 2 นิว้ จ านวน 2 ใบ (พืน้หลังขาว

เทา่นัน้ ถ่ายไมเ่กนิ 6 เดอืน รวบผม ใหเ้ห็นห ูเห็นคิว้ หา้มสวมแวน่ตาหรอื

เครือ่งประดับ ไมใ่สค่อนแทคเลนส ์รปูไมเ่ลอะหมกึ ) 

 

3. หลกัฐานการท างาน   

- เจา้ของกจิการ หนังสอืรับรองการจดทะเบยีน(DBD)ทีม่ชี ือ่ของผูเ้ดนิทางเป็นกรรมการหรอืหุน้สว่น 

อายไุมเ่กนิ 3 เดอืน หรอื ส าเนาใบทะเบยีนการคา้(พค.0403) 

- กจิการไมจ่ดทะเบยีน จดหมายชีแ้จงการท างาน พรอ้มเอกสารประกอบ เชน่ รปูถา่ยรา้น สญัญา

เชา่ที ่โฉนดทีด่นิ เป็นตัน 

- เป็นพนกังาน หนังสอืรับรองการท างาน จากบรษัิทฯ ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วันเริม่ท างาน,  

วันลา 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

- นกัเรยีนหรอืนกัศกึษา ใชห้นังสอืรับรองการเรยีนทีอ่อกจากสถาบันทีก่ าลังศกึษาอยู ่ 

(ขอเป็นภาษาอังกฤษมอีาย ุ1 เดอืน ชือ่-สกลุตอ้งตรงตามหนา้พาสปอรต์ใชค้ าวา่ “TO WHOM IT 

MAY CONCERN” แทนชือ่สถานทตูทีย่ืน่) 

 



4. หลกัฐานการเงนิ  

- กรณีผูเ้ดนิทางออกคา่ใชจ้า่ยเอง ใช ้Bank Statement บญัชอีอมทรพัยธ์รรมดาของธนาคาร

ท ัว่ไป ยอ้นหลัง 6 เดอืน ทีอ่อกจากทางธนาคารเท่านัน้ (รบกวนลกูคา้ท ารายการเดนิบัญช ีโดยการ 

ฝากหรอืถอน กอ่น 1-2 วัน แลว้ คอ่ยขอ Statement เพือ่ใหอ้ัพเดทไมเ่กนิ 15 วันหรอือยูใ่นเดอืนที่

ยืน่วซีา่ 

- กรณีผูเ้ดนิทางไมไ่ดอ้อกคา่ใชจ้า่ยเอง ใชส้ าเนา Bank Statement บัญชอีอมทรัพยย์อ้นหลัง 6 

เดอืน(ของผูท้ีอ่อกคา่ใชจ้า่ย)  

- **Bank Statement จะตอ้งสะกดชือ่-นามสกลุใหต้รงกบัพาสปอรต์ แสดงเลขทีบ่ัญชคีรบทกุตัว และ

จะตอ้งมแีสดงทัง้หมดในทกุ ๆ หนา้ 

- ***Bank Statement ของธนาคารกรงุเทพ ถา้ธนาคารออกมาเป็นรปูแบบทีเ่ป็นตัวครึง่กระดาษ A4 

ไมส่ามารถใชย้ืน่ได ้รบกวนแจง้ธนาคารใหอ้อกเป็นรปูแบบฉบับเด็ม 

 

**สถานทตูไมร่บัพจิารณาบญัชตีดิลบ บญัชฝีากประจ า บญัชกีระแสรายวนั 

บญัชสีหกรณ์ออมทรพัย ์พนัธบตัร ตราสารหนี ้กองทนุ และสลากออมสนิ** 

5. เอกสารสว่นตวั 

- ส าเนาทะเบยีนบา้น 

- บัตรประชาชน 

- สตูบิัตร(กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปี) 

- ทะเบยีนสมรส/ทะเบยีนหยา่/มรณะบัตร(ถา้ม)ี 

- ใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ (ถา้มกีารเปลีย่น) 

6. กรณีเด็กอายไุมถ่งึ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางไปตา่งประเทศพรอ้มบดิา มารดา  

- หากเด็กเดนิทางไปกบับดิา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากมารดา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิา

จะตอ้งคัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา)พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน

หรอืหนา้พาสปอรต์มารดามาดว้ย 

- หากเด็กเดนิทางกบัมารดา จะตอ้งมหีนังสอืยนิยอมจากบดิา จากอ าเภอตน้สงักดั (โดยบดิาจะตอ้ง

คัดหนังสอืยนิยอมระบใุหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัมารดา) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชนหรอื

หนา้พาสปอรต์บดิามาดว้ย 

-  หากเด็กไมไ่ดเ้ดนิทางพรอ้มกบับดิาและมารดา ทัง้บดิาและมารดาจะตอ้งคัดหนังสอืระบยุนิยอม

ใหบ้ตุรเดนิทางไปตา่งประเทศกบัใคร มคีวามสมัพนัธเ์ป็นอะไรกนักบัเดก็ จากอ าเภอตน้สงักดั พรอ้ม

แนบส าเนาบัตรประชาชนหรอืหนา้พาสปอรต์บดิาและมารดา 



- กรณีเด็กทีบ่ดิา-มารดาหยา่รา้ง จะตอ้งแนบส าเนาใบหยา่ และมกีารสลักหลังโดยมรีายละเอยีดวา่

ฝ่ายใดเป็นผูม้อี านาจปกครองบตุรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว 

*** กรณีเด็กอายตุ า่กวา่ 18 ปี บดิาและมารดาลงชือ่รับรองในแบบฟอรม์สมัครวซีา่ 

 เอกสารยืน่วซีา่อาจมกีารปรบัเปลีย่นและขออพัเดทเพิม่เตมิ

ไดท้กุเวลา หากทางสถานทตูแจง้ขอเพิม่เตมิ 

แบบฟอรม์ส าหรบักรอกขอ้มลูยืน่วซีา่เชงเกน้ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์

(กรณุากรอกขอ้มลูใหค้รบถว้นตามความเป็นจรงิทกุขอ้  เนือ่งจากจะมผีลตอ่การพจิารณาวซีา่ของทา่น) 

ชือ่ – นามสกลุ ผูเ้ดนิทาง [ภาษาไทย]………………………………………………………………………..… 

1. นามสกลุ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………….………………..…………… 

2. นามสกลุตอนเกดิ [ภาษาอังกฤษ]……………………………………………………………………………. 

3. ชือ่ตัว [ภาษาอังกฤษ]………………………………………………………………………………………… 

4. วัน /เดอืน / ปี (ค.ศ.) เกดิ…………………………………………………………………………………….. 

5. สถานทีเ่กดิ (จังหวัด)…………………………………………………………………….……………………  

6. ประเทศทีเ่กดิ……………………………………………………………………………….………………… 

7. สญัชาตปัิจจบุัน ................................สญัชาตโิดยก าเนดิ หากตา่งจากปัจจบุัน………………………….. 

8. เพศ   ชาย         หญงิ 

9. สถานภาพ           โสด                     แตง่งาน (จดทะเบยีน)        แตง่งาน (ไมจ่ดทะเบยีน)               

  หยา่                แยกกนัอยู ่                      หมา้ย (คูส่มรสเสยีชวีติ) 

  อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ……………. 

10. ในกรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เป็นเด็ก อายตุ ่ากวา่ 18 ปีบรบิรูณ์ ใหใ้สช่ือ่ และทีอ่ยู ่ผูป้กครอง 

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

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



11. ทีอ่ยูปั่จจบุันของผูข้อวซีา่ 

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

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

   E-MAIL (ตอ้งระบ)ุ............................................................................................ 

   หมายเลขโทรศัพทม์อืถอืทีต่ดิตอ่ได.้................................................................. 

12. อาชพีปัจจบุัน (หากคา้ขาย ใหร้ะบดุว้ยวา่คา้ขายอะไร เชน่ ขายเสือ้ผา้ ขายอาหาร เป็นตน้) 

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

13. ชือ่บรษัิทหรอืรา้นคา้ และทีอ่ยู ่หมายเลขโทรศพัท ์ /  ส าหรับนักเรยีน นักศกึษา กรณุากรอกชือ่ ทีอ่ยู่

ของสถาบันศกึษา  

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

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

14. วซีา่เชงเกนทีเ่คยไดร้บัในระยะเวลา 3 ปีทีผ่า่นมา 

            ไมเ่คย                   เคยได ้  ใชไ้ดต้ัง้แตวั่นที.่......................ถงึวันที.่......................... 

15. เคยถกูพมิพล์ายนิว้มอืเพือ่การขอวซีา่เชงเกน้กอ่นหนา้น้ี 

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

**กรณีลกูคา้เคยมวีซีา่เชงเกน้ รบกวนทา่นถา่ยส าเนาหนา้วซีา่เชงเกน้ตวัลา่สดุแนบมาดว้ย** 

 

 

 

 

 

 

 



16.  ทา่นเคยถกูปฏเิสธวซีา่หรอืไม ่

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

17. ความรับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยในการด ารงชพีระหวา่งการเดนิทางและพ านักอยูข่องผูร้อ้งขอ 

      ตัวผูข้อวซีา่เอง   มผีูอ้ืน่ออกให(้ญาต/ิบรษัิท/องคก์ร)  

        กรณุาระบชุือ่ ................................................... 

 สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี    …………………………………………………..…   

   เงนิสด     สิง่ทีช่ว่ยในการด ารงชพี   

   เช็คเดนิทาง      เงนิสด 

   บัตรเครดติ      ทีพ่ักทีม่ผีูจ้ดัหาให ้

   ช าระคา่ทีพ่ักลว่งหนา้แลว้    คา่ใชจ้า่ยทัง้หมดระหวา่งพ านักมผีูอ้อกให ้

   ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้    ช าระคา่พาหนะลว่งหนา้แลว้ 

   อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ     อืน่ๆ (โปรดระบ)ุ    

   

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

หมายเหตุ การอนุมตัวิซี่าเป็นดุลพนิจิของทางสถานทูต ทางบรษิทัไมม่สีว่นเกีย่วขอ้งใดๆท ัง้สิน้ 

ท ัง้นีบ้รษิทัเป็นเพยีงตวักลางและคอยบรกิารอ านวยความสะดวกใหแ้กผู่เ้ดนิทางเทา่น ัน้ 

 


